


2

cZu

lucrarea a fost recomandată pentru tipar de consiliul ştiinţific al 
institutului de Filologie al AŞm.

descrierea ciP a camerei naţionale a cărţii: 

Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european  
(ed. a Xi-a) (Ferdinand de Saussure ‒ „conștiința semiotică”  
a lingvisticii), coord.: Eugenia Mincu – Ch.: S. n. (Tipogr.). Vol. XI. – 2017 – 
163 p.

isBn

Procesare computerizată: galina Prodan

materialele publicate în acest volum reflectă punctul de vedere al autorilor. 
Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui articol aparţine în exclusivitate 
semnatarului.

© institutul de Filologie al AŞm, 2017

PB

3

s u m A R

prefață  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Ion BĂRBuţĂ, Lingvistică structurală vs lingvistică pragmatică  . . . . . . . . . .  7

Marin Butuc, Particularități lexico-semantice ale unor termeni
militari medievali ce denumesc acţiuni şi tactici   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

ludMila cAlinA, Colinda flăcăului din stânga Nistrului:
mit sau realitate?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

livia cARuntu-cARAmAn, Procesul de recunoaștere
a englezismelor drept unități lexicale ale limbii române  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

cristina cAteRev, Terminologia biblioteconomică:
abordări metodologice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

elena constAntinovici, Unitățile de bază
ale morfologiei, între expresie și conținut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

teodor cotelnic, Destinul dramatic al filologului
martir Ion Vasilenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

alexandru cosmescu, Filosofia saussuriană a limbajului:
interpretări fenomenologice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Marcu gABinschi, O chestionare dialectologică
ce se impune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

nadejda ivAnov, Devenirea ființială a personajului Isai
din romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

svetlana KoRolevsKi, Neculce – 345. Perenitatea mesajului  . . . . . . . . .  90

Miroslava metleAevA (luchiAncicovA), Politicile exilului
şi adevărul literar în traducere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

taMara PAhomi, Tendinţe actuale în domeniul lexicografiei  . . . . . . . . . . . . 106

vasile PAvel, Curs de lingvistică generală de Ferdinand de Saussure  . . . . . 113

vlad PâslARu, Epistemele teleologiei educației moderne  . . . . . . . . . . . . . . . 120

ecaterina PleŞcA, Contribuţii la cercetarea termenului
de substrat „carâmb” (aspecte  semantice)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

liliana PoPovschi, Particularităţi ale motivaţiei unităţilor
de vocabular în graiurile dacoromâne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

angela sAvin-ZgARdAn, Problema motivaţiei semnului glotic  . . . . . . . .  143

valeriu scliFos, Scriitori  clasici preocupați  de  unitățile frazeologice 
ale  limbii  române   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

PB

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții:

“Filologia modernă: realizări şi perspective în context european”, colocviu 
ştiinţific cu participare internaţională (11 ; 2017 ; Chişinău). Colocviul ştiinţific 
cu participare internaţională “Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul 
european” : Bogdan Petriceicu Hasdeu: precursor al cercetărilor filologice, (ediția a 
11-a) : Ferdinand de Saussure – “conştiinţa semiotică” a lingvisticii” / coord.: Eugenia 
Mincu. 

– Chişinău. : Institutul de Filologie al AŞM, 2017 (Tipogr. “Tipocart Print”). – 167 p.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Rez.: lb. rom., engl. – 

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 40 ex.

ISBN 978-9975-133-85-2.

CZU 80/81+821.09(082)     

F 55



5

prefaţă

Institutul de Filologie al AȘM a organizat, pe 10 octombrie 2017, cea de-a 
XI-a ediție a Colocviului științific cu participare internaţională Filologia 
Modernă: realizări şi perspective în context european, cu genericul Ferdinand 
de Saussure – „conștiința semiotică” a lingvisticii.

La cele cinci secțiuni ale Colocviului (Cursul de lingvistică generală de 
Ferdinand de Saussure – o nouă etapă în cercetările lingvistice contemporane, 
Gramatică şi stilistică, Dialectologie, istorie a limbii, sociolingvistică, 
Lexicologie, terminologie și semantică, Perspective contemporane asupra 
teoriei literare, folclorului și literaturii române) au participat peste 50 de 
cercetători lingviști și literați de la diverse centre universitare și academice din 
Republica Moldova și România, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul 
de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti, Universitatea 
Academiei de Științe a Moldovei ș.a.

Cursul de lingvistică generală al lui Ferdinand de Saussure deschide  
o nouă eră în cercetările lingvistice, definind concepte fundamentale (distincția 
dintre limbaj, limbă și vorbire, între sincronie și diacronie, caracterul arbitrar 
al semnului lingvistic etc.) în lingvistica generală.

Volumul de față reunește o serie de texte ale comunicărilor susținute în 
cadrul Colocviului, reflectând opiniile specialiștilor din domeniul științelor 
limbajului și ale literaturii, interesați de contribuția lingvistului Ferdinand de 
Saussure, considerat drept întemeietorul lingvisticii contemporane.
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lingvisticĂ stRuctuRAlĂ vS
lingvisticĂ PRAgmAticĂ

ion BĂRBuţĂ
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. The first part of the paper describes concisely the three fundamental 
directions in the 20th century linguistics, presenting ways of distinguishing the 
spheres of structural linguistics and pragmatic linguistics. Subsequently, it touches 
upon the problem of interpreting the theoretical status of pragmalinguistics through 
the prism of the relation between structuralism and pragmatics. The comparative 
characterization of the two directions of linguistic research focuses on aspects that 
touch upon the approach to language and communication process, the functions 
of language in the communicative act and ways of interpreting language units and 
their meaning.

Keywords: structural linguistics, pragmatics, language, speech, act of 
communication, context.

Este bine ştiut faptul că o perioadă îndelungată, studiul limbajului  
a fost reprezentat, în cea mai mare parte, prin preocupări nelingvistice, care 
fie aveau o motivaţie religioasă, fie intrau în sfera de interes a filosofiei şi  
a retoricii. Obiectul specific al cercetării lingvistice s-a delimitat relativ 
târziu, în sec. al XIX-lea. Abia la începutul acestui secol lingvistica nu mai 
reprezintă o anexă a filosofiei sau a altor domenii de cercetare. Ea obţine statut 
de știință autonomă, dispunând de principii şi metode de cercetare proprii şi de  
o terminologie proprie. În secolul al XIX-lea limbile sunt studiate în lingvistică 
din perspectivă istorică şi comparativă, iar la graniţa dintre secolele XIX şi 
XX, şi din perspectivă dialectală.

În secolul al XX-lea lingvistica va cunoaște o dezvoltare fără precedent. 
Se elaborează teorii și metode care depășesc limitele studiului comparativ-
istoric al limbilor. Anume în această perioadă, lucrările care aveau ca rezultat 
descrieri foarte detaliate ale diverselor limbi sunt substituite prin studii cu 
caracter preponderent teoretic.
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sa cu structuralismul tocmai din cauză că nu s-a îndepărtat prea mult de 
acesta de la urmă: chiar dacă îşi propunea să examineze producerea de 
enunţuri în actul de comunicare, generativismul rămânea în mare parte 
tributar sistemului. Astfel, în interpretarea generativistă, mecanismul 
producerii şi înţelegerii semnificaţiilor nu depășește cadrul sistemului, nici 
pe cel al frazei. În plus, generativismul ignora comunicarea concretă şi 
implicit relaţiile stabilite între limbaj şi situaţia enunţării, având în vedere 
un vorbitor ideal, abstract (Paveau, Sarfati, 2003, p. 164).

O ruptura mai profundă de perspectiva structuralistă asupra limbii se 
produce ca urmare a apariţiei şi a afirmării, în a doua jumătate a secolului 
trecut, a pragmalingviticii, o nouă paradigmă a cunoaşterii ştiinţifice din 
domeniul lingvisticii, care îşi pune drept scop integrarea problematicii 
funcţiilor limbajului şi a situaţiei de comunicare în sfera de interese  
a cercetărilor lingvistice. Spre deosebire de generativism, pragmalingvistica 
este orientată către actul concret al enunţării luând în considerare toţi 
factorii extraverbali implicaţi în actul de comunicare. Aşadar, în pragmatică, 
faptele de limbă sunt interpretate prin prisma unor noţiuni devenite centrale 
în lingvistică începând cu ultimele decenii ale sec. XX, şi anume: actul de 
comunicare şi contextul.

În literatura de specialitate, sunt examinate pe larg perspectivele diferite 
oferite de cele trei mari direcţii de cercetare ale lingvisticii, mai puţin însă şi 
relaţiile dintre ele. Probleme serioase apar mai ales atunci când se are în vedere 
relaţia dintre lingvistica structurală şi lingvistica pragmatică. Clarificarea 
acestor aspecte vizează, în special, modalităţile de circumscriere a identităţii 
sau a specificului pragmaticii.

Analizând interpretarea statutului teoretic al pragmalingvisticii prin 
prisma relaţiei structuralism – pragmatică, constatăm că, de-a lungul timpului, 
s-au conturat mai multe perspective în ce priveşte trasarea graniţelor dintre 
sfera lingvisticii structurale şi a celei pragmatice.

O primă modalitate de delimitare a celor două direcţii de cercetare se 
bazează pe dihotomia saussuriană fundamentală, şi anume pe distincţia între 
limbă în general, văzută ca sistem de semne convenționale cu valoare socială, 
şi vorbire, ca manifestare individuală a limbii. În acest caz, obiectul lingvisticii 
structurale s-ar limita la studiul limbii ca sistem, pe când lingvistica pragmatică 
ar avea în vedere vorbirea, altfel spus, limbajul în dimensiunea lui procesuală 
(Kleiber, 1982, p. 4).
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Cele trei mari direcţii de cercetare care s-au afirmat şi s-au impus în 
perioade diferite în lingvistica sec. XX sunt:

1. Lingvistica structurală sau structuralismul, avându-şi punctul de 
plecare în lingvistică internă saussuriană, a cărei bază teoretică este expusă 
în Cursul de lingvistică generală al lui Ferdinand de Saussure (1857-1913) 
publicat postum de discipolii săi;

2. Gramaticile generativ-transformaţionale sau generativismul al cărei 
fondator este N. Chomsky;

3. Lingvistica pragmatică sau pragmalingvistica (de la grecescul 
pragma în traducere „acţiune”), ai cărei precursori sunt filosofii Ch. Piers şi  
L. Witghenstein, semioticianul Ch. Morris şi lingvistul R. Jakobson, fondatorii 
nemijlociţi ai acestei direcţii fiind consideraţi lingvistul francez E. Benveniste 
şi filosoful şi lingvistul englez J. Austin.

Dintre acestea, sunt „active” până în momentul de faţă structuralismul, 
atotputernic în cea mai mare parte a secolului XX, şi pragmalingvistica, 
în ascensiune. Cât priveşte curentul generativist, trebuie observat că, deşi 
a exercitat o influenţă puternică asupra cercetărilor lingvistice, existenţa 
lui a fost totuşi efemeră.

Dacă ar fi să facem o caracteristică de ansamblu a lingvisticii din secolul 
trecut, ar trebui să constatăm că, în cea mai mare parte, ea se caracterizează 
printr-o dominaţie aproape absolută a doctrinei structuraliste, doctrină care 
este centrată pe conceptul de semn şi pe descrierea sistemului limbii. Astfel, 
primul şi cel mai important cuvânt-cheie al lingvisticii din acest secol este cel 
de sistem.

În ultimele câteva decenii ale secolului trecut, asistăm însă la  
o schimbare treptată de direcţie. Centrul de interes al cercetărilor este axat 
tot mai frecvent pe problemele care vizează mecanismele de funcţionare  
a sistemului lingvistic.

O primă încercare de a studia limba ca proces este făcută de 
reprezentanţii curentului generativist care au elaborat un model de descriere 
a mecanismului de producere a unei mulţimi infinite de enunţuri corecte 
într-o limbă dată pornind de la un anumit inventar de unităţi şi prin aplicarea 
unui set finit de reguli de combinare. Prin urmare, cel de al doilea cuvânt-
cheie al lingvisticii sec. XX, pentru perioadă scurtă, a fost termenul proces 
generativ. Se consideră că generativismul nu a supravieţuit în confruntarea 
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promovând primordialitatea limbii în raport cu vorbirea, structuralismul 
limitează interesul faţă de vorbire sau chiar elimină vorbirea din sfera de 
interes a lingvistului (DSL, p. 504).

Ca o reacţie la absolutizarea distincţiei dintre limbă şi vorbire în 
structuralism şi urmărindu-se scopul de a găsi explicaţie pentru faptele care 
însoţesc procesul de comunicare, lingvistica pragmatică îşi propune drept 
obiectiv cercetarea limbajului ca acţiune şi interacţiune.

Astfel, în timp ce structuralismul se interesează de studiul sistemului 
lingvistic, pragmalingvistica pune accentul pe studiul utilizării limbajului 
în situaţii concrete de comunicare. Dacă scopul suprem al structuralismului 
este să demonstreze cum sunt organizate limbile, atunci pragmatica încearcă 
să înţeleagă cum se comunică prin intermediul limbilor. Aceasta ar însemna 
că datorită pragmaticii se schimbă perspectiva din care este privită limba: de 
la întrebarea „Cum este organizat limbajul?” se ajunge la întrebarea „Cum 
funcţionează limbajul?”.

Odată cu apariţia pragmasemanticii, studiile de lingvistică se 
reorientează către actul concret al enunţării, altfel spus, către ceea ce 
E. Benveniste definea drept punere în funcţiune a limbii printr-un act 
individual de utilizare (Benveniste, 1970, p.12). Prin urmare, prin instalarea 
pragmaticii, în lingvistică s-a produs o trecere de la o concepţie statică 
(limbajul văzut în calitate de cod) la una dinamică (limbajul utilizat în 
schimburi comunicaţionale concrete).

O altă deosebire dintre cele două direcţii de cercetare rezidă în faptul 
că pentru fiecare dintre ele este caracteristic un anumit mod de înţelegere  
a procesului de comunicare. După cum se ştie, modelul actului de comunicare, 
elaborat în cadrul direcţiilor de cercetare de orientare structuralistă, descrie 
comunicarea ca pe un simplu act de transmitere a informaţiei de la emiţător 
către receptor, şi nu ca o interacţiune dintre cei doi comunicanţi.

Una dintre premisele de bază de la care porneşte lingvistica pragmatică 
e că limba şi vorbirea nu pot să alcătuiască două domenii autonome. Aceasta 
implică faptul că studiul limbii nu poate fi realizat fără să fie examinate 
şi problemele comunicării. Modelul actului de comunicare elaborat de 
lingvistica pragmatică, un model de natură interacţională, descrie procesul 
de comunicare luând în calcul complexitatea realităţii comunicative.  
Din acest punct de vedere, comunicarea interpersonală nu are exclusiv 
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O astfel de viziune asupra pragmaticii lingvistice este formulată 
de E. Coşeriu în studiul Determinare şi cadru, unde se vorbeşte despre 
„necesitatea unei lingvistici a vorbirii”. Chiar dacă nu utilizează termenul 
de pragmatică, toate caracteristicile prezentate aici indică faptul că marele 
lingvist formulează un program al unei noi direcţii de cercetare lingvistică, 
a cărei „sarcină ar trebui să fie aceea de a recunoaşte şi descrie funcţiile 
specifice ale vorbirii şi de a indica instrumentele ei posibile, care pot fi atât 
verbale, cât şi extraverbale” (Coşeriu, 2004, p. 293).

De cele mai multe ori însă, precizarea statutului celor două tipuri de 
lingvistică şi examinarea raporturilor dintre ele se realizează ca urmare  
a desprinderii lor din domeniul mai larg al semioticii.

În acest context poate fi menţionată opinia lui Umberto Eco, potrivit 
căreia semiotica include o teorie a codurilor şi o teorie a producţiei de semne 
(Eco, 1982, p. 14). Din această perspectivă, am putea spune că cele două 
direcţii se opun prin finalitatea cercetării. Astfel, lingvistica structurală 
axată pe studiul codului se opune lingvisticii pragmatice care cercetează 
procesele de producere a semnificaţiei şi condiţiile de vehiculare a acesteia 
prin comunicare.

O altă modalitate de delimitare a direcţiilor de cercetare vizate se bazează 
pe tripartiţia semioticii în semantică (relevă relația dintre semn și obiectul 
desemnat), sintactică (relevă relația dintre semne) şi pragmatică, distincţie 
propusă de filozoful şi semioticianul american Ch. Morris (1938). Astfel, 
pentru Morris pragmatica era o simplă „diviziune a semioticii tridimensionale”,  
pe care o definea drept o „ştiinţă a raportului dintre semne şi interpreţii lor”.

Abordarea relaţiei dintre lingvistica structurală şi pragmalingvistică 
implică o examinare a asemănărilor şi a deosebirilor dintre aceste direcţii 
având în vedere aria lor de interes, obiectivele urmărite, principiile şi metodele 
de cercetare aplicate.

În cele ce urmează, vom semnala câteva trăsături esenţiale care 
diferenţiază lingvistica structurală de lingvistica pragmatică.

Cea mai importantă deosebire dintre tradiţia structuralistă şi cea de 
orientare pragmatică rezidă în modul de abordare a limbii.

Structuralismul, care distinge între limbă şi vorbire, recunoaşte drept 
unic obiect de cercetare al lingvisticii doar limba, concepută ca sistem de 
semne organizat în conformitate cu o anumită structură. În acelaşi timp, 
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În sfârşit, cele două curente diferă net în ceea ce priveşte modul de 
analiză a semnificaţiei unităţilor de limbă. În interpretare structuralistă, 
mecanismul de producere a sensului şi calculul sensului global al unităţilor 
de limbă, chiar şi în cazul enunţului, sunt explicate pe baza corelaţiei: 
formă – semnificaţie.

În acelaşi timp, în interpretarea sensului din perspectivă pragmatică, se 
consideră că utilizatorii de limbaj au în vederenu doar structura lingvistică 
a frazei utilizate, ci si realitatea extraverbală, şi anume starea de lucruri din 
realitate desemnată şi situaţia în care se desfăşoară actul de comunicare.

Ajunşi în acest punct al analizei, trebuie observat că integrarea 
contextului în sfera cercetărilor lingvistice este considerată cea mai mare 
realizare a pragmaticii lingvistice, acesta fiind tocmai elementul care 
diferenţiază pragmatica de şcolile de orientare structuralistă. Aşadar, spre 
deosebire de lingvistica structurală, care se bazează pe o semiotică de tip 
diadic (are în vedere raportul semnificat – semnificant), pragmatica se 
sprijină pe o semiotică de tip triadic (ia în considerare raportul semnificat – 
semnificant – referent).

În concluzie, vom menţiona că, dată fiind natura extrem de complexă  
a limbajului uman, lingvistica, în calitatea ei de ştiinţă, nu apare ca o doctrină 
unitară, cu un discurs general acceptat, ci mai degrabă ca un ansamblu de 
teorii diverse, complementare, cel mai adesea, dar şi divergente uneori. 
Nu în zadar s-a spus, mai în glumă, mai în serios, că ar exista atâtea 
lingvistici, câţi lingvişti există.

Meritul evident al pragmalingvisticii este că, datorită acestei direcţii 
de cercetare, studiul sistemului din lingvistica structurală a fost completat 
cu studiul întrebuinţării lui. Oricât de diferite ar fi aceste două direcţii, ele 
nu pot fi contrapuse una alteia, aceasta deoarece ar fi foarte dificil să ne 
imaginăm existenţa unei lingvistici a comunicării (adică pragmatica) fără 
o lingvistică a sistemului, a reprezentării (lingvistica structurală).

Pe de altă parte, este dificil, dacă nu chiar imposibil să înţelegem 
până la capăt ce este limba, dacă nu vom înţelege cum se desfăşoară actul 
de comunicare, dacă nu vom ţine cont de scopul comunicativ şi dacă nu 
vom încerca să ştim cum contextul afectează conţinutul unui enunţ, căci, 
după cum menţiona E. Coşeriu, „limba însăşi ce altceva este dacă nu un 
aspect al vorbirii?”.
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funcţia de transmitere a informaţiei (DSL, p. 127). Ea este înţeleasă ca un 
proces prin care un emiţător transmite un mesaj către un receptor cu intenţia 
de a-i influenţa comportamentele ulterioare.

Diferenţe importante se constată între cele două direcţii de cercetare, 
dacă se ţine seama de funcţiile atribuite limbii în actul de comunicare.

Structuralismul, axat pe descrierea sistemului, se interesează mai puţin 
de funcţiile cu care este folosită limbă. Atunci însă când se referă la scopul 
utilizării limbajului de către vorbitori, esenţială pentru limbă este considerată 
funcţia ei de comunicare. Deci structuralismul se limitează la studierea limbii 
ca mijloc de transmitere a informaţiilor despre evenimentele desemnate, 
acordând prioritate funcţiei referenţiale a limbii.

Pragmatica, dimpotrivă, pune accentul pe funcţiile limbajului, şi nu 
pe structurile lui. Se deosebeşte însă de structuralism prin faptul că, deşi nu 
contestă cu desăvârşire rolul limbii ca instrument de reprezentare a realităţii 
descrise, promovează ideea că limbajul, în comunicare, nu are, în principal, 
o funcţie descriptivă, ci o funcţie acţională: folosind limbajul, nu doar 
descriem lumea, ci realizăm acte de limbaj (DEP, p. 14). După cum afirma  
J. Austin, a spune înseamnă, totodată, şi a face.

O altă trăsătură care diferenţiază cele două direcţii de cercetare este 
modul de interpretare a unităţilor limbii.

Pentru structuralism este caracteristic faptul că pune în prim plan 
sistemul în raport cu unităţile sale constituente. Prioritatea întregului asupra 
părţilor sale componente se relevă şi prin faptul că unităţile identificate de 
structuralişti sunt atribuite unui anumit nivel al limbii.

Astfel, nivelurile analizei structuraliste se extind de la sunet/ fonem până 
la frază, acestea fiind unităţile funcţionale recunoscute ca elemente constitutive 
ale sistemului lingvistic.

Odată cu aprofundarea cercetărilor în sfera vorbirii, s-a ajuns la o serie de 
fenomene (articularea substantivelor, pronominalizarea, folosirea anaforicelor, 
referenţializarea deicticelor a căror referinţă este determinată de parametrii 
contextuali etc.) care nu pot fi analizate şi nici explicate la aceste nivele. Prin 
urmare, pragmatica s-a văzut nevoită să includă în sfera sa de cercetare şi 
transfrasticul. Fiind numit şi nivel discursiv-textual, nivelul dat are ca unitate 
de bază textul şi/sau discursul (DSL, p. 550).



15

PARticulARitĂți leXico-semAntice
Ale unoR teRmeni militARi medievAli

ce denumesc Acţiuni Şi tActici

Marin Butuc
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

Abstract. In the medieval Romanian language a certain totality of lexical 
resources were used to express the notions related to the military. This lexical group 
included a rich and a varied range of lexemes and expressions that occupied different 
places in the medieval Romanian language, having a particularly varied degree of their 
lexical-semantic specialization. An example, in this regard, is the group of terms that 
refers to military actions and tactics in the Middle Ages, which are characterized not 
so much by the presence of well-defined terms, with distinct meanings, individualized 
lexico-semantically, which terminologically differ from the words of general use 
as through certain relationships of these specialized words with the words of the 
general literary language. In these relations between the terminological lexemes that 
denominate military actions and tactics and the Roumanian lexical bacground one 
can easily find out how it is outlined a system which express the constitution form, at 
that time, of the military thinking, at the same time creating the system of Romanian 
military notions.

Keywords: medieval Romanian language, Romanian military notion.

În scrierile româneşti medievale atestăm o mulţime de cuvinte şi expresii 
speciale, profesionale, care în întregime reprezintă limbajul profesional militar 
al epocii vechi româneşti. Sistemul lexical militar însă, prin rădăcinile lui, 
este strâns legat numai de vorbirea orală, de stilul popular, cu care împreună 
constituiau lexicul limbii române literare vechi, fapt pe care îl putem constata 
din analiza particularităților lexico-semantice ale lexemelor terminologice ce 
denumesc acţiuni şi tactici militare.

Astfel, limbajul militar medieval era alcătuit atât din termeni cu un grad 
de specializare ridicat (a oști, a se pedestri, a se buluci ş.a.), cât şi din termeni 
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Astăzi, bătaie mai păstrează semnificaţia de luptă, dar nu mai este 
atât de frecvent ca în Epoca Medievală, fiind înlocuit cu termenul „luptă, 
război”. Cuvântul bătaie are în prezent următoarele semnificaţii militare: 
„1) luptă, bătălie; 2) bombardament; 3) distanţa până la care poate 
ajunge un proiectil”; cât şi semnificaţii nemilitare: „1) ceartă, încăierare; 
2) lovitură, plesnitură; 3) izbire, lovire; 4) mişcare ritmică în general, 
pulsaţie, palpitaţie; 5) hăituială, stârnire a vântului ş.a. (N.D.U.L.R.,  
p. 140). Sinonimul acestuia, bătălie, la fel comportă semnificaţii militare 
„ansamblu de acţiuni militare desfăşurate de gruparea principală de forţe  
a unui eşalon strategic sau operativ, simultan sau (şi) sucesiv, într-o 
concepţie unitară şi pe un spaţiu limitat”, „luptă”, „operaţie” (Georgescu 
H., D.E., 1997, p. 202).

Un alt termen militar atestat în textele medievale este verbul a (se) 
buluci, bulucesc, vb. (tr. şi refl.) A se aduna în buluc; a forma un buluc, ceea 
ce însemna o unitate militară care avea aproximativ efectivul unei companii, 
efectiv militar numeric variind între 100 şi 500 de militari.

Atestări: „…să fie volnici a să buluci şi a să oşti împrotiva tătarâlor…” 
(M. Costin, L.Ț.M., p. 129); „…să dea pre Hmil, care amu era bulucit 
cu 8.000 de căzaci de pen ostroave …” (M. Costin, L.Ț.M., p. 135); „… 
săimenii să buluciia atuncea toţi la un loc în preajma curţii …” (M. Costin, 
L.Ț.M., p. 187).

În prezent, semnificaţia militară nu s-a păstrat. De la aceasta, în trecut, 
prin extensiune semantică, au evoluat sensurile nemilitare, obişnuite „a (se) 
îngrămădi, a (se) aduna grămadă; a (se) îmbulzi, a (se) înghesui” şi „a face să 
înainteze” (N.D.U.L.R., p. 177).

În continuare, vom supune respectivei analize şi alţi termeni militari ce 
se înscriu în acest context:

harţă, (rar) harţe, s.f. Formă de luptă armată realizată prin 
ciocnirea avangărzilor sau a unor detaşamente militare potrivnice. Prin 
extensiune semantică, a ajuns să denumească, în trecut, şi un detaşament 
însărcinat să oprească pe inammic prin incursiuni şi încăierări uşoare. 
Mai avea şi sensul de „luptă, bătaie, război” (Busuioc M., D.A., p. 135). 
Variante lexicale utilizate în Epoca Medievală sunt și cuvintele: harţ, 
gharţ (N.D.U.L.R., p. 556).
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a căror semnificaţie militară poate fi constatată și în alte situaţii de comunicare. 
Cert rămâne a fi că acelaşi cuvânt, identificat cu sens militar, în alte contexte 
verbale poate comporta şi alte semnificaţii lexico-semantice (uzuale, abstracte, 
social-politice ş.a.), ceea ce marchează faptul că în Epoca Medievală, deşi 
specializarea lexicului românesc se profila deja distinctiv, totuşi nu se putea 
vorbi încă despre existenţa unei terminologii militare româneşti.

De cele mai multe ori, întâlnim termeni aflaţi într-o relaţie indispensabilă 
cu fondul principal lexical, provenind din vocabularul general, cum ar fi 
verbul a bate, care avea semnificaţia cotidiană de „a lovi”: „Iar ei să ruga să 
nu-i împungă, ce să-i bată cu biciuşcile, iar când îi băte cu biciuşcile, ei să 
ruga să-i împungă” (I. Neculce, L.Ț.M., p.17). Acest cuvânt, totodată, are şi 
semnificaţii militare: „a împuşca”, „a lupta”: „După patru ceasuri ce începuse 
a bate puşcile în căzaci, au ieşit căzacii ş-au făcutu năvală la puşci, de unde 
bătea” (M. Costin, L.Ț.M., p. 74); „Şi au suit puşcile deasupra unui munte pre 
despre Moldova. Şi au început a bate Cetatea Neamţului foarte tare. […] Şi 
vădzind că bat cetatea, au dzis păzitorilor să spuie mumei lui Ştefan-vodă să-l 
sloboadă de la închisoare…” (I. Neculce, L.Ț.M., p.15). Cu semnificaţia de 
„a lupta” îl atestăm la I. Neculce : „Şi-au întrebat Ştefan-vodă pre sihastru ce 
va mai face, că nu poate să să mai bată cu turcii: închina-va ţara la turci, au 
ba?… ” (I. Neculce, L.Ț.M., p.15).

Derivat de la verbul „a bate” e cuvântul bătaie, bătăi ce avea înţelesul 
de „luptă, bătălie, război”. Acest sens era foarte funcţional în trecut, dar 
desemna şi acţiunea de bombardament, împuşcătură, din tun sau dintr-o 
armă portabilă.

Acest termen militar este atestat în toate textele vechi: „… n-au cutezat 
bătaie mare să facă […] ci au lungit războiul, …” (C. Cantacuzino, I.Ț.R., 
p. 45); „… cetelor şi bulucurilor sale de războiu şi de bătaie să să gătească 
cu urgie porunciră.” (D. Cantemir, I.I., p. 256).; „Şi i-au înfrânt pe turci şi 
i-au prinsu vii, care n-au pierit la bătaie.” (I. Neculce, L.Ț.M., p. 102); „ …
socotindu şi răceala acestor doă ţări la bătaie şi au purces într-aceiaşi dzi cu 
noaptea îndărăptu.” (M. Costin, L.Ț.M., p. 108).

Termenul bătaie exista şi cu forma de bătălie, care funcţiona în paralel cu 
cel de bătaie:„… bătălia: „… pogorâm în gios pre Prut, unde vom alege loc 
largu şi bun de bătălie.” (I. Neculce, L.Ț.M., p. 48).
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împroşca moscalii.” (I. Neculce, L.Ț.M., p. 222); „ … nu pute oastea turcească 
să să pogoare la vale, să s-apropie de Prut, de răul puşcilor moschiceşti, că-i 
împroşca moscalii pre tare.” (I. Neculce, L.Ț.M., p. 224).

Verbul a împroşca a păstrat până în prezent sensul de „a arunca cu pietre, 
cu proiectile”, dar nu mai denumeşte acţiunea de „a împuşca, a bombarda”. 
Astăzi verbul a împroşca mai are semnificațiile de „a atinge cu violenţă”,  
„a împrăştia stropind; a stropi cu apă, cu noroi etc.” şi semnificaţia figurată de 
„ a ocărî, a adresa cuiva cuvinte injurioase” (N.D.U.L.R., p. 643).

A (se) îngloti, înglotesc, vb (tr.) În Epoca Feudală, în calitate de verb 
tranzitiv, avea sensul de „a strânge gloatele, a aduna, a mobiliza oastea (în 
vederea unei acţiuni militare)”. În calitate de verb reflexiv, denumea acţiunea 
de „a se strânge, a se aduna în număr mare (cu semnificaţie nemilitară)”. [Din 
în+gloată+i] (N.D.U.L.R., p. 665).

Am atestat acest verb cu semnificaţie militară în următoarele exemple: 
„… s-au mai înglotitu oaste de-a lui Mihai-vodă…” (M. Costin, L.Ț.M.,  
p. 37); „Şi ş-au înglotit oastea Neamţul ş-au început a să bate…”  
(I. Neculce, L.Ț.M., p. 150); „… turcii tot să înglotiia, şi fu biruit Velicico, …”  
(C. Cantacuzino, I.Ț.R., p. 152).

În această ordine de idei se înscriu și verbele a năvrăpi, a se oşti,  
a (se) pedestri, a (se) risipi, a săgeta, a slobozi, a (se) stoli ș.a., precum și 
substantivele oturac, podghiaz ș. a. (A se vedea, p. 177-185)

Termenii ce denumește acţiuni şi tactici militare în contextul Epocii 
Medievale sunt reprezentați de cuvinte ce denunță, la fel, o relație a acestora 
cu vorbirea orală, din care motiv semnificaţia militară poate fi constată, 
determinată doar dintr-un context concret; în alt context aceşti termeni puteau 
manifesta o altă semnificaţie (vezi a bate, a risipi ș.a.). Din această cauză, 
sensul militar al lexemelor analizate poate fi determinat mai mult pe baza 
contextului verbal al scrierilor de limbă română veche.

În concluzie, susținem cu certitudine, că, deşi specializarea lexicului 
românesc se profila distinctiv, totuşi în Epoca Medievală nu se putea vorbi 
încă despre existenţa unei terminologii militare româneşti, deja constituită. 
Terminologia militară românească medievală se constituie dintr-o totalitate 
de mijloace lexicale şi structuri semantico-funcționale ale domeniului 
militar, caracterizându-se nu atât prin prezenţa unor termeni bine determinaţi,  
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Româna a împrumutat acest termen din sursă maghiară, denunţată fiind 
de forma de harţ (de la magh. harc), existentă şi funcţională în epocă. Acest 
termen este prezent şi în pol. harc „ciocnire”, ceh. harc „schimb de focuri, 
încăierare, ciocnire”. Etimonul respectivelor cuvinte e în germana medie Harc 
„mulţime de oameni, detaşament” sau termenul din germana nouă Hetze, Hatz 
„hăituială, goană” (Vasmer M.,I, p. 395).

În româna veche se atestează formele de harţ, harţu, cum ar fi:  
„Ce toată dzua hărăţindu-să cu turcii şi cu tătarâi, ieşindu şi de ai noştri 
muldoveni la harţu…” (M. Costin, L.Ț.M., p. 62); „Iară turcii scoasesă  
o samă de puşci şi da în oastea leşască şi au fostu harţuri între oşti pănă sară.” 
(M. Costin, L.Ț.M., p. 72); „Iară puţin lucru au ţinut harţul oştenii lui Ştefan-
vodă …” (M. Costin, L.Ț.M., p. 156).

Astăzi, acest termen funcţionează cu înţelesul nemilitar de „încăierare, 
ceartă, sfadă”. Semnificaţiile militare au dispărut.

A (se) hărăţi, hărăţesc, vb. (intr.) Sensul tranzitiv era următorul  
„a întărâta, a hărţui”. Semnificaţia reflexivă era de „a se încăiera la harţă, a se 
angaja în luptă cu hărăţii; a se hărţui” (Busuioc M., D.A., p. 138).

Este un derivat de la termenul militar harţă (vezi termenii harţ, harţă, 
gharţ). Această acţiune militară e denumită cu aceeaşi rădăcină în rus. 
гарцовать, ucr. гарцювати, pol. harcować „a începe schimbul de focuri”, 
ceh. harcovati cu aceeaşi semnificaţie (Vasmer M.,I, p. 395).

Acest termen a fost atestat în următoarele surse: „Şi nu să băte temeiul, 
numai aripile să hărăţie.” (I. Neculce, L.Ț.M., p. 133); „… străjile tătărăşti, 
deodată ca 300 oameni, cu carii hărăţindu-să căzacii, …” (M. Costin, L.Ț.M., 
p. 62); „Ce toată dzua hărăţindu-să cu turcii şi cu tătarâi, ieşindu şi de ai noştri 
muldoveni la harţu…” (M. Costin, L.Ț.M., p. 62).

Astăzi, acest termen funcţionează cu semnificaţiile sus-numite, doar ca 
regionalism.

A împroşca, împroşc vb. (tr.) Avea sensul de a arunca cu pietre, cu 
proiectile, a bombarda, a împuşca. [De la împrocica (<sl. prokati)] (N.D.U.L.R., 
p. 643). De la acest verb a derivat termenul militar proaşcă „ţintă”.

Verbul a împroşca la Neculce are sensul de „a arunca bombe, gloanţe, 
lemne, pietre; a bombarda”: „…da turcii câteodată năvală la obuz, dar îi 



21

C. Cantacuzino, I.Ț.R. – Cantacuzino C., Istoria Ţării Româneşti. Chişinău: 2. 
Litera, 1997, 288 p.

D. Cantemir, D.M. – Cantemir D., Descrierea Moldovei. București-3. 
Chişinău: Litera Internaţional, 2003, 256 p.

D. Cantemir, I. I. – Cantemir D., Istoria Ieroglifică. Volumul I. Chişinău: 4. 
Litera, 1998, 104 p.

M. Costin, L.Ț.M. – Costin M., Viața Lumii. Letopiseţul Ţării Moldovei. 5. 
De neamul moldovenilor. Chişinău: Litera, 1998, 294 p.

Georgescu H., D.E., 1997 – Georgescu H., Dicţionar enciclopedic militar 6. 
(C–D). Bucureşti: Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1997, 278 p.

I. Neculce, L.Ț.M. – Neculce I., O samă de cuvinte. Letopiseţul Ţării 7. 
Moldovei, Bucureşti-Chișinău: Litera Internaţional, 2001, 415 p.

N.D.U.L.R. – Noul Dicţionar Universal al Limbii Române. Bucureşti/8. 
Chişinău: Editura Litera Internaţional, 2006, 1676 p.

Ureche, L.Ț.M. – Ureche G., Letopiseţul Ţării Moldovei. Chişinău: Litera, 9. 
1997, 267 p.

Vasmer M.,I – Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, 10. 
том I (А-Д). Москва: Издательство „Прогресс”, 1964, 562 c.

20

cu sensuri aparte, individualizaţi lexico-semantic, care să difere, 
terminologic, de cuvintele uzului general, dar prin anumite relaţii ale 
acestor cuvinte specializate cu cuvintele limbajului literar general. Anume 
în aceste relaţii, dintre lexemele terminologice militare medievale şi fondul 
lexical românesc, poate fi determinat uşor cum se conturează un sistem 
care exprimă modul de constituire a formei de gândire militară naţională, 
concomitent creând şi sistemul noţiunilor militare româneşti.

Epoca Medievală a limbii române formează numai o fază incipientă 
a funcţionării termenilor şi expresiilor militare în limba română, abia 
profilându-se un sistem terminologic militar1. Dar aceasta nu înseamnă  
o rămânere în urmă a limbii române, în raport cu alte limbi de cultură. 
Pe atunci, nicăieri în Europa nu funcţiona vreo limbă literară care să aibă 
la bază un suport teoretic şi ştiinţific, lucru pe care putea să-l facă numai 
lingvistica, ştiinţă a limbii, care, din păcate, a apărut abia la începutul 
sec. al XIX-lea. Prin urmare, întârzierea creării limbajelor terminologice 
moderne este justificată obiectiv de mersul istoric general uman.
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p. 149). Nicolae Băieșu susține afirmația savantului prin exemplificarea unor 
colinde arhaice, care odată cu trecerea timpului, au căpătat un caracter eroic, 
cumulând simboluri care prevăd „elemente străvechi” (N. Băieșu, 1975,  
p. 20). Constantin Mohanu apreciază structura melodică a textelor din 
Transnistria, dar evidențiază și particularitățile arhaice despre lei, șoimi și 
pești de mare, Dulfi de Mare. Anume prin aceste simboluri arhaice, religioase, 
cosmice, dar și de altă natură, asistăm la un proces de revendicare și restabilire 
a normelor folclorice, perpetuate în conștiința oamenilor care au văzut prin 
colindă nu un act de desacralizare în sine, ci un sistem de valori, care mai 
circulă încă datorită interpreților populari, lăutarilor, copiilor, adulților.  
Cu toate că unele colinde cu caracter arhaic au dispărut, avem totuși colinde 
care mai sunt vehiculate în Stânga Nistrului și în satele de pe Bug. Textul 
colindei se deosebește de cel al doinei, al horei, al cântecului de jale, dar apare 
în „conglomerat” cu textele teatrale, prezentate de Sfântul Vasile, Crăciun, 
proces elucidat și explicat de etnologul Iulian Filip. În mentalitatea populară 
arhetipul flăcăului apare prin eroii: Făt-Frumos ori Ștefan cel Mare, Vasile, 
Nicolae, Daniil, Isac și Alexandru. De obicei, eroul Ion Făt-Frumos luptă cu 
monștii care au furat cheile raiului. Și, ca rezultat al furtului, Raiul a rămas în 
întuneric. Cheile deschid cerul și prin intermediul lor apar astrele, lumina. 
Cheile cerului prin care conștiința populară dezleagă misterul lumii, prin care 
omul, secătuit de puterea muncii, culcat cu fruntea la pământ, invocă și 
pronunță formule speciale, absorbite de ploi și ninsoare. Aceste formule sunt, 
de fapt, niște colinde. Colindul lui Ene, Ene, Caloiene, colindul Pascal, colindul 
flăcăilor, colindul cu Moși, toate au o structură semantică bine definită în 
constituirea repertoriului augural al omului, venit pe acest pământ să-și mențină 
rădăcinile tradiționale ale împărăției neamului său. Tipologic, Monica 
Brătulescu clasifică colinda sub aspect cosmogonic. Noi vedem două variante 
de interpretare a acestui text: prima, plasată la nivel cosmogonic, și a doua ‒ 
religioasă, care apare ca un punct de pornire spre ceresc și divin, spre apariția 
la nivel de antiteză a celor două forțe, binele și răul, lumina și întunericul. 
Dacă obiectul desemnat de către poetul popular n-ar fi fost furat, atunci nu 
apărea eroul, aducător de bunăstare și biruință. Teologii-ortodocși vin cu 
câteva explicații pentru noțiunea de rai, afirmând comuniunea lui Dumnezeu 
cu Adam, dar și „participarea” activă și afectivă a omenirii în procesul 
restabilirii echilibrului dintre cosmos și terestru, Dumnezeu și om, Adam și 
Iisus. Apariția divină a lui Iisus Hristos a fost, de fapt, o reîntâlnire a omului 
cu Dumnezeu. Raiul este „locul în care trăiește Dumnezeu și [raiul] este  
o stare de biruință” (Bria, 1994, p. 334). Deci, trecând prin Rai, eroul s-a 
evidențiat nu numai prin puterea de seducție, dar prin convingerea de a fi mai 
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colindA FlĂcĂului din stângA nistRului:
mit sAu ReAlitAte?

ludMila cAlinA

Abstract. Academy of Sciences of Moldova, Institute of Philology, Folklore 
Summary The presence of the young men in the carols, found on the territory of 
the left bank of the Dniester River, was one of the most discussed reasons in the 
folk culture, which is of great interest at the moment in the contemporary folklore. 
The author of this article aims to elucidate the archaic character of these carols, 
which are based on the principle of initiation of young men in adulthood. Thus 
emphasizing and appreciating their inwardness and their decency at the beginning 
of their marriage, the text gains a heroic character, cumulating the symbols that 
provide „ancient elements” of myth, equal to those in the carols, folk theater and 
incantation. According to the records of Constantin Mohanu, we will appreciate the 
archaic particularities about the lion, the hawk, the stallion and their interaction 
with the young man. Here we will also refer to the coincidence of a ballad motif 
with the title „I’m not taking you to be my slave”.

Keywords: carol, young man, myth, epos, reality, lion, stallion.

Studiile despre cetele de feciori au avut o rezonanță de anvergură, 
evidențiind caracterul lor de complicitate în procesul colindării, urării și 
teatralizării populare de Crăciun și Anul Nou. În al doilea rând, textele 
colindelor comportă un pronunțat caracter arhaic și sunt fundamentate pe 
principiul inițierii flăcăilor în viața matură și reorientarea lor spre evenimentele 
care aparțin unei eventuale căsătorii. Dacă textele colindelor religioase au fost 
puse la index și tabuizate o perioadă îndelungată după al doilea război mondial, 
atunci colinda laică, cu un pronunțat caracter arhaic, era acceptată și primită în 
casa omului, dar și editată în colecțiile de folclor. Consemnăm acea curiozitate 
științifică a folcloristului Gheorghe Vrabie pentru promovarea flăcăului ca 
arhetip al bărbaților voinici, prin caracterul estetic elevat, pe care i-l conferă 
eroului de colind cântărețul popular: „Precum frumusețea fetei este o emblemă 
pentru ea, tot astfel pentru un flăcău voinicia lui devine o emblemă”, iar textul 
colindei, „cufundat în mit, evoluează către eposul eroic” (Vrabie, 1990,  
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ritual nu este loc de distanțare, de detașare de frumosul cântat ori declamat. 
În contextul sărbătorilor de iarnă colinda funcționează și cu alte categorii 
folclorice. Formula „Fața albă și-a spălat” este declamată la plugușor, când 
badea se spală pe ochi, pe față, în descântece și literatura nupțială. În colinde 
flăcăul își spală fața, pentru a învinge în luptă, în textul plugușorului bădița 
Vasile, om însurat și cu hectare de pământ, se spală, pentru a avea o izbândă 
în lucrările agricole, în descântece – să se trateze de boală și rele, iar în 
literatura de nuntă – „tânărul nostru împărat” se logodește. Această spălare 
presupune o curățire fizică și sufletească, е un act de danie forțelor supreme, 
orânduire care se trage încă de la nașterea copilului și prima lui scăldătoare. 
Iertarea și blagoslovirea părinților e un motiv de reflecție, viziune artistică, 
dar și de viață pentru literatura altor popoare, în special pentru poveștile 
noastre populare și orațiile de nuntă. În finalul colindelor cosmogonice, 
profesionale flăcăul este răsplătit de către împăratul Aliman ori Dumnezeu cu 
un băț de huludeț, în alte variante – cu un toiag să conducă țara. Voinicul cu 
cheile din rai se mai alege cu aur, pământ. Cu toiagul voinicul va stăpâni 
jumătate din Moldovă și Ucraina a treia parte. Voinicul se alege cu aur, smirnă 
și tămâie, dobândind binecuvântare la tron și renaștere prin miruire. În 
colindele „Voinicul și calul”, răspândite în Grigoriopol și Goian-Dubăsari, în 
satele din raionul Slobozia și Ofatinți-Râbnița voinicul își hrănește calul „tot 
cu orz pisat în piuă”,/ Cu merța măsurat,/ Și cu palma vânturat!/ ‒ Dar cu ce 
mi-l mai adăpi?/ Tot cu vin-u strecurat/ Și cu cupa măsurat” (inf. Rudi 
Efrosinia T., 50 ani, venită în 1934 din Grigoriopol; culeg. V. Cirimpei,  
V. Pojoga; Băieșu, 1975, p. 124). О variantă integrală a colindei, anterior 
menționată, este „Calul și șoimul”, răspândită în satul Goian, dar care circulă 
tot mai rar și în alte regiuni din Transnistria. Acest text constituie un act 
istoric, revalorificat prin colindă: „Voinicul (cutare)/ Bun cal hrănește…/ Dar 
cu cе-l mai hrănește?/ Cu carne de turc./ Cu ce-l mai adapă?/ Cu sânge de 
frânc…” (Goian-Dubăsari; inf. Chirița Timofei; 36 ani; culeg. Lucavșciuc N. 
T.; Băieșu, 1975, p. 125). Motivul este menționat, conform exegezei lui Petru 
Caraman, drept unul dintre cele mai răspândite la bulgari, ucraineni, beloruși 
și „ar fi lauda calului eroului. Lauda aceasta indirectă cade asupra flăcăului, 
deoarece calul, tovarășul nelipsit în lupte și expediții, îl ajută să capete 
izbânda. Calul în colindele de flăcău apare foarte des și totdeauna aici el 
reprezintă simbolul vitejiei” (Caraman, 1983, p. 52). Dacă la bulgari „calul îl 
întrece chiar pe soarele strălucitor”, atunci în colinda din Stânga Nistrului, 
în formula mediană a textului menționat, dialogul dintre murg și șoim 
amplifică evenimentele de întrecere între cei doi, adaptate, în final la  
un hapy end, asemănător cu poveștile fantastice și cu structura internă  
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bun, deci un luptător al idealurilor perene, în primul rând, un biruitor al 
propriilor frici și un explorator de zile mari. Explorator al universului, al 
cosmosului, el vine cu o misiune. Și pleacă cu triumf. Motivul cosmogonic al 
„Cheilor raiului” circulă în Moldova, Moldova de peste Prut și în satele din 
stânga Nistrului, în raioanele Dubăsari și Râbnița. Succesiunea întâmplărilor 
din colinde denotă relevanța tradițională transformată, cu această ocazie, într-
un ritual din partea voinicului. Voinicul reaprinde acea lumină tradițională, 
care pentru un timp a dispărut:„Da’ vonicu’ le-o luat-u,/ Și’napoi mi 
s’o’nturnat-u,/ Cheile’n Rai le-o aruncat-u, /Raiu’, Doamne-o, să-l mărim?/  
Cu soție mult frumoasă (com. Ghiderim, județul Râbnița, iulie 1943; inf. Nani 
Nichifor; 63 ani; culeg. C. Ionescu; С. Ionescu, 1994, p. 70-72). Chipul și 
rolul flăcăului în satul patriarhal apare și în alte tipuri de colinde. Respectând 
un ciclu de cutume paradigmatice, prin îmblânzirea murgului, prin spălarea 
eroului pe față, prin rugăciunea către Dumnezeu și iertarea lui cu părinții, cu 
frații și cu surorile, flăcăul dobândește dreptul de a acționa în cele mai diverse 
condiții de viață. Iertarea lui cu părinții presupune o binecuvântare din partea 
lor și o altă desfășurare a evenimentelor, când de la un băiat de casă copilul 
devine flăcău, erou. În varianta din s. Ploti-Râbnița voinicul: „Fân cu florii că 
i-o dat-u./ Bate Murgu’ d’un pișor-u,/ Și-i pui șeuă binișor-u…/ Și în casă mi-o 
întrat-u,/ Față dalbă și-o spălat-u, /La icoane s’o’nchinat-u,/ La Dumnădzău 
s’о rugat-u, /Cu părinții s’o iertat-u,/ Cu părinții și cu frații,/ Și cu dalbe 
sărioare…” (comuna Ploti, jud. Râbnița, 1943; inf. Voler Ștefan, 68 de ani; 
culeg. C. Ionescu; C. Ionescu, 1994, p. 93-95). Colindătorii au fost desemnați 
„grup de călăreți”, numire care s-a extins și a „evoluat” spre un „grup de 
colindători” (Bârlea, 1991, p. 284). Avem mai multe motive de colinde despre 
voinicul care stăpânește bunurile lumii și trebuie să facă dreptate unui murg și 
șoim. În pofida faptului că interpreții populari tot mai rar își fac apariția cu 
textul colindei „Murgul și șoimul”, acesta totuși se păstrează în fondul activ al 
Arhivei Sectorului de Folcloristică de la AȘM. Unii văd în colindă un mit și 
legendă, alții mit și poetizare.Cert lucru este că textul orațional al colindei este 
integru, dacă nu se discută unilateral. Ritualul merge față-n față cu textul, 
precum dansatorii își dansează „brâul umăr la umăr”, conform poeziei 
poetului și etnologului Iulian Filip. Dacă am încerca să distanțăm umărul unui 
dansator din jocul „Brâului”, nu am avea un dans integru, ci un brâu cu un 
umăr. Acest proces se transformă într-o sincronizare activă și afectivă în 
cadrul unui obicei, ritual și text și se extinde de la un intepret la altul, de la o 
casă la alta, precum menționează etnologul Iulian Filip. Mitologul Constantin 
Eretescu împărtășește ideea de interacțiune între mit și ritual în procesul 
spălării pe față a eroului Făt-Frumos, precizând că între mesajul poetic și 
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ajungând la noi, probabil, prin intermediul cărților populare” (Băieșu, 1974, 
p. 124). În studiul „Poezia obiceiurilor calendarice” Nicolae Băieșu nu 
tratează problema antropologic-primară într-un mod superficial, dar se 
raportează la perioada agricultorilor primitivi, când o vară și o toamnă 
mănoasă și îmbelșugată cu ogoare „de secară și oarze coapte” hrăneau o 
iarnă și o primăvară întreagă: „O interesantă și răspândită colindă eroică, 
tipică pentru vânătorii primari, este cea despre războirea voinicului cu leul 
neobișnuit și foarte periculos pentru câmpurile agricultorilor dintr-un trecut 
îndepărtat” (Băieșu, 1975, p. 89-95). Este cazul să menționăm ideea 
tabuizării a unor motive vânătorești în cadrul acestui proces. Tânărul nu 
trebuia să sperie fiara, mai ales dacă pleca cu un alt grup de flăcăi la vânătoare. 
De aceea în orânduirea primitivă, între cetele de feciori a apărut un limbaj 
secret. Multe dintre figurile de animale au fost dăltuite în piatră și păstrate ca 
relicvă pe pereții peșterilor. Vorbind despre „cultul ursului (și nu numai al 
acestuia)”, Iulian Filip menține ideea teatralizată a jocului cu animalele și 
imaginile de pe pereți care aveau un rol magic în demersul unor manifestări 
de ordin vânătoresc: „Desenele paleolitice constituiau arta vânătorilor, iar 
vânătorul primitiv își cresta pereții peșterii cu imaginea lucrurilor de care-i 
depindea existența. Nu e exclus ca acestea să fi făcut parte din anumite 
ritualuri magice, care trebuiau să garanteze succesul vânătorii” (Filip, 2011, 
p. 45). Leul îl amenință pe om/ împărat că-i va distruge tot ogorul: „Că el 
toate i-a mânca:/ De cu sară – cei secară,/ ’N miez de noapte – oarze coapte/ 
Și prin zori – grâu cu flori,/ Că i-a bea izvoarele…” Se găsește un tânăr 
curajos, care: „Apucară-n vânătoare, /În vânătoare spre ogoare./ Când în 
marginea ogorului/ Dete peste cuibul Leului” (N. Băieșu, 1975, p. 94). Leii 
aduc pagube naturii și omului, golindu-i ogoarele. De cele mai multe ori 
împăratul e Aliman sau Filimon, care-i făgăduiește flăcăului fiică-sa, 
împărăția și oastea, dacă îl va nimici pe leu. Flăcăul e numit de către împărat 
voinic. El luptă cu paloșul, săvârșind un act eroic. Uneori decapitându-l ori 
legându-i capul și aducându-l cu fast în sat, spre mirarea celor din jur și 
bucuria mamei. În studiile lui O. Bârlea „Flăcăul colindat e transpus de 
asemeni în ipostaze culminante pe toate registrele existențialului. Mai întâi, 
el e un viteaz fără seamăn, deoarece izbutește să învingă leul în luptă dreaptă 
și să-l coboare în sat legat ca un cățel, spre uimirea generală a privitorilor 
care nu mai contenesc cu laudele” (Bârlea, 1981, p. 317-318). Inițial leul 
doarme. Iar ce face eroul? Verbal îl provoacă pe leu „leii, lei, câine de zmeu”. 
Flăcăul cutare din colinda vânătorească îl atacă direct și frontal, cu toată 
armura și splendoarea, de care este în stare și dă dovadă voinicul, un băiat de 
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a textului din cântecul eroic: „– Drag stăpân d’аl nostru/ De când ne hrănește/ 
Și ne miluiește,/ La deal nu ne-a scos,/ La deal la-ntrecare./ La câmpul curat,/ 
La mărul rotat/ Drumul că le-a dat […]:/ Murgul pe pământ,/ Țipând, 
rânchezând,/ Brazde aruncând;/ Când călca mai rar ‒/ Tot din deal în deal,/ 
Când călca mai des – Tot din șes în șes./ Curți mi-a’nconjurat,/ La poartă 
mi-a stat/ Și’nc’a rânchezat;/ Grăunțe i-a dat,/ Grăunțe-a sfârșit,/ Șoimul a 
sosit,/ Pe zăbrea s-a pus,/ Aripa mi-a’ntins./ Iar voinic (numele flăcăului)/ 
Prin curți-ș primblând,/ Paloșu-ascuțind./ Murgul mi-a vorbit:/ ‒ Drag 
stăpân d’аl nostru,/ Nu strica pe Șoimul,/ Că ți-a și de bine/ Călare pe mine,/ 
Cu Șoimul pe mână,/ Cu feciori de crai/ Și de boieri mari! (Murgul și șoimul; 
Goian-Dubăsari; inf. Chirița Timofei; 36 аni; culeg. Lucavșciuc N. T.; Băieșu, 
1975, p. 125-126). О variantă mai completă, indică o altă luptă – cea a 
stăpânului contra șoimului. Dorința stăpânului de a-l pedepsi pe șoim și ideea 
murgului de a-l lăsa, totuși, pe primul să trăiască și să-i slujească în continuare, 
este umană, deoarece pe timpuri, cea mai de preț virtute a flăcăului era și 
încadrarea lui în vânătoare; călare pe cal și cu șoimul în mână ori pe umăr: 
„Șoimu mi-o sosât,/ Curțâli-o-nconjurat-u,/ Și mi-o fluierat-u,/ Stăpânu 
ișând,/ Palaș ascuțând-u,/ Aripa să-i tai-u,/ La câini să i-o dai,/ Niș rău să 
nu-i pai-u./ Murgu mi-o răspuns-u: „Stăpâne, stăpân,/ Nu-ți fași râs de 
șoimu,/ Că-i vie la zâli mari-u,/ Să ieși la primblar,/ Tot cu boieri mari-u,/ Pi 
murgu călari-u,/ Tot cu boieri mari” (colindă de flăcăi fără refren; comuna 
Tincău, Râbnița, inf. Afanasie Totoc, 69 ani; culeg. C. Ionescu; C. Ionescu, 
1994, p. 118-120). Aceste descrieri se manifestă printr-un „început de istorie 
și mitologie populară, ele înfingându-și rădăcinile – așa cum afirmă Nicolae 
Cartojan, „dincolo de pragul creștinismului”, (Ionescu, 1994, p. 195) în 
lumea traco-romană. Mitologul Romulus Vulcănescu remarcă colindele în 
care apare simbolul voinicului călare pe cal în stampele din cultura tracă. 
Întâlnim și un motiv suprapus în structura textului despre voinicia flăcăului. 
E cel al leului. Pare paradoxal acest motiv, deoarece în Transnistria nu sunt 
lei. Deci, textul arhaic devine mit îndată ce voinicul elogiat își schimbă 
anturajul și luptă cu leul, un animal neîntâlnit în aria geografică menționată, 
dar care apare în Africa. Voinicul intervine într-o luptă acerbă cu zmeul, 
ultimul personificat, hiperbolizat prin echivalentele „zmeu”, „câine de zmeu”, 
„fiară”. Folcloristul Nicolae Băieșu afirmă interacțiunea și asimilarea 
motivului voinicului cu leul prin filieră de basm și substratul acestuia, 
dezvoltând și menționând „probabilitatea” și „posibilitatea” aflării și, mai 
apoi, conservării acestor colinde prin „intermediul cărților populare”: „Unele 
colinde de vânătoare, cum este, de exemplu, motivul cu împăratul Aliman, 
Voinicul și leul, au un substrat basmic, specific mai ales Orientului sudic, 
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la țară. Cu toate că Monica Brătulescu susține că în Carpați nici nu putea fi 
vorba de lei și originea acestui motiv în colinde ar fi un rezultat asimilat din 
alte culturi, totuși Romulus Vulcănescu își sprijină argumentele prin 
investigațiile lui Gheorghe Iza (a. 1978), demonstrând că „aria de răspândire 
a motivului leului în colindele românești coincide geografic cu aria de 
răspândire paleozoologică a leului de peșteră în România” (Vulcănescu, 
1985, p. 520). Furnizarea colindului eroic în structura textului se datorează 
fragmentar și motivului baladei „Nu te iau roabă să-mi fii”. Dacă aceste 
colinde aduc un imn fetelor nemăritate, atunci formula finală se axează pe 
egalitatea membrilor din sistemul patriarhal, în pofida faptului că e așa cum 
este. Vorbim de egalitate indirectă, respectată acasă, în sânul familiei.  
Cu toate că textul orațional imprimă ascultătorului o anumită subordonare 
din partea fetei, totuși această divergență de rang nu pare să fie abruptă,  
ci coordonată, sub imperiul unor completări: Ștefan cel Mare ori Gheorghe 
Vodă și Doamna Curților, dar nu roabă: „…La năfrăniți di steag domnesc/ 
Trec boierii ș-o privesc/ Și din fațî șî din dos,/ Ca din fața lui Hristos./  
Toți au trecut și au tăcut,/ Numai unu, Gheorghi Vodî,/ A trecut și n-a tăcut/ 
Ș-a zis: ‒ Doamne, dă-mi-o mie,/ Nu o iau să-mi fie roabî,/ Da mi-o iau  
să-mi fie doamnî,/ Domnișoara curților,/ Stăpâna argaților” (AF, 1961,  
ms. 138, f. 119-120; Harmațca-Dubăsari; inf. Ion A. Rogut, 17 ani; culeg.  
V. Andriuță, M. Savin; Băieșu, 2008, p. 210).

Colindele din stânga Nistrului despre voinicul arhaic sunt cântate de 
către surorile Osoianu, conducător artistic Andrei Tamazlâcaru și de către 
colectivul Plăieșii. Păstrate, digitalizate în cadrul Sectorului de Folcloristică 
al AȘM de către M. Cocieru, aceste mărgăritate folclorice devin naționale și 
unice, prin prezența lor activă în fondul de arhivă al cercetătorilor de cultură, 
fapt care ne permite să redobândim din acea forță, talent și vână actoricească 
acele vestigii care mai sunt.
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reacție la „invazia anglicismelor, continuă autoarea, au declanșat-o francezii, 
concretizând-o printr-o „serie de lucrări a căror numitor comun este atitudinea 
puristă, culminând cu propuneri legislative menite să protejeze limba națională” 
(Stoichițoiu-Ichim, 2007, p. 84).

În asemenea conjunctură, adaugă aceeași autoare, se găsește și limba 
rusă, și limba română („comparabilă cu cea din franceză”): „Între vocile care 
au criticat vehement invazia de anglicisme, pot fi menționați celebrul scriitor 
rus A. Soljenițîn, scriitorul și publicistul O. Paler, poetul G. Dumitrescu, dar 
și simpli cetățeni” (ib., p. 84). În acest context devin refractare și expresiile 
lui O. Paler: „amestecuri foarte bizare”, „prețiozități ridicole”, „rumeguș 
al limbii de lemn”, „jargon anglo-american” (ib., p. 113); D. Dumitrescu: 
„bombardamentul zilnic din presă, radio și televiziune cu fel de fel de arme 
lingvistice moderne, i-a făcut pe mulți să capituleze în fața acestei ofensive 
și să treacă de partea dușmanului”, citat de Gh. Popa (Popa, 2013, p. 65);  
G. Pruteanu: „romgleză”, „cocacolizare” (Pruteanu, 2007).

Însă fenomenul continuă să persiste și în franceză, și în rusă. Nici în 
română nu e posibil să-i ridici bariere. Același G. Pruteanu revine pe bună 
dreptate: „Ceea ce pretind, însă, e ca noile cuvinte – repet: binevenite! – să 
fie scrise românește. Nu putem scrie… englezește limba română… orice 
cuvânt nou preluat trebuie integrat sistemului”, conform lucrărilor normative, 
dicționarele (ib.).

 Ideea este completată și de alți lingviști. A. Stoichițoiu-Ichim, citându-l 
pe Th. Hristea, afirmă: „Asimilarea corectă a anglicismelor este mai 
importantă decât acceptarea sau respingerea acestora în numele unor 
principii care pot părea ori chiar sunt, uneori, cel puțin discutabile” 
(Stoichițoiu-Ichim, 2007, p. 113). Necesitatea normării englezismelor  
o întâlnim și la M. Avram (Avram, 1997).

Sintetizând opiniile referitoare la acumularea cuvintelor străine în 
limba română, remarcăm și constatarea cercetătorului ştiinţific V. Bahnaru, 
care conchide: „Unele din aceste noutăți de vocabular, provenind direct 
din limbi străine, sunt însușite bine de marele public care le folosește fără 
mustrări de conștiință, deși sunt foarte bine criticate de puriștii noștri” 
(Bahnaru, 2008, p. 125).

Cu timpul însă cercetătorii devin mai permisivi și nu vorbesc despre acest 
fenomen ca de unul negativ. „Îmbogățirea lexicului se face atât prin cuvinte 
noi…, cât și prin transformările semantice ale unor cuvinte deja existente în 
limbă”. Ei lasă limba să decidă ce va păstra și ce nu din valul de influențe 
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PRocesul de RecunoAșteRe A engleZismeloR
dRePt unitĂți leXicAle Ale limBii Române

livia cARuntu-cARAmAn
Institutul de Filologie al AȘM

Abstract. At the contemporary stage, in the evolution of the world’s languages 
we remark a noticeable tendency of their approach through the defining extension of 
English influence on the other languages. Included in this trajectory, Romanian also 
adapts its communication parameters to international standards, interposing in the 
vocabulary an impressive array of English words.

The usefulness of Anglicisms is demonstrated by their iterative use orally or 
through the mass-media or various scientific works. Their recognition as lexical 
units of Romanian language completes with the process of their adaptation and 
recording in dictionaries, which confirms their full normative status.

Keywords: Anglicisms, Romanian language, English language, evolution, 
mass-media, adaptation, registration, dictionaries.

Limbile lumii se află într-un continuu proces de evoluție, 
intercalându-se și influențându-se reciproc. La etapa actuală, fenomenul 
se caracterizează printr-o evidentă predominare a limbii engleze în 
comunicarea internațională, care realizează o anumită apropiere între 
popoare. Inclusă în acest act, și limba română se pretează standardelor 
comune, utilizând elemente de exprimare de origine engleză.

Preluate dintr-o limbă cu circulație internațională și infiltrate în 
limba română, internaționalizând o parte semnificativă din vocabularul 
său activ, englezismele afectează exprimarea românească actuală, oferind 
prilej de disocieri la interpretarea problemei, „ca urmare a manifestării unei 
tendințe generale a vorbitorilor de a folosi limba engleză în comunicarea 
internațională” (Athu, 2004, p. 247). E suficient aici să amintim comentariile 
A. Stoichițoiu-Ichim care constată că „împrumutul masiv de termeni anglo-
americani reprezintă un fenomen socio-cultural care s-a manifestat” nu numai 
în limba română, ci și „în majoritatea limbilor europene”. Cea mai aprigă 
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este fortificată, în primul rând, de înregistrarea lor în dicționare, iar multe din 
ele încă n-au fost reglementate, deși sunt cunoscute și utilizate frecvent.

Se referă la situația dată și Th. Hristea, care accentuează că acest fapt 
e posibil mai ales datorită ritmului accelerat de pătrundere a englezismelor, 
încât dicționarele noastre nu le pot ţine pasul, iar din cauza puţinelor atestări 
lexicografii întâlnesc dificultăţi în a decide care din ele trebuie admise și 
care respinse. Și aici cercetătorul precizează în studiile sale că „dicţionarele 
româneşti recente reflectă numai în parte această bogăţie de cuvinte noi, 
împrumutate din alte limbi sau create în interiorul limbii noastre” (Hristea, 
1968, p. 115).

Includerea englezismelor în dicționare ortografice și explicative constituie 
o marcă a identității lor în limba română, conform cărora se reglementează și 
cadrul lor de întrebuințare.

Deci, reiterând opinia de a accepta englezismele, oferindu-le posibilitatea 
să se prindă în lexic și să-și obțină dreptul la funcționare, ceea ce nu duce 
nicidecum la schimbarea specificului limbii române, vom aborda problema 
pornind de la corectitudinea utilizării lor. Așa cum în limbă noțiunea de 
corectitudine (corect, normare, reglementare, explicare) ține, în primul rând, 
de punctul de vedere al dicționarelor (ortografice – cu diferite elemente de 
ortoepie, morfologie, etimologie, – explicative, de termeni speciali), vom 
preciza că vom demara cu niște opinii și aprecieri realizate asupra acestor 
lucrări lexicografice.

Întrucât mai multe englezisme sunt utilizate cu forma grafică originară 
și cu atât mai mult „hibridizată”, ele produc multiple disensiuni de fonetism, 
transcriere, etimologie și semantică. Un prim ajutor, consumatorul îl găsește 
anume în dicționar, unde se clarifică imediat cu scrierea sau pronunția, 
proveniența sau explicarea sensului cuvântului neînțeles. Situația se 
complică atunci când englezismele întâlnite în presă sau în alte surse nu 
sunt înregistrate și de dicționar sau înseși dicționarele nu oferă o clarificare 
exhaustivă care să-l mulțumească pe cel care consultă, iar aceasta duce în 
continuare la interpretări libere distincte de la un utilizator la altul, nu de 
puține ori eronate, chiar bizare.

O primă perspectivă a funcționării englezismelor în limba română  
o desprindem din frecvența lor în dicționare. Dacă prezența unui englezism 
în dicționar desemnează normarea și utilitatea lui, înseamnă că reluarea 
și sporirea numărului străinismelor engleze de la un dicționar la altul  
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externe, întrucât ea „este pusă frecvent în situația de a alege – și se descurcă 
foarte bine” (Dragomirescu, 2011, p. 31-32).

Există o serie de englezisme noi care vor rămâne în limbă fie că sunt 
utile, fie că sunt cuvinte internaţionale: best-seller, building, display, fair-
play, gentleman, living-room, scanner, spici, stres, supermarket, staff, lobby, 
broker etc. Folosirea lor trebuie făcută cu discernământ, încercându-se evitarea 
redundanţei, dar şi a greşelilor (Koronka, 2004, p. 99-101).

Am menționat unele opinii – le-am zice definitorii pentru soarta 
englezismelor în limba română la etapa actuală – ale lingviștilor români 
care combat teoriile puriștilor de eliminare din uz a cuvintelor străine pentru 
protecția și curățenia limbii. Dar în același scop de ocrotire a expresiei noastre 
admit adoptarea străinismelor și adepții modernizării lexicului românesc, 
accentuând condiția esențială de a le scrie corect românește (G. Pruteanu). 
Asupra laturii privind corectitudinea multilaterală a utilizării englezismelor 
insistă și M. Avram, Th. Hristea și alți savanți.

Cu aceleași viziuni și intenții am venit și noi când am intrat în discuții 
asupra acestei probleme controversate a influențelor engleze ale prezentului.  
O spunem răspicat că suntem pentru acceptarea largă a lor, la moment, pentru că 
limbii „îi plac” situațiile acute în care poate să-și desfășoare forțele combative 
și de autoapărare ca într-un final să iasă mai fresh, mai confientă și să evolueze 
de sine stătător în continuare. A demonstrat-o de mai multe ori.

Permitem libertatea acestei influențe și pentru că suntem convinși că este 
temporară. Sperăm și credem că procesul social-cultural românesc va atinge 
un nivel înalt de dezvoltare și atunci noile realități materiale și spirituale care 
vor apărea vor fi înmatriculate cu termeni românești. Aceste străinisme din 
prezent își vor pierde valoarea funcțională (în urma dispariției realităților 
și a uzării termenilor) și limba va depăși și aceste interferențe engleze de la 
începutul sec. XXI ca și pe cele din trecut, păstrând doar un număr relativ 
mic de englezisme care vor marca adstratul limbii române ca o perioadă  
a înrâuririlor străine în istoria ei.

Confirmându-și utilitatea în circulație, aceste neologisme străine 
își modifică forma după legile locului, internaționalizând un segment al 
vocabularului românesc. Pătrunderea englezismelor este favorizată și 
accelerată de către consumatori atât pe cale orală (ca produs al bilingvismului 
sau consecință a cunoașterii altor limbi), cât și scrisă (mai cu seamă în stilul 
publicistic și științific). Însă identificarea ca unități lexicale ale limbii române 
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bestseller, weekend. Drept efect, în opinia noastră, această dublă normare 
duce și la utilizarea cuvintelor date în mod diferențiat și în comunicarea scrisă. 
De aici și erori, dar și dezbateri, propuneri pentru redresarea situațiilor de 
ortografiere multiplă a străinismelor compuse.

Relativ la a doua perspectivă – privind circulația liberă a englezismelor în 
comunicarea românească scrisă, de pe paginile presei periodice din Republica 
Moldova, apărute în segmentul temporal și publicistic actual, am extras 
orice cuvânt cu rădăcini originare în limba engleză, determinând includerea 
ori neincluderea lor în DEXI, 2007. În baza cunoașterii limbii engleze și  
a consultării unui dicționar englez (OALD, 2010), am atestat peste 3500 de 
mostre, unele repetate, altele cu diferite forme flexionate.

Ca să simplificăm calculele și să demonstrăm că acest proces este în 
derulare, că e un fapt împlinit ce se desfășoară sub ochii noștri și cu aportul 
nostru, am înlăturat variantele repetate și pe cele paradigmatice, selectând 
câte o singură formă pentru fiecare unitate lexicală. Astfel am triat pentru 
analiză peste 1100 de exemple, dintre care circa 400 sunt incluse și normate 
de DEXI, 2007 (banner, hardware, team), iar peste 600 ori nu și-au găsit încă 
loc în acest dicționar (cashback, business-plan, dress-code), ori se întâlnesc 
în unele dicționare de cuvinte și sensuri recente (blogger, hair stylist,  
off-line). Am mai atestat și peste 100 de elemente (toponime, antroponime, 
îmbinări și chiar mini-propoziții: Sydney, Peter Jackson, American University 
„Eminescu Center”, Information is commodity), care completează fenomenul 
de englezizare a exprimării românești și care, în mod firesc, n-au fost cuprinse 
în DEXI, 2007.

Deci, a fost depistat un număr considerabil de unități lexicale englezești 
(vreo 700), care au pătruns de curând în uzul românesc și pe care nu le putem 
verifica după o anumită normare. Cadrate mai nou în vocabularul nostru, ele 
încă n-au reușit să fie subordonate procesului de adaptare în limba română și, 
cele mai multe, sunt utilizate cu haina lor grafică englezească (impeachment, 
low-cost, snowball). Doar cele care consună cu unele structuri românești par 
a fi deja asimilate (maus, trial, voting) sau în curs de asimilare, purtând unele 
semne ale categoriilor gramaticale proprii limbii române (dronă, a printa, 
rebrandingul showroomului).

Aceste sesizări ne permit să considerăm că multe din englezismele 
cuprinse în tabelul de mai jos ar putea fi recunoscute drept unități lexicale 
ale limbii române și fixate în Dicționarul explicativ de uz general al limbii 
române (versiune electronică actualizată) – e-DEGE, în curs de elaborare în 
cadrul proiectului Direcții actuale în cercetarea limbii române la Institutul 

34

le marchează însăși valoarea, însăși recunoașterea lor drept unități 
lexicale ale limbii române.

Totuși, englezismele sunt menționate deosebit în diferite dicționare 
ortografice. Dacă, în principiu, un asemenea dicționar are în atribuția sa 
de bază scrierea corectă a lexemelor, iar conform subintitulării (ortoepic 
și morfologic sau cu elemente de ortoepie și morfologie) și precizarea 
unor recomandări pentru pronunțare și gramatică, alte aspecte, cum ar 
fi, în special, etimologia cuvintelor străine, rămân la discreția autorilor 
lexicografi. Astfel, DOOM2, pe lângă prezentarea ortografică ce devine 
normă, marchează și originea străinismelor engleze mai recent preluate, 
consemnând între paranteze rotunde statutul lor în limba română („angl.”) și 
adăugând în paranteze pătrate normarea ortoepică [„pron.”…]: badminton 
(angl.) [pron. bedminton]; cash2 (angl.) [pron. cheș]; travelling (angl.) 
[pron. travling] (DOOM2, 2005).

DOEOM însă nu face concret referire la etimologia englezismelor, ci 
doar evidențiază potențiala reglementare ortoepică a celor mai noi elemente 
străine apărute în limba română, care pot produce deficiențe la pronunțare din 
cauza ortografierii lor după principiul etimologic al limbii engleze, indicându-
se indirect proveniența prin utilizarea în paranteze pătrate a abrevierii „pron. 
engl…” sau, pur și simplu, „pron…”, urmând însuși modelul fonetic oferit: 
blazer [pron. engl. bleizăr]; outsider [pron. engl. aut-sai-dăr]; tomahawk 
[pron. engl. tomăhoc] – autoservice [se pron. s]; dogger [pron. dogher]; joker 
[pron. giocăr].

Englezismele deja asimilate, care s-au pretat regulilor de adaptare în 
limba română și nu mai prezintă dificultăți de pronunție, nu mai conțin nicio 
specificare și sunt înregistrate ca unități lexicale românești. Unele au trimitere 
la varianta transliterată: beisbol v. base-ball; pasingșot v. passing-shot; ranci v. 
ranch, care, la rândul său, consemnată și ea în dicționar, constituie tot o normă 
ce se cere respectată, dar și generând confuzii pentru consumatori la alegerea 
formei mai potrivite. Altele n-au nici această direcționare („v.”) și se comportă 
ca și celelalte cuvinte ale vocabularului românesc, cărora li se stabilește cadrul 
morfologic recomandat, nemaiținând seamă de proveniență: dispecer, forhend, 
tichet; omisiv, lancasterian; a denazifica (DOEOM, 1990).

Pe parcursul investigării am depistat și alte discordanțe între cele două 
dicționare analizate. Aceleași englezisme sunt tratate diferit și din punct de 
vedere ortografic. DOEOM ne recomandă a scrie cu cratimă compusele base-
ball, best-seller, week-end, pe când DOOM2 le transcrie la un loc: baseball, 
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audiobook, subst., 
[Pr.: audiobuk]

Înregistrare a lecturii cu voce tare a unui text, carte, etc. pe 
un mediu purtător de informație. Prezentarea colecţiei de 
audiobookuri.

backstage, subst., 
[Pr.: bak’steigi]

Zona din spatele unei scene, în special cea a camerelor 
de toaletă. În backstage e energie fantastică, paparazzi, 
repetiţii, make-up.

backing vocalist, subst. (muz) Cântăreț care asigură armonie vocală interpretând 
împreună cu solistul principal sau singur partea de fundal  
a unei melodii. A mers la Eurovision ca backing vocalistă.

beauty, subst., 
[Pr.: biuti]

Ansamblu de calități care oferă plăcere intensă sau satisfacție 
profundă a minții. Cele mai noi tendinţe în materie de 
fashion, beauty, make-up.

belly dance, subst., 
[Pr.: ’beli dans]

Dans originar din Orientul Mijlociu, realizat de o femeie și 
care implică mișcări ondulatorii ale abdomenului și girație 
rapidă a soldurilor. Dansează numai belly dance.

blender, subst. Mașină electrică pentru amestecarea alimentelor moi sau 
lichide. Cu un blender, mixați orice fruct vreți.

blockbuster, subst., 
[Pr.: ’blocbaster]

Ceva de foarte mare succes, mai ales o carte sau un film. 
Staruri de blockbustere SF pentru adolescenți.

blog, subst. Site web în care o persoană scrie despre diferite subiecte 
continând fotografii și linkuri către alte site-uri. A publicat o 
lucrare pe blogul său.

blogger, subst., 
[Pr.: blogher]

Persoană care navighează pe Internet și postează mesaje 
și comentarii pe un blog. Cel mai popular blogger din 
domeniul UE; recenziile scrise de bloggeri.

business-class, subst., 
[Pr.: ’bíznis-clas]

Clasă de călătorie disponibilă pe mai multe linii 
aeriene comerciale și linii de cale ferată, cunoscute sub 
nume de marcă. Mi-a oferit un loc în compartimentul 
business-class.

business-lunch, subst., 
[Pr.: ’bíznis-lanci]

Masă de prânz (la un restaurant), unde se discută afaceri, 
iar costul este perceput ca o cheltuială de afaceri. Un meniu 
special cu business lunch-uri.

business-plan, subst., 
[Pr.: ’bíznis-plan]

Plan detaliat care stabilește obiectivele unei afaceri, strategia 
și tactica planificate pentru a fi realizate și profiturile 
așteptate, pe o perioadă determinată. Concursul Naţional de 
Business-Planuri.

businesswoman, subst., 
[Pr.: ’bíznisumăn]

Femeie angajată în afaceri comerciale sau industriale, în 
special ca proprietar sau executiv. Câteva sfaturi practice 
pentru a deveni businesswoman de succes.
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de Filologie al AȘM. În susținere aducem și opinia versată a lui Th. Hristea, 
care propune ca împrumuturile neologice să îndeplinească nişte condiţii 
fundamentale înainte de a admite includerea lor în dicţionare:

1. să fie atestate de mai multe ori (de preferinţă în cel puţin 2 stiluri ale 
limbii literare: publicistic şi artistic, ştiinţific şi publicistic etc.);

2. să denumească un „obiect” inexistent sau necunoscut anterior pentru 
care n-ar fi posibil să găsim în limbă un cuvânt tot atât de potrivit ca cel 
neologic;

3. prezenţa neologismului respectiv şi în alte limbi decât cea din care a fost 
împrumutat, deci tendinţa lui de a deveni un element lexical internaţional;

4. însuşirea de a fi uşor adaptabil la sistemul fonologic şi morfologic al 
limbii noastre;

5. capacitatea de a da naştere la derivate şi compuse ori de a se încadra 
fără dificultăţi într-o familie lexicală preexistentă;

6. tendinţa pe care o manifestă de a dezvolta sensuri noi, de obicei, 
figurate, ca o consecinţă a frecventei lui întrebuinţări (Hristea, 1972,  
p. 185-186).

Ținând cont de particularitățile multor englezisme neîncadrate în 
actele normative și de recomandările lui Th. Hristea privind condiționarea 
pentru includerea neologismelor în dicționare, propunem și noi ca o serie de 
englezisme să fie fixate în e-DEGE: blogger, e-book, flash-mob, handmade, 
iPhone, master-class, smartphone.

all-inclusive, adj., 
[Pr.: ol-in’clu:siv]

Care cuprinde toate costurile incluse (defineşte un pachet 
turistic al cărui preţ include costul biletelor de avion, taxele 
de aeroport, cazarea la hotel, mesele servite precum şi 
asigurările medicale). Servicii all-inclusive.

all-time, adj., 
[Pr.: ’ol-taim]

Care se referă la toate timpurile (utilizat când se compară 
lucruri sau se apreciază cât de bun sau rău e ceva/cineva). 
Locul cinci în clasamentul golgheterilor all-time.

app, subst., 
[Pr.: ap]

(inform.) Abreviere din application. Program software care 
rulează în mod specific pe telefoane sau alte dispozitive 
mobile. Un app, un joc în care explorezi și construiești lumi, 
cu tentă retro 3D.

App store, subst., 
[Pr.: Ap Stor]

Magazin on-line pentru achiziționarea și descărcarea 
aplicațiilor software și aplicațiilor mobile pentru computere 
și alte dispozitive. Un bestseller în AppStore, pentru 
telefoane și tablete.
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Facebook, subst., 
[Pr.: ’feisbuk]

site web de tip rețea de socializare din internet, creat 
pentru a oferi posibilitatea de a contacta persoane apropiate, 
dar și persoane încă necunoscute. Actualizările de pe 
Facebook.

fashion, subst., 
[Pr.: fașn]

Stil care este popular la un anumit moment, mai ales privitor 
la haine, păr, make-up, etc.; modă, vogă. Are și un blog al 
său, în domeniul fashion.

fashionist, subst., 
[Pr.: fașnist]

1. Persoană care este în pas cu ultimele tendinţe ale modei. 
2. Specialist, adept al modei. Fiecare fashionistă trebuie să 
aibă în garderoba acestui sezon o piesă din piele.

flash-mob, subst., 
[Pr.: flăș-mob]

Grup de oameni care se adună (prin e-mail sau telefonul 
mobil) pentru un timp scurt într-un loc public pentru a face 
o activitate amuzantă sau absurdă, după care se dispersează. 
Pe la flash-moburi și alte acțiuni.

fresh, adj., 
[Pr.: freș]

Care exprimă prospeţime; efectuat recent; nou sau diferit, 
prin urmare, interesant şi incitant. Are un sound fresh şi 
atrăgător.

fund-raising, subst., 
[Pr.: fand-reizing]

1. Act de colectare a banilor pentru un anumit scop, mai 
ales pentru o organizație de caritate. 2. Solicitare a unui 
sprijin financiar (granturi) pentru o cauză non-comercială. 
Să organizezi campanii de fund-raising.

4g, adj. Abreviere din fourth generation. Sistem care oferă funcţii 
mai avansate, inclusiv internet wireless de mare viteză pe 
laptopuri, smartphone-uri şi alte dispozitive mobile. 4G la 
viteza luminii.

game, subst., 
[Pr.: gheĭm]

Activitate de divertisment sau sportivă în care sunt implicați 
unul sau mai mulți jucători, fiind definit printr-un scop și 
un set de reguli pe care participanții trebuie să le respecte. 
Meciul s-a terminat cu un game decisiv.

gPs, subst., 
[Pr.: gi pi ’es]

Abreviere din global position system. Sistem care poate 
arăta poziția exactă a unei persoane sau lucru folosind 
semnale de la sateliți. Dezactivarea Wi-Fi-ului şi a GPS-
ului atunci când nu le folosiţi.

hair styling, subst., 
[Pr.: ’her stailing]

Stil particular de a tăia şi aranja părul unei persoane. În 
materie de hair-styling şi make-up.

hair stylist, subst., 
[Pr.: ’her stailist]

Persoană care taie şi aranjează părul; specialist-coafor. Hair 
stylist şi ambasador.

handmade, adj., 
[Pr.: hănd’meid]

Care este făcut de mână. Set de bijuterii handmade.

high-class, adj., 
[Pr.: hai-’clas]

Care este de foarte bună calitate sau de rang social înalt.  
O radiografie a high-class-ului românesc contemporan.
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call centre, subst., 
[Pr.: ’col sentăr]

Centru echipat pentru a gestiona un volum mare de apeluri 
telefonice (în special pentru preluarea comenzilor sau care 
deservesc clienții). Un reprezentant al call center-ului 
activează sistemul de securitate.

cashback, subst., 
[Pr.: ’cheșbak]

1. (comerț) Discount oferit în schimbul unei plăți imediate. 
2. (finanțe) Serviciu oferit de unele supermarket-uri în 
care clienții care plătesc prin card de debit pot extrage în 
numerar. Valoarea cashback-ului oferit.

cash flow, subst., 
[Pr.: ’cheș flou]

Flux de venituri și cheltuieli, reprezentând activitățile de 
funcționare ale unei organizații. Analizezi prin prisma cash 
flow-ului.

casual, adj., 
[Pr.: ’chejuăl]

(despre ținută) Stil vestimentar compus din articole de 
îmbrăcăminte, încălţăminte sau accesorii utilizate în 
viaţa de zi cu zi; neoficial. Prefer şi stilul casual; coafură 
modernă şi casual.

click, subst. Acțiunea de a apăsa butonul mausului la computer pentru a 
selecta o imagine, un document etc. Doar câteva click-uri 
vor facilita achitările pentru diferite servicii publice.

cv, subst., 
[Pr.: si’vi]

Scurtă autobiografie care cuprinde informații cu privire 
la datele personale, experiența profesională, studiile unei 
persoane. Să răsfoim puţin Cv-ul pretendentului.

deadline, subst., 
[Pr.: ’dedlain]

Termen limită; dată sau timp prestabilit până la care 
trebuie să se facă/să se termine ceva. Să ratez un eveniment 
important din viaţa mea din cauza unui deadline.

desktop, subst. (inform.) Suprafața mesei de lucru; ecranul unui computer 
care arată pictogramele programelor care pot fi utilizate.  
O aplicaţie din meniul start sau de pe desktop.

DJ, subst., 
[Pr.: ’di gei]

Abreviere din disc jockey. Persoană care prezintă muzică 
într-o discotecă sau la un post de radio. A fi DJ la radio este 
mai mult decât un job sau hobby.

dress-code, subst., 
[Pr.: ’dres-cod]

Reguli cu privire la ținutele pe care trebuie să le poarte 
oamenii la serviciu. E îmbrăcat cu bun-gust şi în conformitate 
cu dress-code-ul.

dronă, subst. Aparat de zbor fără pilot ghidat de la un centru de control 
folosit în diverse scopuri, de la colectarea de informații de 
către armată la filmarea obiectelor strategice de la înălțime. 
Drona ne supraveghează pe fiecare.

duty free, subst., 
[Pr.: düti ‘fri]

Magazin aflat la aeroport sau vamă în care se vând mărfuri 
scutite de taxe. Magazinele duty free vor putea satisface 
necesităţile deţinătorilor de carduri.

e-book, subst., 
[Pr.: ’i-buk]

Abreviere din electronic book. Carte electronică digitală 
afișată pe ecranul computerului sau a altui dispozitiv. 
Oferă acest E-book pentru doar 73 de cenţi.
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master-class, subst. Set de lecții predate la o disciplină anume de către un expert 
în domeniul respectiv pentru dezvoltarea competențelor (în 
muzică, pictură, teatru, artă etc.). Puteţi face un master-
class pentru gătitul cărnii la grătar.

maus, subst. Unul dintre cele mai importante dispozitive periferice de 
introdus comenzi ale computerului modern. Mausul de 
calculator.

must-do, subst., 
[Pr.: mast-’du ]

Ceva foarte benefic și intersant care trebuie făcut. Exerciţiile 
fizice sunt un must-do pentru toţi oamenii.

must-have, subst., 
[Pr.: mast-’hev]

(despre lucruri, obiecte) Ceva esențial și necesar pe care 
trebuie să-l ai sau să-l obții. Top 6 piese must-have ale 
sezonului de toamnă.

net, subst. Abreviere din internet. Rețea informatică mondială în 
cadrul căreia computere conectate la diferite rețele locale 
pot comunica între ele. Cartea „Fabule moderne” s-a scris 
pe net.

outfit, subst., 
[Pr.: autfit]

Set complet de îmbrăcăminte purtate la o ocazie specială 
sau pentru un scop anumit. Împletitura bentiţă se potriveşte 
la orice outfit.

part time, adv., 
[Pr.: ’taim]

Activităţi a căror realizare cere un număr redus de ore de 
muncă. Pe tot parcursul studiilor a fost angajată part time 
la diferite lucrări.

penthouse, subst., 
[Pr.: penthaus]

Apartament de lux, cu o suprafaţă foarte generoasă, ce ocupă 
ultimul etaj al unei clădiri. Penthouse cu trei niveluri.

play-off, subst., 
[Pr.: ’plei-of]

Meci ori serie de game-uri între două echipe sau doi jucători 
care au acumulat scoruri sau puncte egale pentru a se 
stabili câștigătorul. Primul meci al play-off-ului Euroligii 
masculine.

a posta, vb. A publica pe internet un text, un film, imagini. A postat pe 
Facebook.

postare, subst. Mesaj publicat pe un site de socializare pe Internet. Postarea 
de single-uri pe rețelele de socializare.

reality-show, subst., 
[Pr.: ri’aliti-șou]

Program de televiziune în care oamenii obișnuiți sunt 
filmați în situații reale, conceput ca divertisment. De parcă 
s-ar filma fără voia lor într-un reality-show.

remix, subst. Versiune diferită a unei înregistrări muzicale produsă cu 
modificări ritmice. Remixuri şi remake-uri de care ai să 
rămâi încântat.

research, subst., 
[Pr.: ri’sărci]

Studiu detaliat al unui subiect, în special în scopul 
de a descoperi informații noi sau a ajunge la o nouă 
comprehensiune. Îmi petrec timpul liber elaborând design 
sau făcând research.
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hub, subst., 
[Pr.: hab]

Partea centrală sau principală a unei încăperi unde se 
desfăşoară cea mai mare activitate. Am decis să formăm un 
hub care să ofere servicii non-comerciale.

instagram, subst. Platformă de rețea socială on-line pentru postarea, 
schimbarea şi partajarea fotografiilor şi clipurilor video.  
A ajuns la 33, 7 milioane de „followers” pe Instagram.

internet Wireless, subst., 
[Pr.: ’uairles]

Internet fără cablu. Hotelul trebuie să-ţi ofere internet 
wireless.

iP, subst., 
[Pr.: ai ’pi]

Abreviere din internet Protocol. Regulile tehnice care 
controlează comunicarea pe internet; iP Address – un 
număr care este dat la fiecare calculator atunci când acesta 
este conectat la internet. O rețea de hakeri a spionat 4 IP-
uri din Republica Moldova.

iPad, subst., 
[Pr.: ’aipad]

Nume de brand pentru tabletă (mic computer), care este 
controlat prin atingere, mai degrabă decât având o tastatură 
sau un stilou (creion special). Ca să nu mai fie obraznic 
copilul, îi pui în mână un iPad.

iPhone, subst., 
[Pr.: ’aifon ]

telefon mobil de tip smartphone, care combină un iPod,  
o tabletă, un aparat de fotografiat digital și un telefon celular. 
Utilizatori de iPhone.

iPod, subst., 
[Pr.: aipod]

Un nume de brand pentru dispozitivele de tip MP3 player. 
Tineri urbani – ascultându-şi ritmurile electro la iPod.

IQ, subst., 
[Pr.: ai ‘kiu]

Coeficient de inteligenţă. Aveţi un IQ peste medie.

it, subst., 
[Pr.: ai ’ti]

Abreviere din information technology. Tehnologia 
necesară pentru prelucrarea informației, prin folosirea 
computerelor. Dotat cu echipamente media, IT şi utilaje 
specializate de producţie.

like, subst., 
[Pr.: laik]

Caracteristică care permite utilizatorilor unor site-uri de 
socializare să-şi arate aprecierea față de un conținut, o poză, 
un mesaj fără a fi nevoie să facă un comentariu în scris, 
făcând clic pe un simbol sau cuvântul respectiv. Au adunat 
cât mai multe like-uri pentru a ajunge în top 20.

a loga, vb. A se conecta la un sistem computerizat prin scrierea pe un 
ecran a unui anumit set de litere sau cifre. Te poți loga pe 
contul său de email.

low-cost, adj., 
[Pr.: lou-cost]

Care are preţul scăzut (eliminând din costurile suplimentare, 
companiile aeriene reuşesc să vândă clienţilor bilete la 
preţuri reduse). Zboruri low-cost.

marketer, subst. Specialist în marketing ale cărui îndatoriri includ identificarea 
bunurilor și serviciilor dorite de consumatori, precum și 
comercializarea acestora din numele unei companii. Un 
marketer calificat și proactiv.
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trainer, subst. Persoană calificată care formează aptitudini și perfecționează 
cunoștințele unor cursanți în diferite domenii. Curs interactiv 
cu traineri entuziaşti.

website, subst., 
[Pr.: ’uebsait]

Site multimedia (conținând texte, imagini, animații ș.a.), 
pe o temă anume, accesibil pe internet sau/și conectat cu 
altele prin hiperlinkuri. Înregistrarea la ZFZ are loc prin 
intermediul website-ului www.fff.

wi-fi, subst., 
[Pr.: ’uai-fai]

Instalație care permite calculatoarelor și altor dispozitive 
conectarea la Internet fără fir într-o anumită zonă. 
Cinematograf, Wi-fi internet.

Wikipedia, subst., 
[Pr.: uikipedia]

enciclopedie on-line liberă, cu acces gratuit, dezvoltată 
în mod colaborativ de către voluntari, în care pot interveni 
persoanele autorizate. Un link despre Eminescu postat în 
enciclopedia online, „Wikipedia”.

Youtube, subst., 
[Pr.: ’iutiub]

Website unde utilizatorii pot încărca și viziona materiale 
audio-video. Vizitatorii site-ului, paginilor pe reţelele de 
socializare şi canalului de YouTube pot viziona diverse 
materiale interesante.
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router, subst. Dispozitiv hardware care conectează două sau mai multe 
reţele de calculatoare. Probleme legate de furnizorul de 
Internet sau router.

skateboard, subst., 
[Pr.: ’skeĭtbord]

Planșă alungită, prevăzută cu role, utilizată pentru deplasarea 
rapidă prin alunecare, în scop de agrement și sport. Vreau 
să-mi iau un skateboard.

search, subst., 
[Pr.: sărci]

Acțiunea de a căuta informație pe o bază de date 
computerizată sau rețea. Am reuşit să citesc după un simplu 
search pe Google.

selfie, subst., 
[Pr.: selfi]

Fotografie pe care o persoana și-o face sieși, în mod obișnuit 
cu un smartphone sau o cameră web și o publică pe un site 
de socializare. Actriţa postează, de asemenea, selfie-uri cu 
alte vedete.

skype, subst., 
[Pr.: skaip]

software gratuit, ce permite utilizatorilor să efectueze 
convorbiri telefonice cu video prin internet. Îşi văd părinţii 
numai în vacanţe sau pe skype.

sF, subst., 
[Pr.: es’ ef]

Abreviere din science fiction. Ficțiune bazată pe viitoarele 
progrese științifice sau tehnologice imaginate înfățișând 
călătoria în spațiu sau în timp și viața de pe alte planete. 
Ține mai mult de SF decât de realitate.

slide-show, subst., 
[Pr.: ’slaid șou]

Prezentare a unei serii de imagini statice pe un ecran de 
proiecție sau pe un dispozitiv de afișaj electronic într-o 
ordine stabilită din timp. Proiecții slide-show cu iile.

smartphone, subst., 
[Pr.: ’smartfon]

Telefon celular, capabil de a efectua multe dintre funcțiile 
unui computer, având un ecran relativ mare și un sistem de 
operare capabil de a rula aplicații de uz general. Oraş în 
care e la modă să ai smartphone.

sms, subst., 
[Pr.: es em ’es]

Abreviere din short message service. Serviciu de 
comunicaţii ce permite trimiterea de mesaje scurte până 
la 160 de caractere prin intermediul telefoanelor mobile. 
Mulţimea de SMS-uri primite zilnic.

starletă, subst. Actriță tânără, cu aspirații de a deveni un star. Difuzează 
toate reality show-urile în care apare starleta Y.

superhit, subst. Cântec, film, CD, piesă etc. foarte populare. Clasamentul 
celor mai tari superhituri mondiale.

tabletă, subst. Calculator plat, mic, care funcționează prin atingerea 
ecranului. Membrii echipei câştigătoare au primit câte 
o tabletă.

times new Roman, 
subst., [Pr.: taims niu]

Anumit tip de font, în aplicația Microsoft Word, caracteristic 
în special pentru lucrările cu caracter științific. Lucrările vor 
fi editate în word, cu Times New Roman.
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teRminologiA BiBlioteconomicĂ:
ABoRdĂRi metodologice

cristina cAteRev
Universitatea Academiei de Ştiințe a Moldovei

Abstract. This article describes the evolution of terminology in the science 
information field in Romania. The science information as a discipline, deals with 
the thematic system of lexical units. All the changes that have evolved over the 
past few years in this area are due to the development of international information 
technologies and technical and scientific progress. The system of names and the role 
of librarians’ terminology are characterized by the emergence of neologisms and new 
syntaxes created by the specialists in the field.

Keywords: lexical units, neologisms, science information.

Terminologia domeniului biblioteconomic este predominată de 
stilul ştiinţific care utilizează structuri lexicale şi gramaticale care reflectă 
funcţia obiectual-logică a limbii şi mai puţin funcţia ei expresiv-stilistică. 
Asemenea altor limbaje de specialitate, limbajul biblioteconomic românesc 
se acaracterizează printr-un aspect referenţial-obiectual construit din lexeme 
şi structuri lexico-gramaticale specifice, precum termeni strict specializaţi, cât 
şi termeni împrumutaţi din alte domenii de activitate, afluenţa de neologisme,  
a sintagmelor, a elementelor de punctuaţie (parantezele, punctul, virgula, 
liniile oblice) etc.

Evoluţia şi statornicirea sistemului terminologic biblioteconomic este 
construită pe două principii de prezentare a termenilor existenţi: 1) dispariţia 
unor unităţi terminologice din domeniu sau, mai rar, a unor sensuri aparte 
ale acestora; 2) apariţia unor termeni sau formaţii terminologice analitice noi, 
care au menirea fie de a-i inlocui pe cei vechi, fie de a desemna realităţi noţiuni 
ştiinţifice, organizaţii, instituţii apărute recent.

Ca şi în alte compartimente ale stilului ştiinţific, în limbajul 
biblioteconomic românesc se utilizează structuri lexico-gramaticale ce reflectă 
funcţia obiectual-logică a limbii şi mai puţin funcţia ei expresiv-stilistică. 
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Lexicologia generală face parte din lingvistica generală şi este preocupată 
de studiul vocabularului. Elaborează noţiuni de bază şi metode de studiu 
ale vocabularului. Lexicologia specială este lexicologia unei anumite limbi 
(engleză, rusă, germană, franceză etc.). Ea descrie cuvintele şi vocabularul 
unei limbi. Fiecare lexicologie specială se bazează pe principiile lexicologiei 
generale. Lexicologia specială cuprinde studiul diachronic, care se referă la 
aspectul istoric al cuvintelor, şi studiul sincroni, c care se referă la aspectul 
descriptiv al acestora.

Lexicologia diacronică se ocupă de evoluţia vocabularului, originea 
cuvintelor, schimbarea şi dezvoltarea lor. Subiectul lexicologiei descriptive este 
studierea vocabularului unei anumite limbi într-o anumită etapă de dezvoltare 
a sa. Studiază în principal structura şi funcţiile specifice ale cuvintelor.

Şi în studierea limbajului unui domeniu există două abordări principale: 
pe plan sincronic şi diacronic. Cele două abordări nu trebuie să existe seaparat 
una de alta. De fapt, ele sunt interconectate şi în acelaş timp interdependente, 
deoarece au o structură şi un sistem lingvistic, o stare de dezvoltare constantă, 
astfel încât starea sincronică a unui sistem lingvistic este rezultatul unui lung 
proces de evaluare lingvistică, al dezvoltării sale istorice. Îndeaproape legat 
de lexicologia istorică este lexicologia contrastivă şi cea comparativă al căror 
scop este de a studia corelaţia dintre vocabularul a două sau mai multe unităţi 
lingvistice şi de a afla corespondenţele existente dintre unităţile de vocabular 
ale limbii comparate.

Fiecare ştiinţă are la dispoziţie anumite metode de analiză lingvistică 
a termenilor. Procesul de cercetare ştiinţifică, inclusiv lexicologică, poate fi 
subîmpărţită în mai multe etape, fiecare având procedeele ei:

– observarea este metoda de bază a tuturor cercetărilor ştiinţifice 
moderne în lingvistică. Rolul-cheie al fazei de deschidere a analizei lingvistice 
este faptul că declaraţiile de fapt trebuie să se bazeze pe observaţie, nu pe 
autoritate neacceptată, concluzii logice sau preferinţe personale de interpretare 
a unităţilor lingvistice;

– clasificarea este a doua fază care vine după observaţie. Fiecare 
cercetare lexicologică se bazează pe colectarea de exemple lingvistice din 
publicaţii de specialitate. În această etapă a analizei lingvistice se analizezază 
faptele stocate, datele colectate şi materialele empirice a vocabularului din 
doemniul biblioteconomic;

– generalizarea este a treia etapă a analizei lingvistice la care colectarea 
de date şi clasificarea acestora trebuie să conducă în cele din urmă la formularea 
ipotezelor, reguli sau legi;
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Asemenea altor limbaje din alte domenii, limbajul supus analizei îşi realizează 
aspectul referenţial-obiectual prin lexeme şi structuri lexico-gramaticale 
specifice, precum termeni strict specializaţi din biblioteconomie, un amalgam 
de neologisme, frecvenţa substantivelor, verbelor, sintagmelor, cât şi elemente 
de punctuaţie etc.

Elementele din cadrul oricărui sistem terminologic, inclusiv al celui 
biblioteconomic, asemenea celorlalte unităţi din vocabularul limbii române, 
apar pe două căi fundamentale: pe cale externă, format din împrumuturi 
din alte limbi şi pe cale internă, care este bazat peun procedee de formare  
a cuvintelor, precum: derivarea, compunerea, conversiunea, îmbinarea de 
cuvinte specifice limbii.

Termenii biblioteconomici, care apar în textele româneşti editate în 
a adoua parte a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, se 
pare că nu au atras suficient atenţia cercetărilor. Cum afirmă J. Byck despre 
faptul că „în acea perioadă erau descrise terminologia în domeniul ştiinţific 
şi tehnologic, precum: filozofie, logică, matematică, geometrie, astronomie, 
fizică, politică, arhitectură, artă plastică, urbanisitică, muzică.” (Byck, 1954, 
p. 31).

La aceste domenii se adaugă, după opinia lingvistului N. A. Ursu 
„terminologia din domeniul ştiinţelor naturale, agronomiei, medicină, având 
limbaje specifice care sunt însoţite de un glosar cuprinzător de cuvinte”. (Ursu, 
1962, p. 25).

Cuvântul poate fi definit ca o entitate structurală şi semantică a sistemului 
limbii. Cuvântul este simultan o unitate semantică, gramaticală şi fonologică. 
Lexicologia studiază diverse unităţi lexicale: cuvinte, grupuri de cuvinte 
variabile, sintagme şi morfeme care compun cuvinte. Cuvântul, precum şi 
oricare semn lingvistic, este o unitate cu două feţe care posedă atât formă, cât 
şi conținut sau, cu alte cuvinte, forma cuvântului şi semnificaţia lui.

Termenul de vocabular înseamnă totalitatea cuvintelor care există într-o 
limbă respectivă. Mărimea vocabularului oricărei limbi este imensă. Nicio 
persoană nu poate învăţa sau cunoaşte toate cuvintele unei limbi. Un alt cuvânt 
utilizat pentru a desemna noţiunea de vocabular este lexicon. În lingvistica 
modernă lexiconul are trei semnificații principale: 1) vocabularul pe care un 
vorbitor de limbă îl are în mintea sa, adică lexicul mental; 2) setul de lexeme 
ale unei limbi şi procesele pe care acestea le conţin şi sunt legate de acestea; 
3) setul de elemente lexicale ale unei limbi.
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Sunt termeni din domeniul biblioteconomiei care provin din engleză, 
având acelaşi sens în limba română, rusă, engleză şi franceză: Copyright – este 
o literă pe care o observăm pe diverse fotografii, afişe, pe site-uri sau filmări, 
însoţită deseori de un nume personal sau al unei companii. Копирайт – знак 
охраны авторского права. Обязательно приводится в правом нижнем 
углу оборота титульного листа книги. Он состоит из символа „©”, 
наименования объекта защиты авторского права, имени правообладателя 
и года первого опубликования произведения. Copyright is the symbol used 
in copyright notices for works other than sound recordings – The use of the 
symbol is described in United States copyright law and, internationally, by the 
Universal Copyright Convention; Copyright – Dans les pays de common law, 
le symbole de copyright (©) indique qu’une œuvre est soumise à copyright. 
Dans les pays de droit civil (tels que la France ou la Belgique) il n’a aucune 
valeur légale1 mais est tout de même couramment employé pour indiquer 
qu’une œuvre est soumise au droit d’auteur.

Analizând cauzele şi tipurile schimbărilor semantice, acad. Alexandru 
Graur sublinia faptul că sensul unui cuvânt face parte din elementele cele mai 
mobile ale unei limbi şi că modificările de ordin semantic (în ansamblul lor) 
reprezintă unul dintre cele mai interesante aspecte ale dinamicii vocabularului 
unui domeniu de activitate. (Graur, 1960, p. 212-219).

Analiza statistică este în general menţionată ca una dintre principalele 
metode de cercetare a termenilor în lingvistică. Perspectivele derivate din 
conturile statistice ale vocabularului unui domeniu pot fi utile la rezolvarea 
şi clarificarea problemelor specifice legate de calitativ şi cantitativ privind 
utilizarea limbajului. În cercetarea lingvistică privind terminologia 
biblioteconomică ne bazăm pe informaţiile excerptate din publicaţiile de 
specialitate, de unde au fost depistate termeni şi sintagme gramaticale în 
număr de 16940. Cuvintele din lexicul de specialitate se grupează în sisteme 
lexicale, izolate de cuvintele din lexicul comun, şi se corelează cu alte 
câmpuri obiectual-noţionale. Ca urmare, uneori, apare omonimia dintre 
cuvintele din lexicul biblioteconomic.

Anchetele statistice efectuate la locul de activitate a specialiştilor 
au o importanţă considerabilă datorită relevanţei acestora pentru anumite 
probleme ale selecţiei elementelor vocabulare pentru scopurile utilizării 
termenilor dintr-o limbă cu utilizare internaţională. De exemplu, foarte 

48

– verificarea este faza de analiză lingvistică care conduce la analiza 
rezultatelor cercetării ştiinţifice. în domeniul biblioteconomiei care  
a evoluat în timp şi spaţiu odată cu dezvoltarea societăţii şi a tehnologiilor 
informaţionale.

La atingerea scopului în cercetarea termenilor din domeniul 
biblioteconomiei am utilizat diverse metode şi procedee, precum: analiza 
contrastivă, analiza statistică, metoda constituenţilor imediaţi, analiza 
distribuţională, analiza de transformare, analiza componenţială şi metoda 
diferenţierii semantice a unităţilor lingvistice.

Analiza contrastivă vizează identificarea similitudinilor şi diferenţelor 
termenilor în limbile asociate şi non-conexe.. Operaţiile de echivalenţă sunt 
tratate în termenii sensului, formei şi a metalimbajului. Acest fapt implică 
în mod natural necesitatea unui comparaţii detaliate a structurii unei limbi 
materne şi a unei limbi străine. Analiza contrastivă poate fi efectuată la trei 
niveluri lingvistice: fonologie, gramatică şi lexic.

La comparaţia termenilor ce provin din două limbi se reţin mai ales 
diferenţele sau contrastele, ceea ce explică şi justifică termenii analizei 
contrastive. În acest context, cele doua limbi care se confruntă în procesul 
cercetării cuvintelor au un statut diferit: una este limbă de bază şi cealaltă 
este limba-ţintă. Analiza constrastivă în termnilogiile specilizate caută să 
identifice divergenţele, diferenţele sistematice a celor două limbi, manifestate 
în contact, pentru a identifica regulile de corespondenţă, foarte generale. În 
analiza contrastivă se operează cu o triplă echivalenţă: de sens (din traducere), 
de formă (structurare) şi de nomenclatură (metalimbaj). În domeniul 
bibliteconomic există termeni şi sintagme care sunt corespondente din limbile 
franceză şi engleză şi au aceeaşi semnificaţie în limba română şi rusă:

tabelul 1

limba franceză limba română limba engleză limba rusă

feuille  d’enregistrement fişă de 
înregistrare

record sheet регистрационный
лист

abonnement à la
bibliothèque

abonament la 
biblioteca

subscription to the 
library

подписка на 
библиотеки

document document document документ

carte de bibliothèque fişă contract de 
împrumut

library card библиотечный
абонемент
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instrumentul (-ar, -tor): alfabetar, computator; noţiuni abstracte (-inţă, 
-anţă): cerinţă, siguranţă; Un loc aparte îl ocupă în formarea cuvintelor din 
vocabularul biblioteconomic sufixele verbale: a – a argumenta, a barcoda,  
a cataloga, a digitaliza, a inventaria, a păstra, a utiliza; i – a citi, a opri;  
ui – a desprăfui, a înlocui.

Remarcăm că fenomenul derivării în formarea termenilor ocupă un loc 
cu totul special în sistemul vocabularului terminologiei biblioteconomice. 
Există termeni compuşi din domeniul biblioteconomic, formaţi prin procesul 
de prefixare cu ajutorul prefixului biblio. Prefixul biblio este forma de bază  
a mai multor termeni din domeniul biblioteconomic, prezentăm câteva exemple: 
bibliobuz; biblioclast; biblioclastie; bibliofag; bibliofil; bibliofilie; bibliofilm; 
bibliofilistic; bibliofob; bibliofobie; bibliograf; bibliografie; bibliografiere; 
bibliolog; bibliologie etc. (Olteanu, 1992, p. 41-47).

Prefixul info este dominant în terminologia biblioteconomică care  
a fost obţinut prin abreviere şi are o recunoaştere internaţională incontestabilă: 
infodocumentare; infologie; în literatura contemporană, termenul infologie 
este funcţional dar cu înţelesul de sferă a prestărilor de servicii şi de 
consultanţă informatică; infologie – domeniu care se ocupă de managementul 
informaţional, baze de date, probleme de hardware şi de software etc.  
De asemenea, un alt, termen esenţial al spaţiului infodocumentar, este 
infografia, care reflectă toate modalităţile de simbolizare infodocumentară, nu 
doar ca o noţiune care defineşte aplicarea informaticii la reprezentările grafice 
şi la tratarea imaginilor, aşa cum este vehiculat în prezent.

Constituirea terminologiei biblioteconomice româneşti este normată, 
unificată, standardizată la nivel naţional şi internaţional, pe parcursul 
anilor atestă mai multe evenimente semnificative, elucidate în prezentul 
articol. De asemenea, sunt puse sub accent anumite aspecte lingvistice ce 
ţin de terminologie şi termeni. Sunt relevate straturile limbii care formează 
terminologiile, în general, şi terminologia biblioteconomică, în particular.

Constituirea terminologiei biblioteconomice româneşti este normată, 
unificată, standardizată la nivel naţional şi internaţional, pe parcursul 
anilor atestă mai multe evenimente semnificative, elucidate în prezentul 
articol. De asemenea, sunt puse sub accent anumite aspecte lingvistice ce 
ţin de terminologie şi termeni. Sunt relevate straturile limbii care formează 
terminologiile, în general, şi terminologia biblioteconomică, în particular.
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puțini bibliotecari care au vârsta cuprinsă între 50 şi 65 de ani cunosc mai 
mult de 30% din cuvinte utilizate în domeniul tehnologiilor informaţionale 
în limba engleză decât în limba română. În timpul zilei, de obicei sunt 
pronunţate aproximativ 35000 de cuvinte. Dintre care doar 1700 de cuvinte 
sunt rostite din alte limbi străine.

metoda de constituire imediată determină modul în care sunt 
unităţile lexicale relevante legate una de cealaltă. Prin intermediul aceste 
metode de cercetare a fost descoperit şi ilustrat faptul că unităţile lingvistice 
au o organizare ierarhică a construcţiilor binare. Sarcina fundamentală  
a metodei este de a segmenta un set de unităţi lexicale în două secvenţe 
semnificative independente. Aceste secvenţe semnificative independente 
sunt numite componentele imediate. Segmentarea suplimentară  
a elementelor constitutive imediate are ca rezultat componentele finale, 
ceea ce înseamnă că nici o segmentare semantică nu este posibilă pentru 
că nici un sens nu poate fi găsit. Această metodă este extrem de fructuoasă 
în descoperirea structurii derivate a cuvintelor.

Fenomenul derivării lexico-gramaticale se manifestă nu numai în cadrul 
limbii literare, considerate ca sistem, ci şi în cadrul diverselor subsisteme 
terminologice, numite şi limbaje de specialitate, sau profesionale care evoluează 
după aceleaşi legi ca şi limba comună. Procesul de derivare, după cum s-a mai 
menţionat, exprimă un proces de îmbogăţire a vocabularului prin adăugarea 
unor sufixe sau prefixe. În continuare vor fi prezentate câteva exemple ale 
fenomenului derivării în formarea termenilor din domeniul bibliteconomic.

O altă abordare metodologică de formare a termenilor din domeniul 
biblioteconomic este derivarea termenilor cu prefixe şi sufixe. Cercetând 
termenii mai vechi din domeniul biblioteconomiei, se atestă elemente 
formate cu prefixe vechi: în – încadra, înregistra; des – descentralizare, 
descriere, desprăfui; ne – neabreviat, neutilizat, nepaginat. În termionologia 
biblioteconomică atestăm şi termeni formaţi cu prefixe neologice, utilizaţi în 
vocabularul specialiştilor din diverse tipuri de biblioteci: ante – antememorie, 
antetitlu; anti – antivirus; auto – autoinstruire; autodeservire; inter – 
intertext, interfaţă. Dintre sufixele cu ajutorul cărora se formează termeni 
biblioteconomici, remarcăm: sufixe ce denumesc: agentul (-tor, – ar, -ist): 
indexator, catalogator, bibliotecar, intermediar, documentarist; însuşirea 
(-cios, -bil, -at, -al, -ar): conştiincios, sârguincios, spiritual, cărturar; 
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unitĂțile de BAZĂ Ale moRFologiei, 
întRe eXPResie și conținut

elena constAntinovici
Institutul de Filologie al AȘM

Abstract. The article deals with the distribution of basic units of morphology 
in terms of expression and content with the fixation of the existing relations between 
these units, both horizontally (one one plane) and vertically with the correlation 
between planes (two-plane analysis). One plane units in morphology are morph, 
allomorph, grammatical meaning, and semantic distinctive feature; two planes – 
the morpheme and the word (represented by the grammatical form). Morph and 
allomorph belong to the plane of expression, and the grammatical meaning and the 
semantic distinctive feature ‒ to the content plane. Two-plane units represent the 
correlation between units of the two planes: expression and content. The morpheme 
is the correlation between morph (the plane of expression) and grammatical 
meaning (content plane). The grammatical form represents the correlation between 
a combination of morphs (the plane of expression) and a cumulative grammatical 
meaning (content plane).

Keywords: expression plan, content plan, morph, allomorph, grammatical 
meaning, semantic distinctive feature, morpheme, cumulative grammatical meaning.

Delimitarea planului expresiei și al conținutului derivă, după cum se 
știe, din concepția saussuriană conform căreia semnul limbii constituie 
unitatea dintre semnificant și semnificat. Inventarierea unităților acestor două 
planuri este posibilă doar dacă de ține cont de relația de solidaritate dintre 
conținut și expresie, fapt susținut de următoarea afirmație a lui L. Helmslev: 
„O expresie nu e expresie decât dacă e expresia unui conţinut şi un conţinut 
nu e conţinut decât dacă e conţinutul unei expresii”. (Hjelmslev, 1997,  
p. 154-169) Cu alte cuvinte, în analiza unităților de conținut trebuie să se ia 
în considerație și expresia și, invers, în analiza unităților de expresie trebuie 
să se ia în considerație și conținutul, iar relevant pentru ambele planuri este 
doar ceea ce atrage schimbări în celălalt plan. (Diaconescu, 1967, p. 98) 
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Unitățile monoplane în morfologie sunt morful, sensul gramatical și 
trăsătura distinctivă semantică (nu ne vom referi la trăsăturile distinctive ale 
fonemului) iar cele biplane sunt cuvântul (forma gramaticală a cuvântului) 
și morfemul. Morful aparține planului expresiei, iar sensul gramatical și 
trăsătura distinctivă semantică – planului conținutului. Trăsăturile distinctive 
sunt semele, semantemele (specifice analizei lexicologice) și morfosemele 
(specifice analizei morfologice). Unitățile biplane reprezintă corelația dintre 
unitățile celor două planuri; expresie și conținut. Astfel, morfemul este  
 o unitate bilaterală. Are o latură situată în planul expresiei, constituită dintr-
un ansamblu de foneme care exprimă, morfele (de exemplu, morful -ez) și 
o latură corelativă în planul conținutului – sensul gramatical de prezent. La 
fel și forma gramaticală a cuvântului se va constitui din unități de expresie 
(morfe și alomorfe) și unități de conținut (sensuri gramaticale). Important 
de reținut este faptul că unitățile aceluiași plan funcționează în baza „unor 
relații de incluziune, unitățile unui anumit rang incluzând pe cele de rang 
inferior” (Slave, http://ebooks.unibuc.ro/filologie/dominte/4.htm).

Din acest punct de vedere, lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare. 
Astfel, unitățile morfologice din planul expresiei sunt: forma gramaticală  
a cuvântului, morful și alomorfele. Unitatea elementară a planului expresiei este 
alomorful, iar unitatea de rang superior este forma cuvântului. Între unitățile 
de expresie există un raport constitutiv: cuvântul unește formele gramaticale, 
iar acestea sunt constituite de către morfe și alomorfe, unități minimale 
ale expresiei. Unitățile planului conținutului sunt: sensul gramatical și 
morfosemul. Ca și în planul expresiei, unitățile de conținut stabilesc un raport 
constitutiv: unitatea elementară de conținut este morfosemul, iar unitatea de 
rang superior este sensul gramatical. Un fascicol de morfoseme alcătuiesc 
sensul gramatical.

În cele ce urmează, vom încerca să definim unitățile fiecărui plan pentru 
a putea fi identificate mai lesne relațiile existente între aceste unități în cadrul 
fiecărui plan și corelațiile existente între planuri.

în planul expresiei, morful reprezintă o unitate elementară, 
indecompozabilă în unități similare mai mici. Morful este o unitate 
abstractă a planului expresiei și este realizat de alomorfe și variante. 
Valeria Guţu Romalo explică acest fenomen astfel: „(…) compararea mai 
multor paradigme aparţinând aceleiaşi părţi de vorbire arată că în aceeaşi 
zonă paradigmatică, apar afixe diferite. Aceleaşi valori pot fi asociate cu 
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Identificarea unităților acestor două planuri poate fi realizată pe două căi:  
a) pornind de la expresie spre conținut; și b) pornind de la conținut spre expresie. 
În primul caz, în centrul atenției va fi semnificantul care în morfologie îl 
constituie forma gramaticală a cuvântului, în cel de al doilea, accentul se pune 
pe semnificat, constituit de sensul gramatical al cuvântului. În procesul de 
cercetare se operează cu procedee diferite: procedeul analizei (în primul caz), 
și procedeul sintezei (în cel de al doilea). Ambele procedee sunt operabile 
și pot da rezultatele scontate, dacă se va ține cont de organizarea autonomă  
a planurilor, adică, dacă nu se va scăpa din vedere că legătura dintre expresie și 
conținut în morfologie este labilă, (Общее языкознание 1972, p. 255-256) în 
sensul că nu se înregistrează un raport univoc între o unitate de expresie și una 
de conținut, ceea ce provoacă numeroase asimetrii. Asupra acestui fenomen 
atenționa John Lyons, menționând că limbile flexionare se caracterizează prin 
„…lipsa oricărei corespondențe între segmentele separate ale cuvintelor și 
morfeme (considerate ca unități gramaticale minimale). Dacă am descompune 
domus, domi etc. în morful dom (sau alomorfele dom, domo) și o serie de 
terminații (us (sau s), ī, ōrum … etc.), n-am putea spune că o parte din us  
(sau s) exprimă numărul singular, iar cealaltă – cazul nominativ; că o parte 
din ī exprimă numărul singular, iar cealaltă – cazul genitiv. Trebuie să 
spunem că us (sau s) exprimă concomitent numărul singular, cazul nominativ,  
iar ī exprimă concomitent fie numărul singular și cazul genitiv, fie numărul 
plural și cazul nominativ etc.”. (Lyons, p. 204).

O descriere morfologică veridică presupune înregistrarea variatelor 
raporturi dintre expresie și conținut, lucru care poate fi înfăptuit numai în cazul 
unei definiri cât mai exacte a unităților de bază ale morfologiei și a raporturilor 
dintre ele în cadrul celor două planuri – expresie și conținut.

Atâta timp cât morfologia era considerată o „știință a formelor”, adică  
o disciplină care studia exclusiv flexiunea cuvântului considerată sub aspectul 
expresiei, analiza morfologică avea modele consacrate de analiză și opera cu 
unități ca: formă morfologică, formă a cuvântului, categorie gramaticală, 
parte de vorbire, fără a deosebi în analiza concretă unitățile emice de cele 
etce, realitățile ontologice de cele gnoseologice, expresia de conținut etc. Când 
accentele s-au deplasat de la expresie spre conținut, subliniindu-se primatul 
conținutului, a apărut necesitatea repartizării unităților morfologiei după 
planuri cu determinarea unităților constitutive și a celor elementare, (Мухин, 
1976, p. 53) cu fixarea raporturilor existente între aceste unități, atât în plan 
orizontal (analiză monoplană), cât și în plan vertical cu fixarea corelațiilor 
existente între planuri (analiză biplană).
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diateza activă va fi alcătuită din 73 de logoforme: 7 paradigme particulare la 
modul indicativ, în total 42 de logoforme, o paradigmă particulară la modul 
conjunctiv prezent – 6 logoforme plus o logoformă omonimă la conjunctivul 
perfect; 2 paradigme la modul prezumtiv – 10 logoforme, 2 paradigme 
particulare la modul condițional (12 logoforme) și 2 logoforme la modul 
imperativ. Logoforma se află în raport constitutiv față de cuvânt.

în planul conținutului, morfosemul este unitatea elementară care 
reprezintă trăsătura diferențială semantică pe baza căreia se disting cel puțin 
două sensuri gramaticale. Morfosemul este așadar cel mai mic component 
semantic al unui membru al categoriei gramaticale care stă la baza raportului 
opozițional între gramemele aceleiași categorii gramaticale. De exemplu, 
sensul gramatical de perfect compus al categoriei timpului este alcătuit din 
următoarele morfoseme: anterioritate față de momentul vorbirii + referirea la 
momentul vorbirii. Analiza unui gramem în trăsături diferențiale e preconizată 
odată cu descoperirea izomorfismului între nivelul fonologic și al celui 
morfologic. Din acest moment, utilitatea metodei opoziționale transpusă aici 
după modelul aplicării ei în fonologie a devenit indiscutabilă. Pornindu-se 
de la ideea că sensul gramatical este constituit dintr-un ansamblu de trăsături 
diferențiale semantice, mai ales, în lingvistica secolului al XX-lea, conținutul 
semantic al sensurilor gramaticale e cercetat în plan paradigmatic ca sistem 
de opoziții și în plan sintagmatic, unde se observă deplasarea semantică  
a formelor (fenomene de polisemie și sinonimie gramaticală).

sensul gramatical a cuvântului (gramem) a intrat la început în circuit 
științific cu sensul de „formă categorială”. (A. И. Смирницкий). Adică se 
considera sens gramatical orice membru al unei categorii gramaticale. Mai 
târziu, s-a precizat că sensul gramatical este o unitate monoplană, o unitate 
morfologică de conținut. În lucrările de specialitate, gramemul este considerat 
fie sens gramatical general, fie sens gramatical elementar. Ambele tratamente 
pot fi adevărate în funcție de principiul pus la baza delimitării. Astfel, dacă prin 
sens gramatical general înțelegem sensul categorial prototipic al unei categorii 
(temporal, de exemplu), atunci gramemele categoriei timpului pot fi considerate 
sensuri generale. Dacă prin sens elementar înțelegem sensul gramatical concret 
de prezent în opoziție cu cel de imperfect, atunci gramemele de prezent și 
imperfect vor fi sensuri elementare. Mai mulți cercetători consideră gramemul 
drept sens gramatical elementar, definiție conformă cu cerințele actuale ale 
analizei morfologice, în sensul că gramemul, fiind sens gramatical elementar, 
este și elementul constitutiv al categoriei gramaticale.
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diverse unităţi de expresie. În asemenea situații avem de a face cu diferite 
alomorfe”. (Guțu Romalo, 1968, p. 46).

Examinând numeroase fapte de variere a unităților de expresie, asociate 
cu aceeași unitate de conținut, și operând reducerea variantelor la invariante, 
lingviștii au dedus calitatea de invariant al morfului spre deosebire de variantele 
lui – alomorfele. Ținând de nivelul observației directe, morful și alomorful 
pot fi analizați din punctul de vedere al raportului concret-abstract. Morful ar 
prezenta o unitate abstractă, iar alomorful, o unitate concretă. Deci morful, fiind 
abstract și invariant, reprezintă o unitate tip a obiectelor observabile la nivelul 
morfologic, tot așa cum fonul, o unitate abstractă și invariantă reprezintă un 
sunet tip la nivelul fonetic. Astfel este respectată condiția unicității planului de 
analiză. Așadar, morful este o unitate a planului expresiei, abstractă și invariantă 
în raport cu alomorful, unitate concretă și variabilă. Între morfe și alomorfe se 
stabilesc, după cum am spus mai sus, relații constitutive: alomorfele alcătuiesc 
morfele. Morfele, la rândul lor, alcătuiesc forma gramaticală a cuvântului.

Forma gramaticală a cuvântului (logoforma) este una din modificările 
regulate ale aceluiași lexem. Exprimă, de obicei, un complex de sensuri 
gramaticale, dar uneori poate fi purtătoarea unui singur sens gramatical. 
Pe lângă aceasta, logoforma păstrează și sensul abstract al părții de vorbire 
respective. Orice cuvânt este reprezentat la nivel morfologic printr-un 
sistem de forme gramaticale. Formele gramaticale ale aceluiași cuvânt se 
unesc prin identitatea sensului lexical și se deosebesc prin diversele sensuri 
gramaticale pe care le exprimă. Purtătorul semanticii lexicale în cadrul formei 
cuvântului este formantul, iar a cele gramaticale – morful. Morfele pot fi 
segmentale (afixele și cuvintele auxiliare), nesegmentale (realizarea zero) și 
suprasegmentale (accentul și intonația). În funcție de participarea cutărui sau 
cutărui morf la exprimarea unităților de conținut, formele cuvântului pot fi 
sintetice și analitice. Analitice sunt formele gramaticale ale cuvântului care 
realizează semantica gramaticală printr-o structură complexă, unde modificarea 
cuvântului autosemantic și îmbină cu un cuvânt sinsemantic, auxiliar. Sintetice 
se numesc formele gramaticale ale cuvântului care realizează semantica 
gramaticală prin modificări în limita aceluiași cuvânt. Formele gramaticale ale 
cuvântului formează paradigme particulare și generale (complete). Sistemul 
de forme gramaticale care păstrează intact sensul lexical al cuvântului și unul 
din sensurile gramaticale formează o paradigmă particulară. (de ex. paradigma 
unui verb la prezent). Paradigma completă a unui lexem este alcătuită din 
totalitatea unor astfel de paradigme. De ex. paradigma generală a verbelor la 
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acestei soluții ar facilita găsirea și explicarea corespondențelor între unitățile 
planului conținutului și cele ale planului expresiei în morfologie, pentru că 
nu s-ar căuta expresie pentru un singur sens gramatical, ci pentru o sinteză de 
sensuri, câte unul de la fiecare categorie care se îmbină în mod obligator într-o 
formă gramaticală a cuvântului. De exemplu, în logoformele casă, vară, seară, 
morful -ă nu exprimă, cum se afirmă de obicei, numai un sens gramatical fie 
feminin, fie singular, fie nominativ ci pe toate odată, adică un cumul de sensuri 
gramaticale: feminin, singular, nominativ. În așa fel, în cadrul substantivului, 
dacă nu luăm în considerare categoria determinării, vom identifica 8 morfeme, 
câte 4 pentru fiecare gen, adică:

► masculin singular caz direct (copac) / feminin singular caz direct 
(casă)

► masculin singular caz oblic (unui copac) / feminin singular caz oblic 
(unei case)

► masculin plural caz direct (niște copaci) / feminin plural caz direct 
(niște case)

► masculin plural caz oblic (unor copaci) / feminin plural caz oblic 
(unor case)

Combinațiile de sensuri gramaticale fixate sunt stabile, deoarece în 
orice logoformă se exprimă în mod obligator câte un sens gramatical de 
la fiecare categorie. Dacă, prin proba comutării, schimbăm un gramem din 
combinațiile fixate, această operație va provoca schimbări în planul opus. 
Pornind de la conținut, vom identifica unitățile corelative de expresie – 
alomorfele. De exemplu, unitatea de conținut: masculin singular ● caz direct 
va fi exprimată în planul expresiei prin alomorfele -zero (copac), -e (frate), 
-u (socru), -u scurt (fiu), -i (pui), -ă (tată) etc.

Partea de vorbire și categoria gramaticală sunt unități care aparțin 
sistemului morfologic. Partea de vorbire se definește ca o clasă de cuvinte 
care prezintă trăsături categorial semantice, morfologice și sintactice comune. 
Astfel, din punct de vedere semantic, părțile de vorbire se disting în funcție 
de sensul categorial: substantivul denumește obiecte în sens larg, adjectivul 
desemnează însușiri ale obiectelor, verbele semnifică acțiuni, stări, deveniri și 
relații, adverbele semnifică caracteristici ale acțiunilor și ale circumstanțelor. 
Din punct de vedere morfologic, cuvintele aparținând unei anumite părți 
de vorbire își modifică forma în raport cu aceleași categorii gramaticale 
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Dintre unitățile biplane ale morfologiei, morfemul este de primă 
importanță în logica descrierii de mai sus. Asta pentru că referitor la cuvânt 
se observă că i se dă prioritate aspectului lui lexical: „Conform tradiţiei, 
cuvântul e studiat de lexicologie. Aceasta, în general, face abstracţie de 
morfemele gramaticale incluse în cuvânt, în timpul vorbirii. De exemplu, în 
prelucrasem, un lexicolog vede numai partea lexicală, neglijând morfemele 
gramaticale (-a-, -se-, -m). În schimb, el studiază partea lexicală în mod analitic, 
distingând -pre- ca prefix şi lucr- ca rădăcină, interesându-se de conţinutul 
lor semantic, atât separat, cât şi sintetic:” (Slave http://ebooks.unibuc.ro/
filologie/dominte/4.htm) Adică morfemul este considerat, în primul rând, un 
instrument de formare a cuvintelor, dat fiind faptul că „morfemele se combină 
între ele pentru a forma cuvinte ca unități de rang superior”. (idem) Cert este 
faptul că „Morfemele pot fi studiate din mai multe puncte de vedere. Latura 
de conţinut lexical e studiată de semantică, iar latura de expresie a morfemelor 
cu multiplele ei variaţii constituie, după A. Martinet, obiectul morfologiei.  
De exemplu, în paradigma prezentului, variaţii de morfem ca pot-, poat-, put- 
sunt studiate de morfologie.” (idem). Deci în morfologie, morfemul are un 
rol primordial, deoarece, anume prin intermediul acestuia, unitățile planului 
expresiei sunt corelate cu unitățile planului conținutului. Morfemul a cunoscut 
diverse accepții în lingvistică, înregistrând fluctuații între o unitate concretă și 
una abstractă, între o unitate de expresie și una de conținut. Cu toate acestea, 
morfemului i s-a atribuit întotdeauna calitatea de semn, fiind definit pentru 
prima dată de A. Baudouin de Courtenay ca „o secvență fonică minimală 
dotată cu sens”, ceea ce înseamnă că morfemul este o unitate biplană, constituit 
din expresie și conținut. Cu toate acestea, morfemul este utilizat mai des ca 
termen generic pentru rădăcină și afixe în cadrul morfologiei derivative. 
În cadrul morfologiei flexionare, morfemul este tratat doar în capitolele 
teoretice, iar analiza propriu-zisă nu se mai folosește. Or, dat fiind fenomenul 
asimetriei planurilor în morfologia flexionară, termenul morfem ar avea  
o mare importanță pentru analiza morfologică. Astfel, dacă rădăcina și afixele 
derivative înregistrează mai puține forme sincretice, afixele gramaticale și 
desinențele exprimă de cele mai multe ori un cumul de sensuri gramaticale. 
Prin urmare, în morfologie, morfemul, ca unitate biplană, este reprezentat în 
planul expresiei pin morfe, iar în planul conținutului – printr-un cumul de 
sensuri gramaticale (câte unul de la fiecare categorie gramaticală). Necesitatea 
unei astfel de reorientări a fost demonstrată prin probe concludente în lucrările 
de specialitatea (a se vedea N. D. Arutiunova, D. G. Bogușevici) Adoptarea 
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Categoriile clasificatoare exprimă sensurile gramaticale prin lexeme diferite, 
nu prin modificarea formei gramaticale a cuvântului. Acestea sunt: genul la 
substantive și persoana la pronume.

În loc de concluzie, ar fi de menționat că unitățile de bază ale morfologiei 
înregistrează diverse relații și corelații în cele două planuri de analiză – expresie 
și conținut. Astfel, sunt unități monoplane: alomorful→morful→forma 
gramaticală – caracteristice pentru planul expresiei și morfosemul →sensul 
gramatical, caracteristice pentru planul conținutului. Sunt unități biplane: 
morfemul → cuvântul.
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prototipice care, pentru substantiv, sunt: numărul, cazul și determinarea; 
pentru adjectiv sunt: genul, numărul, cazul și gradele de comparație; pentru 
verb: diateză, mod și timp, pentru adverb, care este o parte de vorbire în 
general neflexibilă, caracteristică este doar categoria gradelor de comparație 
pentru unele elemente ale clasei. Din punct de vedere sintactic, cuvintele ce 
se constituie într-o anumită parte de vorbire se caracterizează prin aceleași 
funcții sintactice, dintre care unele sunt prototipice pentru anumite părți de 
vorbire: pentru substantiv – subiectul, pentru adjectiv – atributul, pentru 
verb – predicatul, pentru adverb – complementul circumstanțial etc. Părțile 
de vorbire se caracterizează prin caracterul lor eterogen și prin posibilitatea 
trecerii unităților lor constitutive dintr-o clasă în alta. Caracterul lor 
eterogen face dificilă delimitarea precisă a părților de vorbire. Dificultatea 
se accentuează în cazurile când unitățile prezintă trăsături comune pentru 
două părți de vorbire, cum ar fi, de exemplu, participiul care are trăsături 
verbale și adjectivale.

categoria gramaticală în calitatea ei de sistem, corelează sensurile 
gramaticale (planul conținutului) cu mijloacele formale de exprimare a lor 
(planul expresiei). În planul conținutului, categoriile gramaticale trebuie 
să aibă cel puțin doi termeni constitutivi care se află în raport opozitiv. Nu 
mai puțin important pentru o categorie gramaticală este faptul că termenii 
ei să aibă o bază comună, caracterizată prin semnificații omogene. Deci, 
cea mai răspândită definiție a categoriei gramaticale este cea formulată de  
А. Smirnițkii, și anume, categoria gramaticală reprezintă o totalitate de forme 
categoriale (nu mai puțin de două), care se află în raport opozitiv pe baza 
unui suport comun. (Смирницкий, p. 8) Elementele constitutive ale unei 
categorii gramaticale în planul conținutului sunt gramemele. Un fascicol de 
grameme (câte unul de la fiecare categorie) alcătuiește o unitate a planului 
conținutului, exprimată în planul opus prin logoforme și morfe. De exemplu, 
persoana a 3-a, numărul singular, timpul prezent, modul indicativ – acest 
fascicol de sensuri gramaticale caracteristice categoriilor de persoană, număr, 
timp și mod este redat în planul expresiei prin logoformele: scrie, citește, 
lucrează, vine etc. Categoriile gramaticale se clasifică în două tipuri: categorii 
gramaticale propriu-zise și categorii gramaticale clasificatoare. Delimitarea 
se face în funcție de faptul dacă logoformele aceluiași cuvânt pot sau nu 
pot exprima diferite sensuri gramaticale ale aceleiași categorii. Categoriile 
gramaticale propriu-zise sunt determinate de modificarea formei cuvântului 
în procesul exprimării sensurilor gramaticale. Acestea sunt: genul, numărul și 
cazul la adjective, numărul și cazul la substantive, diateză, mod, timp la verbe. 
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şi terorizat de regimul totalitar comunist. S-a stins din viaţă în mod tragic, 
numele lui fiind dat pe nedrept uitării. Abia în anul 2008 apare la Chişinău 
culegerea Ion Vasilenco. Reîntoarcerea valorilor, îngrijită de regretatul coleg 
Lazăr Ciobanu şi prefaţată de acad. Mihai Cimpoi. Ediţia este o selecţie din 
ceea ce a scris şi a publicat scriitorul pe parcursul a mai bine de un deceniu. 
Majoritatea materialelor sunt extrase din fondul literar de arhivă Vasilenco 
de la Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” şi din Arhiva 
Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Arhiva scriitorului 
găzduieşte bogate materiale privind corespondenţa cu diferite personalităţi, 
jurnale intime, manuscrise şi proiecte de creaţie, articole ştiinţifice şi scrieri 
literare (poezii, epigrame, bucăţi de dramaturgie), precum şi o serie de articole 
inedite de o importanţă deosebită, ce merită să fie scoase la lumină. Mai 
amănunţit vezi [1, 25 mai]. Avem în vedere manuscrisele: C. Stere ideolog 
literar, Eminescu şi literatura înaintaşilor, Alexei Mateevici despre originea 
limbii moldoveneşti (neterminat), Opera publicistică a lui B. P. Hasdeu, 
Ştefan Vodă al Moldovei la Chilia şi Cetatea Albă (neterminat), De ce nu se 
editează clasicii? ş. a. Bineînţeles, unele dintre ele poartă amprenta ideologică 
a timpului, a aşa-zisului realism socialist. Cu toate acestea, ele nu şi-au pierdut 
actualitatea până în prezent, rămânând în aşteptarea cercetătorului.

Viitorul savant s-a născut la 20 ianuarie 1926 în târgul Paşcani, judeţul 
Iaşi (România), dintr-un tată ucrainean din Chilia de la gurile Dunării, care 
n-a vorbit mult timp româneşte, şi o mamă româncă. Rozalia Mihail din satul 
Vama, Bucovina. Familia Vasilenco s-a stabilit cu traiul, împreună cu cei doi 
copii mai mari în Paşcani (1925), unde capul familiei se angajează ca muncitor 
mecanic în atelierul căilor ferate române. În această familie mixtă limba de 
comunicare era româna.

Şcoala primară şi trei clase de gimnaziu le face la Paşcani. Este un elev 
sârguincios, evidenţiindu-se prin frumoase succese la învăţătură. Cititul i-a 
devenit o pasiune. Compune versuri şi scrie articole, pe care le publică în 
revista Luminiţa, editată de gimnaziul ceferist. Ia parte la diferite serbări şi 
concursuri literare. Participând în 1939 (la vârsta de treisprezece ani) la un 
concurs de limba română, ocupă premiul întâi pe Ţară.

În 1940, când Basarabia şi Bucovina au fost anexate cu forţa militară la 
Uniunea Sovietică, familia lui Ion Vasilenco (părinţii, fratele mai mare şi cel 
mai mic) este nevoită să se strămute în Chilia. Aici Vasilenco învaţă în clasa  
a şaptea. În timpul războiului îşi continuă studiile (1941-1944) în limba 
română la liceul de băieţi din Ismail. După război învaţă în clasele  
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ion vAsilenco
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Abstract. Ion Vasilenco was among the few post-war Bessarabian intellectuals 
that took position for in support of classical values in the space between Prut and 
Dniester, a subject that was taboo at that time. Promptly, he also supported the 
necessity of creating a new orthography, one that would correspond to academic 
rigors and facilitate its assimilation by the masses. Opposing the chaos of the illiterate 
1945 orthography, he supported the reestablishing of fundamental principles of 
classic traditional orthography, militated for the return to the Latin alphabet, and for 
this reason he was terrorized and persecuted by the totalitarian communist regime.

The writer suffered even more after he published an article about Constantin Stere 
(on January 17, 1963). The authorities declared him insane, he was forcefully interned 
in the Costiujeni psycho-neurological hospital and fired, because of „invalidity”, with 
a pension of 47 rubles and 50 kop. Eliminated from public life and terrorized, the 
unhappy I. Vasilenco, in the morning of March 13, 1977, lied down before a train, close 
to Visterniceni station, leaving behind the name of a martyr, important papers and 
articles, highly appreciated by readers.

Keywords: Bessarabian intellectual, classical values, Latin alphabet, 
orthography, martyr, psycho-neurological hospital, writer.

Desfăşurându-şi activitatea ştiinţifică de cercetător literar în condiţiile 
ostile ale dezmăţului dogmatic, când probitatea ştiinţifică nu însemna nimic, 
când adevăratele valori erau călcate în picioare, iar la modă era ignoranţa, 
mancurtismul şi slugărnicia, istoricul şi criticul literar, traducătorul şi poetul 
Ion Vasilenco a fost unul dintre puţinii intelectuali basarabeni din perioada 
postbelică, ce a promovat perseverent moştenirea valorilor clasice în spaţiul 
dintre Prut şi Nistru, pe atunci tabuizate. În acelaşi timp a militat ferm pentru 
revenirea la grafia latină încă la finele anilor ’50, într-un studiu aparte. Deşi 
s-a jertfit pentru a spune adevărul, a avut mult de suferit. A fost persecutat 
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rămânând de neînţeles de ce aceleaşi texte ale scrierilor se tipăresc în România 
cu alfabet latin, iar în Moldova cu cel rusesc” [2, p. 29].

Totodată intervine prompt asupra necesităţii de elaborare a unei noi 
ortografii, adecvată caracterului romanic al limbii române, pledează pentru 
restabilirea principiilor fundamentale ale ortografiei clasice tradiţionale, 
promovată cu succes de marii noştri înaintaşi. El se avântă activ în discuţia cu 
privire la ortografie, combate haosul din ortografia absurdă de la 1945, insistă 
asupra reformei ortografice, care să corespundă cu adevărat cerinţelor ştiinţei 
şi să înlesnească însuşirea ei de către masele largi. Dacă astăzi avem norme 
ortografice mai mult sau mai puţin fireşti, aceasta se datorează şi studiului lui 
Ion Vasilenco din anii ’50, care afirma că îmbunătăţirea limbii literare poate 
avea loc numai prin restabilirea normelor ortografice clasice tradiţionale şi 
revenirea la grafia latină.

Propus pentru publicare revistei Învăţătorul sovietic, din cauza 
obstacolelor parvenite din partea „creatorilor” ortografiei agramate de la 
1945, altă variantă a articolului vede lumina tiparului peste doi ani mai târziu 
(1957), în revista Nistrul cu titlul Să restabilim principiile ortografiei noastre 
clasice tradiţionale [3, p. 125-134], fiind acceptată cu mare entuziasm de 
către intelectualitatea autohtonă. Desigur au fost şi unii retrograzi, potenţaţi ai 
guvernării comuniste, care au opus o rezistenţă necruţătoare ideilor sănătoase 
de reformare a limbii şi ortografiei. În consecinţă, autorul studiului a fost 
nedreptăţit şi maltratat moral. Despre consecinţele nefaste, pe care le-a avut 
după publicarea principiilor ortografice, aflăm direct de la I. Vasilenco din 
scrisoarea adresată în 1963 lui N. S. Hruşciov, aşa-zisul dezgheţ în Uniunea 
Sovietică după moartea lui Stalin. Cităm in extenso aceste pasaje:

„Datorită stăruinţelor lui I. C. Varticean şi ale altor activişti, 
care-l susţineau (…), articolul meu n-a putut vedea lumina tiparului 
timp de doi ani de zile (…). Articolul s-a bucurat de o susţinere 
generală printre cititori şi C(omitetul) C(entral) a dat dispoziţie 
Filialei moldoveneşti a Academiei să analizeze propunerile mele. 
Din păcate aceiaşi oponenţi protestau în fel şi chip împotriva 
unei discuţii largi, iar mai apoi au acceptat asemenea analize  
a articolului în diferite localităţi ale republicii, însă cu condiţia să 
fie vorba de ortografie fără a aborda problema alfabetului. Mie, în 
calitate de autor, căutau să-mi insufle ideea, că întrebarea despre 
restabilirea alfabetului la noi în Moldova „e foarte complicată”, 
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cu predare în limba rusă. Însuşeşte bine până atunci limbile rusă, franceză, 
germană şi italiană.

În 1946-1951 îşi continuă studiile la Facultatea de Istorie şi Filologie  
a Universităţii de Stat din Chişinău, pe care o absolveşte cu menţiune. Totodată 
în anii de studenţie publică versuri în culegerile Glasuri tinere şi Moldova 
tânără, scrie în presa zilnică (Moldova socialistă, Ţăranul sovietic), în revista 
Octombrie articole de critică literară, face traduceri din limba rusă – publicaţii 
ce i-au asigurat un bun renume printre colegi. Urmează apoi doctorantura 
la Institutul de Literatură Universală „A. M. Gorki” al Academiei de Ştiinţe  
a Uniunii RSS, unde se consacră activităţii ştiinţifice şi literare. Concomitent 
este angajat la redactarea şi pregătirea pentru tipar a Dicţionarului  
rus-moldovenesc (1954), în plus, fiind silit să pregătească şi să redacteze 
litera D a dicţionarului (5, 5 c. a.). Deşi a depus o muncă sisifică, 
numele tânărului doctorand n-a nimerit în colegiul redacţional. Cu toate 
incomodităţile ce s-au abătut asupra sa, în 1955 apare sub îngrijirea 
lui Vasilenco prima ediţie în republică a lucrării Alecu Russo. Opere alese  
(în grafie rusească, pe baza vechii ortografii moldoveneşti). În anul următor 
vede lumina tiparului traducerea în limba rusă a operelor alese de A. Hîjdeu 
şi Barbu Delavrancea. La 7 decembrie 1956 susţine cu brio la prestigioasa 
instituţie moscovită teza de doctor în filologie cu tema Viaţa şi activitatea 
literară a lui Alecu Russ, iar la 6 martie 1957 i se conferă diploma.

După susţinerea tezei revine la Chişinău şi se angajează ca cercetător 
ştiinţific (iar din 8 februarie 1959 – cercetător ştiinţific superior) la Institutul 
de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de 
Ştiinţe a URSS. Este autor a mai multor microstudii, medalioane, articole 
despre Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Ion Păun-Pincio, N. Bălcescu,  
Ioan Slavici, Emil Gârleanu, B. Ştefan Delavrancea, C. Conachi, Al. Mateevici 
şi alte personalităţi culturale româneşti, interzise pe acea vreme. Fireşte, unele 
publicaţii ale autorului au avut de înfruntat diferite postulate ideologice.  
Cu toate acestea, ele au contribuit eficient la procesul anevoios de revalorificare 
a moştenirii noastre literare şi culturale. Vorbind de dificultatea valorificării 
moştenirii clasice moldo-româneşti, arată că: „Până în prezent, ca urmare  
a unui şir de cauze, aceste probleme se discută în Moldova independent de ce 
are loc în România, aproape în totală izolare a specialiştilor în ştiinţa literaturii 
din cele două ţări socialiste frăţeşti; un moment curios fiind şi periodizarea. 
Nemaivorbind şi despre aceea că limba unora şi aceloraşi scriitori: Asachi, 
Russo, Creangă, Eminescu e redată în doi termeni – români şi moldoveni, 
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să fie readus numaidecât acasă [5, p. 15-18]. Este concluzia nevinovată  
a exegetului chişinăuian: „Numele celui care a scris volumele romanului-
epopee În preajma revoluţiei să-şi găsească locul cuvenit pe paginile istoriei 
noastre literare şi social-politice, alături de numele lui C. Dobrogeanu-Gherea, 
Zamfir Arbure, V. Crăsescu (Basarabeanu) şi altor scriitori-cetăţeni, care n-au 
pregetat să-şi închine tot focul inimii luptei pentru o lume nouă mai bună şi 
mai luminoasă…” [6, 17 ianuarie 1963].

În acelaşi an apare în ziarul Cultura Moldovei (din 21 aprilie) articolul Mai 
multă maturitate politică şi răspundere cetăţenească (Pe marginea articolului 
Constantin Stere de I. Vasilenco) semnat de I. Varticean, în care talentatul 
cercetător şi critic literar este etichetat antimarxist şi apolitic. Iată ce spune  
I. Vasilenco în amintita scrisoare către Hruşciov despre reacţia oponenţilor săi 
marxişti referitor la materialul despre C. Stere:

„Chiar a doua zi după apariţia articolului în 
ziar tovarăşii I. C. Varticean, I. D. Ceban, istoricii  
N. V. Berezneakov, I. Budac, A. Babii au ridicat o zarvă 
straşnică, că eu „am idealizat” chipul lui C. Stere 
vorbind din numele academiei (…), că am încercat să 
„înalţ monument” naţionalistului C. Stere, care „a trădat 
şi a vândut Basarabia românilor” etc., etc.

I. C. Varticean (…) a convocat consiliul ştiinţific al 
Institutului de Limbă, Literatură şi Istorie cu scopul de 
a-mi organiza, în calitate de autor al unui articol, neplăcut 
„speţilor” de aceeaşi teapă, „judecata de apoi”. În această 
împrejurare el „a uitat” să mă invite la şedinţă şi pe mine, în 
calitate de autor, precum şi pe membrii sectorului meu, care, 
precum am menţionat mai sus, au citit şi au analizat articolul 
până la apariţia lui în ziar.

I. C. Varticean, I. D. Ceban, N. V. Berezneakov şi alţii 
m-au învinuit de „naţionalism burghez” şi „nedesciplină” 
(fiindcă m-am apucat să rezolv de unul singur probleme de 
literatură, fără poruncă de sus)…” [7, p. 104].

Au urmat apoi reacţiile dure din partea ideologilor nomenclaturişti, în care 
Constantin Stere este calificat ca o personalitate contradictorie, naţionalistă, 
reacţionară ce a înfăptuit unirea Basarabiei cu România, iar „nedesciplinatul” 
autor al articolului, fiind declarat bolnav-psihic, continuând să fie terorizat 
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întrucât este legată cu România (…), şi că încă n-a venit timpul 
trecerii la alfabetul latin, fiindcă o asemenea reformă va surpa 
temeliile întregului nostru stat şi atunci „românii vor putea cere să 
le reîntoarcem Basarabia”. Şi alte asemenea enormalităţi”.

Şi în continuare:

„De la ameninţări, oponenţii mei au trecut la acţiuni: 
împotriva mea a fost îndreptat un foc înverşunat de critică, au 
încercat să mă „demaşte”, să mă „scoată în veleag”, eram urmărit 
peste tot de acoliţii lui I. C. Varticean, I. D. Ceban (fostul cap 
al filologiei moldoveneşti pe timpul marxismului), despre mine 
au început să născocească tot felul de minciuni. La rugăminţile 
mele în legătură cu neprimirea unui spaţiu locativ corespunzător 
lucrului şi gradului meu ştiinţific, oponenţii mei răspundeau cu un 
refuz neclintit. Între timp adepţii lor au început să-mi strice viaţa 
şi să-mi ruineze sănătatea, mă sâcâiau încontinuu, sunându-mi cu 
voci contrafăcute, diferite insulte şi necuviinţe. Deşi în repetate 
rânduri m-am adresat după ajutor să fie identificat locul de unde 
îmi sunau aceşti huligani, n-am putut obţine nimic.

În aceste condiţii, precum şi datorită faptului, că lucram 
în fiecare zi multe ore la rând, în decembrie 1959 m-am 
îmbolnăvit greu din cauza nervilor şi după internarea mea în 
spital, unde, graţie intervenţiilor lui I. C. Varticean, ajuns între 
timp preşedinte al Sovietului Suprem al RSSM, eram ţinut în 
condiţii revoltător de grele, mă băteau şi mă batjocoreau în tot 
felul, încercând să mă distrugă sufleteşte, am stat şase luni, 
fără de nici un fel de ajutor din partea institutului condus de  
I. C. Varticean şi neprimind (a câta oară) apartament, cu toate 
că eram primul în listă” [4, p. 102-103].

Şi mai mult a avut de îndurat scriitorul după publicarea în cotidianul 
Cultura Moldovei din 17 ianuarie 1963 a articolului Constantin Stere, pentru 
care a fost declarat bolnav psihic, internat cu forţa în spitalul de psihoneurologie 
din Costiujeni, este exmatriculat din Institut, pe motiv de invaliditate cu  
o pensie de 47 ruble 50 cop., fiind neutralizat şi eliminat totalmente din viaţa 
publică. De fapt, semnatarul articolului consideră că ilustrul nostru înaintaş 
din Ciripcăul Sorocii, care a lăsat posterităţii opere valoroase în diverse 
domenii, inclusiv romanul-fluviu în 8 volume În preajma revoluţiei, trebuie 
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FilosoFiA sAussuRiAnĂ A limBAjului:
inteRPRetĂRi Fenomenologice

alexandru cosmescu
Institutul de Filologie al AȘM

Abstract. Early Husserlian phenomenology had decisive influences in 
the first structuralist circles. The following popularization of the Saussurian 
oeuvre influenced, on the other hand, the third generation of phenomenologists.  
Now, after the publication of Saussure’sinedites, thereis an attempt of interpreting 
the Saussurian heritage as a proto-phenomenology. In this paper, I examine the 
textual basis that allows this interpretation.

Keywords: Saussurian oeuvre, proto-phenomenology.

În ultimele decenii, asistăm la un fenomen destul de rar întâlnit în 
istoria oricărei științe: reevaluarea radicală a unei figuri fundamentale  
a ei, din perspectiva unor manuscrise inedite, care pun sub semnul întrebării 
interpretarea dominantă a unei epoci. Cu atât mai trist e când însuși textul 
canonic ca a servit ca bază pentru această interpretare dominantă nu este 
produsul direct al celui prezentat drept autor, ci al unor editori care își iau 
libertăți în raport cu manuscrisele maestrului lor, pe care le interpretează, 
reorganizează și, eventual, falsifică după bunul plac.

Gândirea lui Ferdinand de Saussure este prezentată, în majoritatea 
cazurilor, pornind de la ediția Cursului de lingvistică generală, publicată în 
1916, la 3 ani după moartea lui. Integrarea lui Saussure în structuralism, influența 
sa asupra acestui fenomen intelectual, a fost făcută anume din perspectiva 
Cursului și a ideilor prezente în el. Or, această prezentare canonică a lui 
Saussure ca „arhi-structuralist” a dat naștere unor multiple critici. Una dinte 
ele, deosebit de relevantă în contextul nostru intelectual, este cea formulată de 
Bahtin și Voloșinov, care îl priveau ca reprezentantul major al unui „obiectivism 
abstract” ce exclude, din principiu, conștiința lingvistică a subiectului vorbitor 
și, prin urmare, falsifică însăși esența limbajului (Волошинов, 1993, p. 68). 

68

de demnitarii partidului şi ai academiei. Astfel, preşedintele academiei l-a 
învinuit într-un raport prezentat la sesiunea istoricilor din Moldova, pentru că 
a luat apărarea naţionalistului Stere. Aceeaşi acuzaţie i-a fost incriminată şi 
de D. Cornovan, secretar al CC al PCM, la adunarea generală a intelectualilor 
din Chişinău. Numele integrului cărturar este profanat la diferite întruniri 
şi în presă, el este demoralizat şi discreditat în faţa colegilor de tot felul de 
impostori şi calomniatori. Din cauza încordărilor, se agravează tot mai mult 
boala, scade din zi în zi capacitatea de muncă. La toate acestea se mai adaugă 
condiţiile nefavorabile, în care era nevoit să-şi ducă traiul… Drama acestei vieţi 
zguduitoare şi tragismul ei mai dura însă şi avea să ajungă până în dimineaţa 
zilei de 13 martie 1977, când nefericitul I. Vasilenco, dezamăgit şi întunecat 
de durere, se aruncă sub roţile unui tren aproape de gara Visterniceni, lăsând 
în urma sa un nume martir, studii şi articole de referinţă, mult apreciate de 
publicul cititor. Probabil, a sosit timpul, chiar şi după o lungă întârziere, ca 
probitatea profesională a curajosului intelectual basarabean, care s-a jertfit 
pentru a spune şi promova adevărul, să fie pe deplin valorificată.
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despre această intenție – dar scrisoarea de răspunspe care a primit-o conținea 
și următorul pasaj: „lăsați-mă să vă divulg un lucru oarecum important care, 
dacă binevoiți, vă rog să rămână între noi. Știu dintr-o sursă bună, una care 
a citit conspectul domnului Regard, că aceste note, chiar dacă sunt făcute 
conștiincios, nu reflectă spiritul doctrinei lui Saussure și chiar, uneori,  
o denaturează complet. Nu pot verifica această informație, dar se lipește 
bine cu impresia mea despre modul de lucru al domnului Regard, care e mai 
capabil să prindă detaliul decât problema în întregimea ei” (Sanders, 2004, 
p. 50). În aceeași scrisoare, Bally își exprima planul propriu: să confrunte 
conspectele tuturor celor trei cursuri de lingvistică generală ținute de Saussure, 
să creeze un text unitar, pe care să-l reorganizeze și să-l publice, cu intervenții 
editoriale acolo unde va considera necesar. Meilleti-a răspuns să facă ce crede 
de cuviință, exprimându-și totuși dubiile cu privire la un asemenea proiect. 
Bally și Sechehaye au lucrat trei ani asupra conspectelor și manuscriselor care 
le erau accesibile, publicând în 1916 ediția Cursului cu care suntem familiari 
cu toții. Dar structurarea materialului diferă radical de structura cursurilor 
ținute de Saussure însuși. Mai multe probleme sunt evitate cu totul. Pasaje 
întregi au fost rescrise, schimbând radical accentele. Așa că, în mare măsură, 
textul publicat al Cursului reflectă mai curând ceea ce își închipuiau Bally și 
Sechehayecă ar fi trebuit Saussure să fi spus, decât ceea ce a spus el efectiv.  
Și, în mare măsură, felul în care a fost perceput Saussure și structuralismul 
derivă din această interpretare „canonică” dată de Bally și Sechehaye, legitimați 
ca „foști studenți” și „succesori” ai lui – și, mai mult decât atât, cunoscători ai 
„spiritului” doctrinei saussuriene, diferit de litera ei.

Studenții care audiaseră cursul de lingvistică generală au primit acest 
proiect cu mari rezerve. Recenzia lui Meillet la ediția publicată a Cursului 
a fost și ea destul de critică. Dar a devenit clar de ce abia când manuscrisele 
lui Saussure și conspectele studenților au fost cercetate minuțios și ulterior 
publicate în prima ediție critică a Cursului.

Să luăm, de exemplu, celebra frază din finalul ediției din 1916: 
„Lingvistica are drept obiect unic și veritabil limba, privită în ea însăși și 
pentru ea însăși” (Saussure, 1995, p. 317). Nu găsim nicăieri în manuscrisele 
lui Saussure sau în conspectele studenților săi această formulare. Ea aparține 
întru totul editorilor și reflectă punctul lor de vedere – diferit radical de 
cel al lui Saussure. Știm că e diferit pentru că iată ce scria Saussure când 
i se ceruse părerea privind crearea unei catedre de stilistică: „lingvistica 
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Excluderea conștiinței individuale din câmpul lor de cercetări și fetișizarea 
„structurilor” concepute explicit fără nicio referire la conștiință a fost chiar 
asumată de structuraliști ca principiu fundamental – și, respectiv, criticată din 
diferite perspective, inclusiv din cea fenomenologică.

Cu atât mai trist este că, de fapt, criticile aduse lui Saussurese bazează pe 
un text a cărui editare trezește multiple întrebări legate de metoda filologică sau 
textologică. După cum o demonstrează manuscrisele editate în ultimele decenii, 
varianta publicată a Cursului trădează, în multiple pasaje luate de structuraliști 
drept literă de lege, atât vorbirea vie a profesorului Saussure, transcrisă în 
conspectele studenților, cât și notițele manuscrise, nearătate nimănui. Imaginea 
care se formează în urma lecturii conspectelor și a manuscriselor saussuriene 
este una cu mult mai nuanțată decât cea lăsată de Curs – este imaginea unui 
gânditor care are toate resursele pentru a răspunde criticilor ce i-au fost aduse 
postum și care poate fi un partener de dialog productiv pentru tendințele actuale 
din lingvistică, de la pragmatică la semantici cognitive, dar și din alte domenii, 
precum filosofia fenomenologică a limbajului, după cum a demonstrat magistral 
într-o lucrare recentă cercetătoarea Beata Stawarska. Dincolo de opoziția dintre 
„doi Saussure” – cel din studiile de indo-europenistică și cel din Curs – putem 
vorbi chiar de „trei Saussure”, adăugându-l pe cel din manuscrise – originalul 
a cărui reflecție parțial denaturată și incompletă se observă în Curs.

Cum se explică această situație? Saussure nu a publicat nimic din 
notițele sale despre lingvistica generală. Ideile și le prezenta în fața studenților 
sau în discuțiile cu colegii de la universitate. A oferit un curs de lingvistică 
generală, la Universitatea din Geneva, de trei ori – în 1907, în 1908/1909 
și 1910/1911. La moartea lui, în 1913, doi foști studenți de-ai săi – Charles 
Bally și Albert Sechehaye care, accentuăm, nu asistaseră la niciunul dintre 
cursurile de lingvistică generală ci doar audiaseră, în studenție, cursurile de 
gramatică comparată și sanscrită ținute de Saussure la sfârșitul sec. XIX –  
și-au asumat rolul de „moștenitori intelectuali” ai fostului lor profesor. Într-un 
discurs din 1913, Bally își declara regretul că ideile lui Saussure rămâneau 
doar în conspectele studenților săi și nu erau accesibile unui public mai larg, 
afirmând că „orice carte făcută din ele ar fi o carte frumoasă” (Sanders, 2004, 
p. 49). Antoine Meillet, discipol și prieten al lui Saussure din anii în care acesta 
predase la Paris, văzuse conspectele lui Paul Regard, unul dintre studenții ce 
audiaseră cursul de lingvistică generală, și se gândea să le pregătească pentru 
publicare, împreună cu acesta. În corespondența cu Bally, Meillet îi povestise 
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plasat într-un punct fix, determinat, este vorbitorul sau lingvistul ce îi ia locul” 
(Saussure, 1993, p. 107).

Deci perspectiva subiectului vorbitor este cea care dictează atunci când 
vrem să analizăm limba. Respectiv, angajamentul metodologic al lingvistului 
este cel de a intra în perspectiva subiectului vorbitor și a-și asuma punctul lui 
de vedere. Entitățile teoretice ale lingvistului ar trebui să fie imediat accesibile 
oricărui subiect vorbitor, conștientizate sau conștientizabile de acesta – și dacă 
nu pot fi conștientizate de el înseamnă că nu formează materia lingvisticii. 
E formula idealismului clasic german, pe care și-o asumă atât Saussure, cât 
și fenomenologii: putem afirma despre ceva că există doar în măsura – și în 
modul – în care acel ceva este accesibil conștiinței.

Or, aici intrăm în mod clar pe teren fenomenologic. Întrebarea ce se 
impune atunci când e asumată perspectiva metodologică propusă de Saussure 
este: cum anume îi este dată limba subiectului vorbitor? În ce măsură punctul 
de vedere „natural” – al „vorbitorului obișnuit” – și toți suntem vorbitori 
obișnuiți în primul rând – „ancorează”, „legitimează” punctul de vedere al 
lingvistului? Sunt întrebările de la care pornește, într-un articol publicat în 
1939, lingvistul și fenomenologul olandez Hendrik Pos – care a studiat cu 
Husserl la Freiburg și cu Meillet la Paris. În bună tradiție fenomenologică, 
Pos începe cu o descriere a conștiinței lingvistice imediate și originare,  
a felului în care este dat limbajul „la persoana I” subiectului locutor ce îl are la 
dispoziție. Atitudinea omului de știință pornește anume de la acest câmp, cel 
pe care Husserl îl numește al atitudinii naturale. Obiectele pe care le studiem 
ca oameni de știință ne sunt întâi accesibile ca oameni ai lumii, ca oameni 
în lume – și ne sunt accesibile în calitate de obiecte pe care le utilizăm. Abia 
apoi, când adoptăm o atitudine teoretică, ele devin obiecte de studiu pentru 
noi. Obiectul de studiu este o abstractizare, o primă abstractizare creată prin 
obiectivarea a ceea ce întâlnim în mod nemijlocit – produsul unui punct de 
vedere determinat. Saussure este și el perfect conștient de acest lucru:„Să ne 
amintim că, într-adevăr, în lingvistică, obiectul nu există de la bun început, 
nu este determinat în sine. În consecință, faptul de a vorbi despre un obiect, 
de a numi un obiect, nu înseamnă altceva decît a invoca un punct de vedere 
determinat A” (Saussure, 2003, p. 27).

Deci, activitatea științifică presupune câteva etape succesive: a te 
plasa în conștiința originară – în felul în care este dat în mod nemijlocit 
un fapt al lumii – apoi a te distanța de ea cu ajutorul reflecției teoretice, 
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este vastă, cuprinzând în special două părți: una care este mai aproape de 
limbă, depozit pasiv, cealaltă care este mai aproape de vorbire, forță activă 
și adevărata sursă a fenomenelor ce pot fi observate ulterior, încetul cu 
încetul, în cealaltă jumătate a limbajului” (Saussure, 2003, p. 272).

Deci, departe de a separa limba și vorbirea ca posibile obiecte 
de studiu – ca și cum ar fi două părți radical eterogene, aproape ca și 
cum s-ar cere două lingvistici diferite, una a limbii și alta a vorbirii,  
cum se spune adesea, sau a scrie despre imposibilitatea unei lingvistici  
a vorbirii, cum o face Roland Barthes, atribuindu-i, regretabil, această 
idee lui Saussure – avem o singură lingvistică ce se poate desfășura în 
două moduri: unul mai apropiat de vorbire, altul mai apropiat de limbă, 
deci, implicit, stabilind conexiuni între ele, fără a le separa artificial – 
pentru că acest lucru ar conduce la abstractizarea de care a fost învinuit 
în mod repetat structuralismul.

O altă idee răspândită este că structuralismul – și, implicit, Saussure – 
ar lăsa la o parte fenomenele conștiinței, inclusiv perspectiva subiectului 
vorbitor, și că ar examina în schimb „infrastructura inconștientă” ce le face 
posibile. Pe de o parte, era o idee pe care și-o asumau structuraliști de tipul 
lui Levi-Strauss, pe de altă parte e ceea ce critică atât fenomenologii, cât și 
Bahtin, pentru care perspectiva subiectului este cea care primează, cea în 
funcție de care ar trebui să se constituie orice punct de vedere teoretic asupra 
unui fenomen. Dar să vedem ce spune Saussure însuși despre asta: „Principiu 
esențial. Într-un anumit stadiu al limbii, real este ceea ce subiecții vorbitori 
conștientizează, tot ceea ce ei conștientizează și nimic altceva decât ceea ce 
sunt în măsură să conștientizeze” (Saussure, 2003, p. 192).

Deci, pentru perspectiva sincronică – cea pe care o accentua Saussure 
în cursurile ținute la Geneva și pe care și-o asumau structuraliștii, pornind 
de la textul publicat al Cursului – punctul de pornire al lingvistului este – și 
ar trebui să fie – tocmai conștiința subiectului vorbitor. O altă expresie a lui 
Saussure în acest sens, din cursul ținut în 1911 – tocmai cel luat de Bally și 
Sechehaye drept bază pentru ediția lor: „Dacă adoptați punctul de vedere al 
vorbitorului: succesiunea faptelor de-a lungul timpului e ceva care nu există. 
Vorbitorul are de a face cu o stare. La fel, pentru a înțelege el însuși această 
stare, lingvistul trebuie să facă tabula rasa din ceea ce e diacronic, sau ceea 
ce a produs această stare în timp. El nu poate să intre în conștiința vorbitorilor 
decât dacă adoptă un punct de vedere ce ignoră originile. […] Observatorul 
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obișnuite și a unei chestionări cu privire la ea, opuse luării-ca-de-la-sine-
înțeles, siguranței specifice atitudinii naturale. Însă „cunoștințele lingvistului 
nu pot înlocui activitatea subiectului vorbitor” – pot doar să descopere lucruri 
care nu-i sunt imediat cunoscute, dar care – dacă lingvistul procedează corect 
din punct de vedere metodologic – sunt imediat recognoscibile atunci când 
vorbitorul reflectează asupra propriei utilizări a limbajului.

Un alt tip de obiectivare ca produs al atitudinii teoretice este examinarea 
diacronică a limbajului. După cum remarcă și Saussure, ca subiect vorbitor, 
ignor trecutul limbii – toate cuvintele și expresiile îmi sunt date pe același 
plan temporal. În schimb, în atitudinea teoretică, savantul poate contempla 
schimbarea în timp a fenomenelor pe care le studiază – situație care nu are 
nicio valoare din perspectiva subiectului vorbitor, dar pentru cercetător e un 
fapt curios, care merită analizat – și-i servește pentru observații cu privire la 
modul în care se întâmplă schimbarea lingvistică, precum și cu privire la acest 
fenomen al ștergerii de sine a schimbării în conștiința subiectului.

Conștientizarea acestor legături ne conduce spre ideea că teoria 
funcționează ca o extensie și, în același timp, o relativizare a atitudinii 
naturale. Ceea ce luăm ca fiind de la sine înțeles ni se prezintă, în atitudinea 
teoretică, drept mult mai complex decât ne apărea în primă instanță. Dar nu 
ne-ar fi accesibil în atitudinea teoretică decât pe fundalul unei familiarități 
prealabile în atitudinea naturală. Astfel, putem remarca o relație dialectică 
între cele două atitudini, care se condiționează reciproc: nu putem studia 
limbajul decât în calitate de ființe dotate cu limbaj, iar studiul teoretic 
îl clarifică lui însuși pe „animalul vorbitor” care suntem noi. Lingvistica 
făcută în manieră saussuriană și filosofia fenomenologică a limbajului 
nu se opun – deși, timp de un secol, textul canonic al cursului sugera 
această opoziție – ci, din contra, se sprijină una pe alta, fapt pe care, ceea 
ce nu ar trebui să ne mire, îl remarca și Saussure în notițele manuscrise: 
„Pentru a analiza în mod sănătos lingvistica, trebuie să o abordăm din 
afară, cu condiția să avem experiența (măcar aproximativă) a fenomenelor 
excepționale care se produc înăuntrul ei. Un lingvist care nu este altceva 
decât lingvist se află, credem noi, în imposibilitatea de a găsi calea care i-ar 
permite să nu facă altceva decât să claseze faptele. Încetul cu încetul, știința 
noastră va deveni practic dependentă cu totul de psihologie, întrucât aceasta 
va realiza că limba constituie nu doar unul dintre domeniile sale, ci însuși 
fundamentul propriei sale activități” (Saussure, 2003, p. 112).
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adoptând un „punct de vedere determinat” – care, desigur, s-ar putea să nu 
fie singurul posibil, sau chiar unul bun, după cum remarcă însuși Saussure, 
spunând că „primele entități ireductibile de care se poate ocupa lingvistul 
sînt deja produsul unei operații latente a spiritului” (Saussure, 2003, p. 26) – 
apoi de a verifica în mod continuu dacă ceea ce descoperi examinând aceste 
entități ideale sau eide, cum le-ar numi Husserl, are sens din perspectiva 
conștiinței naturale. Ținem să remarcăm că este vorba de un program explicit 
fenomenologic. Problema este că acest punct de vedere al „conștiinței 
originare” – punctul de pornire în absența căruia riscăm să falsificăm orice 
discurs despre fenomene – este atât de fundamental încât pare a fi luat ca 
de la sine înțeles. Și, luat ca de la sine înțeles, este uitat, neglijat, lăsat la 
o parte. Este ceea ce Husserl numește substrucție: substituția punctului de 
vedere natural prin punctul de vedere teoretic, neglijarea fenomenelor și 
înlocuirea lor cu constructe teoretice abstracte.

Pos descrie în modul următor conștiința lingvistică originară – cea 
comună oricărui vorbitor, inclusiv lingvistului, cea care, în genere, face 
posibil ceva de tipul lingvisticii, înainte de adoptarea oricărui „punct 
de vedere determinat”:„Ceea ce știu, în calitate de conștiință lingvistică 
originară, este că dispun de cuvinte pentru a mă exprima. Prin intermediul 
cuvintelor, există o legătură cu lumea lucrurilor, pentru că pot să le numesc, 
și cu lumea persoanelor, pentru că pot să comunic cu ele. Cuvintele aparțin 
de lucruri, ele le revelează, datorită lor există intimitate cu lucrurile. Alții 
folosesc aceleași cuvinte ca și mine; în același timp, contactul cu fiecare 
se face prin modul său propriu de a vorbi. Printre altele, cuvintele sunt în 
serviciul acestui contact personal; prin schimbul de vorbe, înțelegerea este 
mai curând confirmată decât creată” (Pos, 2013, p. 196).

Diferența dintre o asemenea expresie a „ce fac atunci când am de 
a face cu limbajul” și o tratare științifică a lui este una de atitudine: atunci 
când exprimăm o descriere de acest gen, mărturisim despre ce facem în mod 
curent. Atunci când facem știință, ne asumăm postura de observator al propriei 
noastre activități – ne transformăm utilizarea limbajului în obiect pe care vrem 
să-l determinăm mai îndeaproape dintr-o perspectivă teoretică. După cum 
remarcă Pos, conștiința lingvistică originară nu este o cunoaștere cu privire 
la limbaj, ci o serie de disponibilități educate habitual de a folosi limbajul 
ca instrument pentru comunicare. Cunoștințele lingvistice sunt produsul unei 
atitudini teoretice, contemplative – al unei întreruperi a activității lingvistice 
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o chestionARe diAlectologicĂ ce se imPune

Marcu gABinschi
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. Given the ever more frequent and various use, in modern Romanian, 
especially in Moldavia, of the de făcut type second infinitive (improperly treated by 
the official grammar among other formations as „supine”), the process, one and the 
same in its essence, knows also some manifestations peculiar to one or another part 
of the whole area. So, many turns containing de făcut type forms, usual in Moldavia, 
are regarded in Romania as strange and even unacceptable, while some of its rare 
dialectal Romanian uses are even hard to understand in Moldavia. That is why  
a dialectological research of the phenomenon is desirable.

Keywords: supine, infinitive, disregarding, dialectism, Romania, Moldavia.

Ocupându-ne timp de mulţi ani de problema „supinului” român, am 
dat şi de unele fapte care ne sugerează necesitatea abordării ei şi sub raport 
lingvogeografic. Vorba este că procesul care se petrece în sfera „supinului”, 
fiind în esenţă unic pe toată aria dacoromână, are pe lângă aceasta şi câte 
o particularitate specifică pentru una sau alta din zonele concrete. Pe unele 
din ele faptele respective sunt multe (cum este în Republica Moldova), iar 
pe altele mai puţine, dar tot edificatoare pentru aprecierea justă a procesului 
în chestiune.

Tot odată, însă fenomenul în cauză nu se bucură în cursurile de limba 
română de atenţia cuvenită, ignorându-se practic complet un proces important 
intern care se petrece în ea: e vorba de apariţia şi funcţionarea tot mai intensă 
a infinitivului secundar (termen străin lingvisticii oficiale din România şi 
Moldova). Până şi în unele lucrări vizate tocmai să indice geografia faptelor, 
se dă despre „supin” informaţia în mod evident neadecvată. Astfel, în Marin et 
al. 2000: 87 un aliniat de şase rânduri spune doar atâta că în sudul Basarabiei, 
în Transnistria şi, pe alocuri în nordul Bucovinei este folosit mai frecvent decât 
în alte zone, „supinul” în de lângă verbele modale sau auxiliare de aspect, ca 
exemple aducându-se patru cazuri cu trebuie, unul cu se poate, unul cu mojna 
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de nu mai este aici prepoziţie decât în aparenţă, această aparenţă derutând pe 
mai mulţi cercetători ai domeniului. Într-adevăr deosebirea dintre prepoziţie 
şi ex-prepoziţie este aici destul de fină, cerând explicaţia următoare: 
prepoziţia într-un anumit sens al său introduce substantive (în genere sau 
cele de un grup semantic) independent de felul lor de formare. Deci, dacă 
ceea ce pare prepoziţie introduce substantive aparente numai de un singur 
tip formativ (cum e în cazul dat cel omoparticipial făcut), ea nu mai este 
prepoziţie, ci altceva (în alte lucrări am arătat că ea este semiconfixul stâng 
al confixului de tipul de… P, adică omonimul desinenţei participiale).  
De aceea, de exemplu, în Sunt gata de plecat, putându-se spune şi Sunt gata 
de plecare (ca şi … de călătorie, de muncă, de luptă), de este prepoziţie,  
pe când în colocvialul Trebuie de plecat1 acest de nu este prepoziţie, deoarece 
nu poate introduce nici un substantiv de formă neparticipială: nu se spune, 
de ex., *Trebuie de călătorie sau *Trebuie de muncă ş. a.

De această distincţie nu se ţine cont în multe lucrări care tratează 
problema „supinului”, inclusiv în Dragomirescu 2011. D-ei este mai 
consecventă decât gramatica oficială, odată ce nu include în „supin” 
adjectivele de tipul de netrecut şi nici necesitativul din tipul Trebuie 
înotat. Mai mult decât atât, D-ei propune o clasificare justă în cadrul 
„supinului”, în a) „o categorie pur nominală/ nominalizată” (supin însoţit 
de determinanţi şi având ca termen subordonat un genitiv, ca în culesul 
merelor; b) o „categorie mixtă verbo-nominală (supin prepoziţional)”,  
ca în Se gândeşte la agăţat fete şi c) „o categorie verbală non-finită (supinul 
cu de neregizat): E uşor de scris” (p. 305). Ce e drept, din clasificare 
lipseşte gerundivul (bine prezentat şi el în materialul autoarei), dar mai 
are loc şi următoarea contradicţie: permanent D-ei ia complementul direct 
drept dovadă a naturii pur verbale a supinului (ca în maşină de cusut  
ş. a., p. 309), pe când de este aici, nu mai puţin prepoziţional decât la din 
Se gândeşte la agăţat fete, adus mai sus ca exemplu de „categorie mixtă 

1 În mod corespunzător, substantivele de o anumită semantică, precedate fiind de 
o prepoziţie cu un anumit sens, nu pot fi prezentate doar de un singur tip formativ al 
lor. Deci, dacă aşa se întâmplă, nu avem aici substantive, fapt confirmat prin aparente 
substantive care nu există în afara „supinului”, inclusiv al infinitivului secundar.  
Nu există „substantive” ca plecat, rezolvat, soluţionat, abolit, consfinţit ş. a. Acestea am 
putea să le numim „parasubstantive”. Pentru contrast putem aduce substantive adevărate 
din prepozitivele care sună tot ca „de + participiu”: cf. O tentativă bizară de asasinat 
politic (cit. după V. Molea, Oralitatea în textul publicistic actual românesc, Chişinău, 
2016, p. 191), acest asasinat exprimând prin acordul cu politic categoriile pansomatice, 
ceea ce confirmă existenţa lui ca substantiv real, nu aparent.
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(sic) şi unul cu nu dovedeau (însoţite de caracterizarea lui s-o mântuit şi o stat 
ca aşa numitele auxiliare de aspect, în loc să se spună că sunt auxiliare faziale, 
anume finitive).

Mai recent tocmai „supinul” român a fost descris amănunţit sub raport 
dialectologic: (vezi Dragomirescu 2011: 303-381), ceea ce e un pas înainte în 
cercetarea sferei date. Cu sarcina noastră această descriere coincide însă doar 
parţial, implicând şi divergenţe de păreri.

Precum am încercat nu odată să demonstrăm, „supinul” român este 
ceva indefinibil decât în sens negativ (rezidual), adică mai mult ca ceea ce nu 
este, decât ceea ce este: tot ce are sau include forma participiului, afară de el 
însuşi şi de formele postparticipiale de perfect. Anume, din „supin” fac parte:  
1) practonime omoparticipiale (adică nume de acţiune omonime ale 
participiilor) când sunt incapabile de recţiune verbală, de ex., la culesul 
merelor sau un cules de mere vesel; 2) supine (în sens strict, pe care le numim 
aşa fără ghilimele), adică prepozitivele omonimelor participiilor în câteva 
prepoziţii (de, la, de la, după, pentru, din, pe), capabile de recţiune verbală, de 
ex., ciocan de bătut cuie sau Ne ducem la prins peşte ş. a., în care exprimarea 
categoriilor nominale e exclusă, dar prepoziţia nedesemantizată înseamnă lipsa 
formelor verbale, deci, avem ceva nici substantival, nici verbal, fenomen pe 
care îl calificăm ca p a r a v e r b a l; 3) infinitive secundare de tipul de făcut, 
în care de şi-a pierdut calitatea de prepoziţie (vezi mai jos despre modul de 
stabilire a acestui fapt); 4) gerundive, adică adjective postverbale formate din 
verbele tranzitive în cadrul paradigmei interclasiale, exprimând necesitatea 
pasivă, de ex., poamă de cules sau Poama este de cules (cf. lat. faciendus ş. a.);  
5) necesitative, adică omonime invariabile în gen şi număr ale participiilor 
pure, ca în Trebuie înotat, tratate de gramatici tot ca „supine” în contradicţie 
cu calificarea acestora ca formaţii prepoziţionale; 6) adjective imperformative 
(adică exprimând incapacitatea pasivă) derivate selectiv din verbe).

Dar nici în aplicarea criteriului acesta eclectic, bazat pe asemănare 
externă, tradiţia gramaticală nu este consecventă, deoarece în baza identificării 
implicite de mai sus (da una mai bună a întregului „supin” nu s-a dat şi nici 
nu se poate da) ea cuprinde încă un tip (dacă nu chiar patru tipuri) de formaţii 
adverbiale ca a) pe apucate, b) pe neaşteptate, c) cu ţârâita, d) cu nemiluita.

Dintre toate cele aduse, formaţia care demonstrează procesul cel mai 
important ce are loc în româna modernă este, precum s-a spus, infinitivul 
secundar de tipul de făcut, identificat ca formă verbală în baza faptului că  
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Miron Costin cazurile ce nu era altu mijloc, numai de mărsu la împărăţie 
şi giuruiră toată avuţia sa, numai să-l ierte („să-i dea voie”) de venit la 
Ţarigrad, ca şi (citat după A. Mateevici) din C. Cantacuzino: Jalnic şi 
plânguros lucru este de văzut atâta micsurare şi călcare rodului nostru 
celui românesc.

La rândul sau, fenomenul a fost observat şi de către lingvişti, şi chiar 
atunci când procesul nu era încă, nici pe departe, atât de avansat ca acum.

Astfel, deja în 1895 K. Sandfeld (-Jensen) constată acest fapt într-
un articol, ale cărui date au fost incluse pe urmă în lucrarea totalizatoare 
„Filologia balcanică” apărută în limba daneză în 1926 şi care s-a făcut 
pe larg cunoscută în ediţia revăzută şi adăogită în limba franceză, vezi 
Sandfeld 1930: 130-131.

În 1925 apare un articol mare al lui A. Pancratz despre participiul român 
şi diferite evoluţii pe baza lui, incluzând compartimentul „De + participiul 
perfect pasiv ca infinitiv”, calificare ce se repetă nu odată, vezi Pancratz 
1925: 106, 115, 117, 122.

Iar A. Philippide, în compartimentul consacrat evoluţiilor pe baza 
participiului din română şi albaneză (Philippide 1927: 606-619), constată 
faptul că „dialectul dacoromân şi limba albaneză au dezvoltat din participiul 
trecut un nou infinitiv” (p. 607).

Se înţelege că aceşti autori erau departe de a avea criterii stricte de 
diferenţiere dintre infinitiv şi sinonimele lui sau chiar şi dintre alte formaţii 
postparticipiale12, dar au intuit drept tendinţa de adâncime a dezvoltării limbii 
române (ca şi a celei albaneze), manifestată cu mult mai intens zeci de ani 
mai târziu. Şi totuşi intuiţia acestor cercetători a fost justă, şi e cu atât mai 
regretabil că şi acum gramatica oficială a limbii române ignorează evoluţia de 
care e vorba.

Aşadar, existenţa infinitivului secundar românesc este un fapt real, 
manifestat printr-o mulţime de tipuri de construcţii. Multe din acestea sunt 
comune întregii arii daco-române, o parte din ele fiind admisă demult şi în 
limba literară (deşi fără calificare adecvată, ci ca „supine”). Însă această 
mulţime de fapte duce şi la unele deosebiri dintre diferite părţi ale ariei 

12 Încă în Lombard 1974: 299-306, autorul, dând o descriere amănunţită a tot ce are 
sau include forma participiului românesc, menţionează odată (p. 302) „supinul” român 
ca ceva ce „se întrebuinţează oleacă ca şi supinul latin şi probabil provine parţial din el”, 
deci îi dă o caracteristică nesigură, renunţând la o prezentare mai teoretică.
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verbo-nominală” (p. 305). Dar acest fete e complement direct, cum ar fi 
şi un haine posibil pe lângă maşină de cusut. Esenţial pentru distincţie 
este aceea că, privită în plan lingvistic general, recţiunea verbală este  
o trăsătură necesară, însă nu suficientă a verbului: în mai multe limbi ea 
se îmbină la câte una şi aceeaşi formaţie cu categorialitatea substantivală.  
Am citat nu odată fapte macedonene, ca читање(то) книги sau брзо(то) 
читање книги. În româneşte însă tranzitivitatea e exclusă de complexul 
categorial nominal: nu putem spune *cititul cărţi, ci doar de citit/ la citit 
etc. cărţi, pe când la cititul, un citit ş. a. ca şi la însuşi citit fără prepoziţie 
complementul direct nu e posibil, prepoziţiile însă rămân prepoziţii (cf. Mă 
apuc de citit cărţi şi de traduceri).

Deci, multiplele calificări de către dna A. Dragomirescu, ale cazurilor 
ca maşină de cusut, ea având „natura pur verbală” (p. 309 ş. a., vezi p. 304, 
309, 311, 313, 314) nu sunt juste: aici avem tocmai ceea ce D-ei numeşte 
fapte mixte verbo-nominale (după noi, paraverbale). Iar cazurile de verbalitate 
adevărată, numeroase în lucrare, figurează alături de puţine altele în aceleaşi 
puncte de clasificare. Însă aici e necesară distincţia: printre alte multe cazuri 
de „supin verbal”, adică cel cu de care nu mai este prepoziţie, în special după 
verbele finitive (a găta, a găti, a termina), se nimeresc, de ex., şi s-apucă la 
muls, sau n-apucăm de ţăsut sau ne punem la băut şi la gioc ş. a. (p. 315).

Dar mai de regretat este alta (şi aceasta e o scăpare nu a autoarei 
date, ci a atlaselor dialectologice cu care D-ei a lucrat): în articol lipsesc 
cu desăvârşire exemplele evoluţiei cu mult mai avansate a „supinului” ca 
infinitiv secundar. Nu se pomenesc nici chiar tautologiile de tipul De auzit 
am auzit, dar (de văzut) n-am văzut, nici mai multe alte fapte, obişnuite 
şi în România (deşi autoarea are în vedere şi Republica Moldova, p. 307). 
Adică pentru stabilirea geografiei infinitivului secundar, privit şi el ca 
„supin” e necesară o altă orientare.

Dar tema acestui fenomen nu este aşa de neglijabilă cum reiese 
din cursurile oficiale de limbă română, cursuri care nici nu-l pomenesc.  
O mulţime de fapte ilustrând realitatea fenomenului vezi cel puţin în recentele 
Габинский 2008: 14-24, 49; Gabinschi 2010: 45-46; Gabinschi 2017; 
220-230. Şi odată ce am prezentat şi interpretat aceste fapte, cărora nimeni 
nu a putut să le demonstreze inexistenţa şi nu a reuşit să le interpreteze 
altfel, ne permitem să amintim că tendinţa limbii române de a-şi crea un 
nou infinitiv există (lăsându-se identificată prin deprepoziţionalizarea lui 
de) cel puţin din secolul XVII: în op. cit. ale noastre am adus nu odată din 
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comune. Pe cât ştim, cele mai multe întorsături neoinfinitivale (ele fiind şi mai 
inovatoare) sunt proprii teritoriului Republicii Moldova (pentru ilustrare vezi 
cel puţin lucrările autorului aduse mai sus), unele din ele sunând neobişnuit 
pentru vorbitorii din România.

Tot odată însă constatăm că unele manifestări ale infinitivităţii le-am 
fixat mai întâi în sursele din România şi abia pe urmă în Republica Moldova, 
iar altele nu le-am fixat în ea nici până acum. Astfel, primele noastre surse ale 
tipului a începe + de făcut… au fost culegerea lui G. Sbiera şi abia textele 
de mai târziu din RM, iar tipul a continua de făcut…, prezent de câteva ori 
în „Enciclopedia limbii române” (2001) încă nu l-am întâlnit aici (deşi este 
de aşteptat). Mai relevant este pasajul citat de noi nu odată din folclorul 
sucevean La mijlocu codrului/ Îi potica dorului/ Caii ca de poposit,/ Cu 
mândra de te iubit, Viaţă lungă de trăit (FS 1959: 157), unde vedem de făcut 
introdus prin ca (ceea ce e necunoscut infinitivului vechi), şi reflexivul lui, 
fenomene pe care le-am atestat în Moldova abia mai târziu. Iar în folclorul 
din Lăpuş am fixat pasajul De tri ori am credinţât,/ Vremea-i de ne logodit,/ 
De trii ori am credinţat,/ Vremea ni-i de ne luat (vezi Gabinschi 2001: 94 şi 
comentarii tot acolo), caz în care pierderea substantivităţii se realizează nu 
prin deprepoziţionalizarea lui de, ci prin distincţia diatezelor, aceasta nefiind 
posibilă în româneşte la substantive (spre deosebire de alte limbi, de exemplu, 
de polonă, în care ea se face la ele prin opoziţia się/ Ø). Iar din Zarand am citat 
cazurile chiar greu de înţeles pentru vorbitorii din Moldova: în locul citat le-
am comentat ca analogul lui Accusativus cum infinitivo: Ş-un pârâu de apă 
rece,/ De-ar da Dumnezeu să sece,/ Să se vadă sat pe sat,/ Şi eu pe badea de 
stat, şi ca al lui Nominativus cum infinitivo: De ce beau de ce mi-i sete/ Şi de 
scăzut nu se vede. Deci, iar avem două funcţii în care infinitivul nou îl întrece 
pe cel vechi. Tot acolo vezi şi alte exemple ale lui de făcut infinitival, fixate în 
România, însă nu în Moldova de Răsărit.

Dată fiind această unitate în varietate, considerăm că e vremea de acum 
ca să fie stabilită geografia infinitivului secundar de pe aria dacoromână. 
Se înţelege, ştiu mai bine dialectologii, cum să pună întrebările respective, 
atât în plan onomasiologic (de exemplu, „Cum exprimaţi sensul cutare?”), 
cât şi în cel semasiologic (de exemplu, „Cum întrebuinţaţi formele de tipul 
de făcut?”), iar amănuntele s-ar preciza pe teren.

Oricum, chestionarea dialectologică în sfera infinitivului secundar 
dacoromân se impune.
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a Sinelui deformat din cauza condițiilor social-politice dezumanizante. 
Astfel, vocea copilului – ghidul spre sursele cele mai profunde ale vieții, 
compensează prăpastia formată dintre copilul și adultul Isai.

Cu toate acestea, pe parcursul romanului, imaginea mamei, imaginea 
Nistrului și imaginea copilului (fiului) mai servesc pentru personajul Isai 
drept niște arhetipuri, care activându-se în conștiință, îi trezesc dorința 
de viață și nostalgia unității sale fiinţiale. Dorință nestăvilită manifestată 
încă din copilărie, când având doar 13 ani, îndură cel mai îngrozitor 
lucru al omenirii – războiul. Așa încât se avântă fără nici un moment de 
ezitare sau milă față de forțele sale limitate în cruzimea inumană ce se 
năpustește asupra ființa-i inocentă ca o ciumă, totul pentru reîntregirea 
familiei: „Şi-ndată vede-n fața ochilor lăstunii zburând pe deasupra 
și țipând. Poate că ziceau: «Nu te băga, băiete, că mare primejdie te 
așteaptă!» Nu i-a ascultat … și a trecut. Ori că, dimpotrivă, îl îndemnau 
să treacă mai repede, cât îl poate găsi pe Ile, că dacă mai întârzie oleacă, 
îl scapă și se duce mai departe, nu-l mai ajunge… Dar mama, sărmana, 
ce-o fi făcând acolo singură, cu fata bolnavă? Ori că de-amu nici nu mai este 
surioara lui – s-o mântuit de necaz… (…) Isai plânge, plânge într-însul, să 
nu-l audă nimeni… (…) Nici la mătuşa n-a ajuns, nici pe Ile nu l-a găsit, 
nici lui bunelu’ nu i-a spus ce treabă are de gând să facă”. (Beșleagă, 2013, 
p. 94).

Întreruperea spontană a copilăriei și devorarea emoțională, spirituală 
a adolescentului „spion” și, mai târziu, blocarea sentimentelor firești în fața 
consătenilor, ce-l priveau totdeauna suspect, au indus protagonistul într-o 
stare de auto-sfâșiere. Suferința fiind susținută de imaginea copilului maltratat 
de soldații de pe ambele maluri, dar și de „trădarea” fratelui Ile, ce i-a răspuns 
la dragoste și dăruirea de sine cu batjocură și nerecunoștință. Deși a putut 
rezista acțiunilor imortalizante ale soldaților, lovitura psihologică necruțătoare 
a fratelui a declanșat lanțul de sentimente obscure, opuse imaginii copilului 
curajos și binevoitor, căzând astfel pradă deznădejdii și sentimentului 
zădărniciei existenței: „…i-a strigat lui Ile: «Măi! Pentru tine m-am băgat 
în foc … să te scot… Pentru tine, mucosule». Iar Ile (…) De ciudă i-a zis: 
«Dracu te-a rugat să te bagi? Te-am rugat eu? Dacă n-ai avut cap și ai fost un 
prost și jumătate și n-i șezut binișor cum au șezut alții. Ce te-ai pornit să mă 
cauți?»”(Beșleagă, 2013, p. 29).

Considerăm că angajarea involuntară în căutarea fratelui produce 
„marea schismă” în conștiința personală a lui Isai. Acesta mai degrabă este 
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deveniReA FiințiAlĂ A PeRsonAjului isAi din RomAnul
„ZBoR FRânt” de vlAdimiR BeșleAgĂ

nadejda ivAnov
Institutul de Filologie al AȘM

Abstract. In this article we will analyze the ontological substrate of novel 
„Zbor frânt” and its symbolical character who going through a journey of becoming 
an existential, bulding a new life of „fragments of” self, representented by the othe 
characters. A special significace is givinen to the son, the child frees the protagonist 
from the ordeal of confrontions with himself and indicates the path to spiritual 
healing. Isai is „calld” to renewing being, with the source and psycho-ontological 
model – son, in which is looming without difficulty his spiritual condition, inaccesible 
until now.

Keywords: individualization, inner child, becoming an exitsential, Self.

„Zbor frânt” (1966) de Vladimir Beșleagă, un roman care captează până 
în prezent interesul cititorilor și a criticii literare, mizează pe o explozie de 
suferință, devenită mai târziu obsesivă pentru personajul central. Protagonistul, 
o figură simbolică a destinului basarabean, manifestă o agresivitate raportată 
față de sine și lumea înjurătoare. Cauza dezastrului fiinţial a lui Isai se trage 
din imposibilitatea de a depășiri drama din copilărie. Timpul trece, însă copilul 
Isai a rămas parcă întemnițat în interiorul adultului și a tatălui cu doi copii, 
pentru o posibilă răzbunare asupra istoriei. Lumea continuă să i se arate în 
culoarea războiului trecut demult, însă simțit și (re)suferit de fiecare dată când 
adolescentul, făcut spion, vociferează prin fluxul memoriei involuntare.

După impactul cu războiul, Isai se lasă dus de timp, de istorie și de 
drama în care se adâncește fără speranță de (auto)salvare. Vocea copilului 
Isai e vie și impunătoare în confesiunile protagonistului. În rememorarea 
dramei, i se permite retrăirea timpului „congelat”, ce „se arăta” ca o limbă de 
foc. Inconștient, protagonistul urmărește un proces terapeutic de regenerare 
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nu-i răspundea, nu se vedea – cum se aruncase în apă și se scufundase, nu 
mai apăruse deasupra, nu se vedea, și băiatul a pornit să plângă și să strige 
printre sughițuri, și de acum nu mai putea tot alergând încolo și încoace pe 
marginea apei, dar păsările negre cădeau asupra lui, iar o o dată când s-a uitat 
în sus, păsările nu mai erau și degeaba tot fuge și strigă, căci păsările se vedeau 
zburând departe dincolo, la celălalt mal, unde-și aveau borțile lor negre în 
mal” (Beșleagă, 2013, p. 270).

Copilul, fiul său, este, deci martorul ocular intenției disperate de 
suicid, de trufie, de încercare de a fugi de pe terenul de luptă sau acceptare 
a complexului creat. Important să menționăm că până la întâlnirea dintre 
aceste două personajele ale romanului, Isai cu fiul său, relația dintre tatăl 
și fiul era atât de nesemnificativă, încât, protagonistul nu-și amintește vreo 
discuție atât de lungă cu „băiețașul aista netuns, cu pantalonii zdrențuiți la 
craci, cu părul ridicat pe urechi, băitul care stă pe malul apei…” (Beșleagă, 
2013, p. 211), imagine ce redă, de altfel, și starea psihologică a copilului 
său interior, lăsat demult în izbeliște, în voia timpului. Acum îl ia în brațe 
pentru a se îngriji de cel nedreptățit „… și s-a gândit că trebuie să ceară de la 
careva din mahala o mașină de tuns să-i deie pletele jos. Apoi s-a gândit că 
mititelul o mai fi și flămând, și l-or fi usturând juliturile de la picioare, culese 
de prin toate gardurile, și ar trebui să i le ungă cu ceva” (Beșleagă, 2013,  
p. 10). Isai, de fapt, își dă întâlnire sieși. Împreună cu fiul, care simbolizează 
centrul ființei, un centru psiho-ontologic, imaginea arhetipală a Sinelui de 
la care a fost smuls cu atâta cruzime de realitatea crudă, ajung la locul de 
cumpănă. Râul Nistru n-a separat doar familia din punct de vedere spațial: 
sora de frate, bunel de nepoți, frate de frate, ci a reprezentat și o frontieră de 
divizare a identității umane.

Fiului i se destăinuie fără rezerve, fără angoase. Fluiditatea și 
instantaneitatea povestirii, îi descoperă protagonistului imaginea adevărată  
a sinelui. De aceea, în fața copilului, nu îndrăznește să se ascunde sub complexul 
abandonatului și al respinsului, mască pe care și-o pune ori de câte ori intră 
în contact cu lumea exterioară: „Și iar a răsunat glasul băiatului: «Tată-hăi, 
dar de ce să te creadă? Ce trebuia să faci și nu făceai ca să te creadă?» Isai 
auzi cuvintele, le auzi ca aievea, dar nu le-a prins, nu le-a înțeles și s-a mirat: 
vizi cum mă întreabă? Vezi cum vorbește? «adică ce vrei să spui cu asta?»  
Și băiatul s-ar face a zâmbi, așa cum zâmbea el, Isai, uneori când stătea de 
vorbă cu cei mari – zâmbea închis înăuntrul lui. «Dacă nu credea, înseamnă 
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în căutarea copilului și a posibilității de supraviețuire a acestuia în lumea 
bântuită de război. Astfel ceea ce protagonistul a pierdut cu adevărat nu 
este fratele său Ile, ci mai degrabă copilăria și copilul care nu a mai apucat 
să se formeze până la capăt în individualitatea sa. Inocența protagonistului 
se estompează când războiul, armata sovietică îi distruge copilăria prin 
arestarea și deportarea tatălui, destrămarea diadei, forma arhetipală  
a totalității, „conunctio masculinului cu femininului”. El „cade” prematur 
în realitatea crudă și inevitabilă. Iasi primește războiul în intimitatea sa, 
și chiar îl preia ca pe o matrice existențială.. Luptă cu sine, cu amintirile 
dureroase până la deznădejde. Amintiri, care nu pot fi stăpânite, care  
re-declanșează, și explodează emoțional fiind față în față cu oamenii ce 
nu-l pot înțelege.

Peste ani, experienţa căutării disperate a fratelui, a devenit un model 
de căutare mai degrabă a propriului Sine, decât al fratelui trupesc Ilie. 
Fratele reprezintă latura sa întunecată, din inconștient, umbra, pe care  
e nevoit s-o regăsească şi să se identifice. Ne referim la căutarea integrităţii 
şi depăşirii complexului Cain, așa cum îl numește Edinger. Isai, fratele 
mai mare este urât şi respins de cel mai mic, Ile. Conflict iscat, oarecum, 
involuntar pe fondul problemei pământului, pe care urmau să-și construia 
casa. Un conflict alimentat dintr-un instinct al reorganizării ființiale, dar și 
al delimitării sferei de influență al fiecărei părți implicate în adjudecarea 
locului potrivit pentru a-l locui. Situația ne amintește de celebra reprezentare 
arhetipală unde fratele lipsit de un dat privilegial, după modelul fraților 
primordiali Cain-Abel, ridică mâna asupra celui ce se bucura de atenția 
privilegiată a providenței.

În acest context, atunci când familia copilului este distrusă, se destramă, 
de fapt, temelia și siguranța identității sale ca om. De aceea, peste ani, sensul 
și scopul existențial al lui Isai este îndreptat spre recuperarea fratelui pierdut, 
care, în plan psihanalitic, ar exprima identificarea și împăcarea cu umbra, 
exteriorizată prin violența și ura față de personajul Ile ce-l respinge și îi este 
nerecunoscător. În aceeași ordine de idei, Cain simbolizează propria energie 
negativă ce-l induce pe protagonist într-un impas psiho-ontologic, orientat spre 
suicid, adică înec în râul Nistru: „Băiețașul a alergat mult încolo și încoace 
de-a lungul malului, pe pietrișul ascuțit și tăios, a alergat tot strigând, și-a 
julit picioarele, tălpile însângerate îl usturau și-l frigeau, apoi au venit asupra 
lui păsările negre țipând din zbor, el fugea și striga peste apă, dar tată-său 
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cu umbra, exteriorizată prin violența și ura față de sine și de fratele său. 
O semnificație deosebită se conferă fiului, asupra căruia își proiectează 
actul final de recuperare a Sinelui. Metamorfoza spirituală se încheie cu 
depășirea impasului psiho-ontologic, exprimat în roman prin victoria vieții 
și continuarea acesteia într-o nouă stare ființială, purificată.
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că… (…) Înseamnă că spuneai minciuni.» (…) Isai ar lăsa pumnii amândoi 
pe ce s-ar nimeri dinainte – ard, masă, fund de poloboc… (…) Deodată își 
dă seama Isai că vorbește nu cu cineva străin, ci cu feciorul lui – numai și-l 
închipuise mare, cum a fost el atunci…” (Beșleagă, 2013, p. 218).

(Auto)cercetarea ființială a lui Isai în apele Nistrului ne amintește 
despre Ioan Botezătorul și botezul credincioșilor în apele Iordanului, fapt 
relatat în Evanghelia după Matei 3:3 „El este cel despre care s-a spus prin 
profetul Isaia ce zice: Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, 
drepte faceți-I cărările”. Aceeași putere ontologică o are și vocea fiului lui 
Isai când îl cheamă la o nouă viață pe tatăl său, strigându-l speriat să se 
ridice din adâncul râului în care se scufunda lent. În acest moment, alege 
să povestească întreg adevăr copilului său „Ascultă, fiule, am să-ți spun 
adevărul, tot cum a fost și l-am simțit și l-am înțeles anii aceia” (Beșleagă, 
2013, p. 218), întrucât numai inocența și puritatea spirituală a copilului poate 
să se atingă de rănile adânci psihologice lăsate de istorie, „căci imaginea 
copilului poartă în sine o valoare psihică supremă” (Edinger, 2014, p. 74), 
scrie Edward F. Edinger în „Ego și arhetip”.

Zborul frânt al lui Isai, adică încercările repetate și eșuate de a ieși din 
„cămașa lui Nessus”, se încheie cu acceptarea Sinelui, proiectat asupra fiului. 
Procesul de individualizare continuă cu nașterea simbolică din nou, botezul 
în apele Nistrului, exprimată prin imaginea mitică a nudității fizice, arhetipul 
primilor oameni Adam și Eva, motiv preluat, de exemplu, și în opera fantastică 
a lui Mircea Eliade „Șarpele”, „Insula lui Euthanasius” de Mihai Eminescu. 
Dezgolirea de toate formele pământești, decodifică, în același timp, și intrarea 
într-o altă dimensiune valorică de cunoaștere, dar și eliberarea copilului suferit, 
făcut scrum odată cu alienarea egoul cu Sinele: „Și băiatul se întreabă: cum 
o să se ducă ei acasă dacă tată-i gol? Când se uită – tata-i încins cu o cămașă. 
Vreau să-l întreb a cui e cămașa, că a tatei nu-i, a lui a ars – când a pus mâna 
pe grămăjoara care credea că-s hainele lui, ale tatei, a văzut că în locul lor  
a rămas numai niște scrum ce a zburat printre degete și s-a împrăștiat peste tot 
cerul…” (Beșleagă, 2013, p. 272).

În cele din urmă, protagonistul romanul șaizecist „Zbor frânt” de Vladimir 
Beșleagă se angajează într-un proces de individualizare a personalității. 
Grație rememorării episoadelor traumatizante, fluxului de memorie, lui Isai 
îi reușește să-l găsească pe Ile, care în plan psihanalitic reprezintă împăcarea 
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tinereţii, în schimb i-au lărgit şi întărit personalitatea, căci nimic nu desfundă 
mai bine puterile care zac latent în fundul sufletului, decât ciocnirile continui 
cu realităţile vieţii” (3, p. 355).

Dat fiind, că şi Miron Costin narează lucruri văzute şi trăite de dânsul 
(deşi acestea sunt mai puţine), iar la Neculce, din cei 82 de ani de istorie 
cuprinşi în cronica sa, peste 50 conţin evenimente la care a participat direct 
sau a fost, în virtutea împrejurărilor, martor ocular, ne-a părut interesant  
a contrapune felul de a fi, de a acţiona şi a reflecta al lui Ion Neculce, aşa cum 
apare din propria-i operă, celui al lui Miron Costin, predecesorul său, cel care 
se recompune în opera scrisă, oferind cititorului o faţă transformată cu grijă. 
Şcolit la clasicii antichităţii, consacrat moralei creştine, nu lasă să răzbată 
până la cititorul căruia i se adresează nimic din ceea ce ar opune propria-i 
persoană codului etic al timpului său. Morala creştină, ideile umaniste care îi 
stăpânesc gândirea, imprimă operei costiniene o notă generală de echilibru şi 
obiectivare. Miron Costin e cu atât mai interesant, prin feţele alternative ale 
omului de acţiune şi de condei (4, p. 41). Din tot cuprinsul cronicii costiniene, 
abia dacă depistăm câteva fugare referinţe la propria persoană, fixate prin 
laconicul pronume: eu, carile scriu acestea…, alte precizări lipsind.

Dar, să revenim la Neculce. Zice D. Velciu: „Adeziunea lui Neculce la 
modul de a acţiona şi, surprinzător, chiar faţă de felul de a scrie al înaintaşului 
este totală. Cercetarea comparativă atentă a operelor lor scoate la iveală  
o conştientă şi permanentă străduinţă a lui Neculce de a gândi şi a scrie în 
spiritul şi în genul lui Miron Costin. Sensibila diferenţă de cultură şi orizont 
politic dintre ei a individualizat hotărât opera fiecăruia, dar atitudinea generală 
a lui Neculce faţă de persoana şi opera lui Miron Costin, precum şi tendinţa 
evidentă de a-i imita felul de a scrie, au semnificaţia unei categorice opţiuni 
critice” (4, p. 9).

Să vedem dacă această categorică supoziţie poate fi susţinută, şi în ce 
măsură. „Eu voi da sama de ale mele, câte scriu”, enunţă ferm şi major Miron 
Costin, manifest, de altfel, veridic şi valabil al scrierii sale. Neculce e mai 
puţin categoric: „Iară de la Dabije-vodă înainte îndemnatu-s-au şi Ion Neculce 
biv-vel-vornic de Ţara de Sus, a scrie întru pomenirea domnilor. Însă pănă la 
Duca vodă cel Bătrân l-au scris di pe neşte izvoade ce au aflat la unii şi alţii 
şi din audzitele celor bătrâni boieri; iară de la Duca-vodă cel Bătrân înainte, 
pănă unde s-a vidè, la domnia lui Ion-vodă Mavrocordat, nici de pre un izvod 
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NECulCE – 345. PERENITATEA MESAJuluI

svetlana KoRolevsKi
Institutul de Filologie al ASM

Abstract. The authenticity of the message that we uncover from Ion 
Neculce’s chronicle motivates us to reread it. Every new reading of an old text 
surprises, because it marks the collision between two sensibilities. This is also 
the case of the Neculce’s chronicle that tells us, trough news and events, the real 
feeling of Neculce’s personality. The chronicler transforms a picture of Moldova 
in a story thi way he has seen it – he inserts, selects the facts, uses a very personal 
grid. The intensity of the observation of the time he lived, „the expressivity pushed 
to the magic of the language”, generated the authentic work whose artistic value 
incorporates all the other.

Keywords: message, authenticity, chronicle, expressivity, artistic value.

Editori de prestigiu consideră, că Ion Neculce a avut, cel puţin, două 
redacţii ale operei sale (prima realizând-o în mai multe rânduri, începând cu 
anii de pribegie – până la 1730; iar a doua – după 1733); putem considera, 
aşadar, drept autograf către viitorime acest Letopiseţ al Ţării Moldovei de la 
Dabija-vodă încoace… (1).

Asupra personalităţii lui Neculce s-au pronunţat un şir de exegeţi 
[2], care tratează pe larg, uneori cu lux de amănunte, viaţa şi activitatea 
lui, opera propriu-zisă, înlesniţi fiind şi de împrejurarea că parcursul 
biografic este susţinut prin documentele vremii, implicit de cronica lui, 
în care acest element nu e deloc neglijat, ceea ce imprimă operei sale  
o pronunţată notă memorialistică.

Vede lumina zilei în anul 1672 şi va avea parte de un destin neordinar: 
„Rareori o viaţă omenească a cunoscut drumuri atât de întortocheate, cu 
suişuri şi coborâşuri neaşteptate, cu bucurii şi satisfacţii scurte şi cu suferinţe 
îndelungate. Dar toate aceste reverse ale sorţii, dacă i-au măcinat iluziile 
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Credem că explicaţia trebuie să pornească şi de la premiza, că în Neculce 
(conştient sau inconştient) a predominat, totuşi, scriitorul şi mai apoi istoricul. 
Memorialist virtual, Neculce a creat o operă autentică, a cărei valoare artistică 
le înglobează pe toate celelalte.

În ce măsură e veridic autoportretul pe care ni-l lasă Neculce în cronica 
sa? A reuşit să ne transmită imaginea pe care a vrut s-o creeze despre sine?

Fără îndoială, Neculce a fost o personalitate complexă, contradictorie, 
şi, cu siguranţă, plină de viaţă şi imaginaţie. Şugubeaţa lui frază, aşa 
socotesc eu cu firea mea aceasta proastă, nu face decât să sublinieze şi 
mai pregnant reversul medaliei – subtila ironie a celui convins de propria 
superioritate. A fost, de altfel, un om cu lecturi (între altele, a deţinut şi  
o copie a Ceasornicului Domnilor, în traducerea lui Nicolae Costin; i-a 
citit cu atenţie pe Gr. Ureche şi pe Miron Costin, ale căror „urme” se 
ghicesc în Letopiseţul său).

Citindu-i opera, îi reconstituim portretul din paginile în care se referă 
direct la persoana sa, cât şi din comentariul la evenimentele trăite de el sau de 
contemporanii lui, din atitudinea pe care, de fiece dată, nu întârzie s-o facă.

Un exemplu concludent îl constituie scurta, neordinara domnie  
a lui Dimitrie Cantemir, care, în istorisirea lui Neculce, ia proporţiile unei 
construcţii complexe. Capitolul al XIX-lea, dedicat acestui domnitor, 
numără 54 de pagini, aproape 1/5 din economia textului, spaţiu justificat 
de rolul pe care a avut să-l joace această domnie în istoria Moldovei. 
Apropiat al domnitorului, învestit în funcţia de hatman, adică de 
comandant al forţelor militare ale ţării, Neculce istoriseşte, comentează, 
„vede” din interior evenimentele, cursul acestora. „Iar mai de credinţă şi 
mai ales toate trebile domniei era după mine, Ioan Neculce vel-spătar”, 
nu lasă să-i scape autorului. Cum s-a comportat, conform propriilor 
mărturisiri, sfetnicul de taină al domnitorului? „Iar dac-am înţeles c-au 
sosit moscalii, mult m-am mirat şi am dzis lui vodă să scrie, să să întoarcă 
moscalii înapoi, şi să mergem precum scrie veziriul, să prindem pre 
Brâncovanul, şi să să lasă de moscali, că poată să-i bată turcii, şi tătarii or 
robi ţara. Puiu pre Dumnedzău martur că aşè i-am dzis, şi tare am stătut, 
că doar l-oi întoarce, şi n-am putut. Şi încă cu mânie mi-au răspunsu, 
dzicând că voi toţi vă chivernisiţi, ca să rămâneţi la creştini şi numai 
eu sângur pentru voi să rămâiu la păgâni, că v-am văzut eu credinţa, că 
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a nemărui, ce au scris sângur dintru a sa ştiinţă, cât s-au tâmplat de au fost 
în viaţa sa. Nu i-au mai trebuit istoric strein să citească şi să scrie, că au fost 
scrisă în inima sa. Deci vă poftescu, cetitorilor, pre unde ar fi greşit condeiul 
meu, să primiţi, să nu gândiţi, că doară pre voia cuiva sau în pizma cuiva, ce, 
precum s-au tâmplat, cu adevăr s-au scris” (1).

Aceasta e cheia de lectură spre care suntem îndemnaţi. Nu izvoadele 
scrise vor servi drept primă referinţă, ci propriile amintiri, tradiţia orală, 
eventual cea de familie.

Ca şi Miron Costin, Neculce încadrează frecvent în fluxul general al 
evenimentelor pe care le prezintă numeroase întâmplări, oameni, sentimente, 
care sunt, de fapt, expresia unor convingeri, interese sau sentimente personale. 
Deseori, experienţa personală o ridică la rang de observaţie generală. Rar 
fragment din cronica sa, care să nu fie colorat cu sentimentele şi opiniile 
cronicarului. Dar o face cu subtilă dozare, încât, în rezultat, totul e de o perfectă 
veridicitate. Din cronica sa se înalţă viguros tipul boierului cu dragoste de ţară, 
devotat Moldovei şi împilator al asupritorilor străini.

Contemporanul său Nicolae Costin, spre exemplu, în Letopiseţul Ţării 
Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 (5) inserează repetate critici acide 
la adresa grecilor; în textul lui Neculce, însă, diatriba împotriva grecilor ia 
proporţii copleşitoare, ceea ce a şi îndemnat pe unii cercetători să o considere 
drept o replică Cantacuzinilor, rudele sale de pe mamă, coborâtori din 
aristocraţia bizantină, unul dintre neamurile cele mai doritoare de putere şi 
mărire. Neculce, care nu lasă să-i scape nimic din titulaturile şi funcţiile pe 
care le deţine, începând cu cea mai neînsemnată (de postelnicel), în total 
vreo 20 de referiri, iar, în alte cazuri, notează cu regularitate şi atenţie toate 
legăturile de familie şi descendenţele, când vine vorba despre rudele sale, n-o 
face. Dacă referitor la propria-i persoană M. Costin inserează doar câteva 
lacunare note, nu va întârzia, în schimb, să-şi înscrie în istorie rudele cele mai 
apropiate (Costin-hatmanul – tatăl şi Alexandru Costin – fratele cronicarului). 
Spre deosebire de el, Neculce va proceda în direcţie inversă. Nici un amănunt 
despre înalta descendenţă a familiei sale, dese şi detaliate referiri la propria-i 
persoană. Ce a determinat această atitudine? Valeriu Cristea, în unul dintre 
ultimele studii, consideră (pe urmele lui George Călinescu, poate, care îi 
remarca cronicarului Neculce „complexitatea pamfletară”) că ceea ce „a putut 
trece drept obiectivitate de istoric nu e decât stratagemă de pamfletar, expresie 
a unor sentimente şi (mai ales) resentimente foarte concrete” (6, p. 20).
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Iar la trecere de un an, va consemna laconic, dar memorabil: „Dumitraşco-
vodă încă, după ce-au venit de la perşi, n-au trăit prea mult şi s-au plătit şi el 
datoria aceştii lumi, cea strămoşească şi s-au dus către părinţii săi” (1).

Neculce acceptă, deci, politica filorusă a domnitorului său (dovadă, 
după cum am văzut, sunt referinţele ulterioare din cronică şi corespondenţă), 
dar, în acelaşi timp, priveşte exigenţele lui Cantemir în funcţie de dorinţa 
lui arzătoare de a putea să revină la baştină. Puternica sa personalitate stă 
imprimată în naraţiunea sa.

Relatarea lui Neculce cu privire la domnia lui D. Cantemir apare cu atât 
mai convingătoare, când o raportăm la alte cronici ale timpului.

Radu Greceanu, cronicarul muntean, califică concepţia politică  
„a vestitului telpiz, domnul Ţării Moldovei, Dumitraşco-vodă Cantimir” drept 
„becisnică şi rea chiverniseală”, ironizându-i pretenţia de a se numi „domn 
vecinic al Moldovei” şi-l face răspunzător de „marea pustietate” adusă ţării, de 
robia tătarilor [8, p. 195-196]. Aceeaşi acuză i-o aduce şi Nicolae Costin, care, 
deşi semnează, în calitate de mare logofăt, „tratatul de alianţă” şi participă la 
bătălia de la Stănileşti, condamnă încercarea de eliberare a ţării cu sprijinul 
vecinilor de la Răsărit: „Acestu bine au agonesit ţărâi Dumitraşco vodă cu 
socoteala lui cea grabnică, de nu să va îndrepta mai în veci” (5, p. 340), 
eşecul generând reacţia în lanţ a dezastrelor ce s-au abătut peste ţară.

Aşadar, portretul cronicarului Neculce îl desprindem, după cum am 
observat şi mai sus, pornind de la viziunea puternicei sale personalităţi, de la 
individualitatea sa creatoare.

Dacă Miron Costin, conştient de misiunea actului scris, tinde să-şi 
construiască în ochii contemporanilor şi pentru posteritate o imagine conformă 
cu principiile morale ale societăţii, estompând anumite atitudini şi comportări, 
Ion Neculce, spre deosebire de antecesorul său, nu va retuşa atât de excesiv. El 
urmăreşte, cu o revoltă deschisă, minciuna şi intriga, crima şi ingratitudinea, 
luând, respectiv, atitudine. De aici şi înclinarea spre ironie, de aici acele note 
de sarcasm usturător, acea acuitate sporită a observaţiei.

Secvenţe de excelentă literatură memorialistică, cu personaje mari 
şi mărunte, cu firi înalte, cutezătoare, dar şi de extracţie joasă, surprinse 
în ticurile, gesturile, obiceiurile acestora. Memorabile sunt portretele 
domnitorilor, de o copleşitoare naturaleţe, caracterizaţi cu lux de amănunte, 
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aţi fugit toţi, şi eu am rămas sângur; pentru ţară, n-or prăda-o tătarâi,  
că moscalii acmu sosescu, şi eu ştiu pré bine că n-or bate turcii pre 
moscali. Deci vădzând şi eu că mi-au răspunsŭ aşé cu scârbă, m-am 
temut a mai răspunde, să nu cumva [să] cad în vro primejdie a vieţii” (1).  
Miron Costin, somat (de către un adversar, de altfel) de a-şi spune cuvântul –  
n-a ezitat s-o facă deschis şi hotărât – moment care l-a impresionat pe 
Neculce, determinându-l să-l includă în naraţiunea sa: „Şi mărgând 
Miron la cortul viziriului, pusu-l-au viziriul de au şădzut înaintea lui.  
Şi i-au dzis viziriul să-i spuie dreptu: pare-le lor bine c-au luat împărăţiè 
Cameniţa au ba? Iar Miron au răspunsu că se teme a spune drept. Vizirul 
s-au zâmbit a râde şi i-au dzis să grăiască, să nu să tiiamă. Atunce Miron 
au dzis că sântem noi moldovenii bucuroşi să să lăţască în toate părţile 
cât de mult, dar peste ţara noastră nu ne pare bine să să lăţască. Atunce 
viziriul iară au râs şi au dzis: Drept ai grăit” (1).

S-a observat că reţinerile lui din cronică, scrisă cu peste douăzeci de 
ani mai târziu, cu privire la atitudinea lui Cantemir şi cu privire la propria sa 
atitudine faţă de aceste evenimente, au fost dictate de întâmplări ulterioare 
(7, p. 97-98) – adică de acele evenimente prin care i-a fost dat să treacă la 
întoarcerea în ţară, aflată încă sub dominaţie turcească.

De alt ordin e consideraţia lui Valeriu Cristea (6, p. 41), care,  
deşi nu dezminte adeziunea lui Ion Neculce faţă de tot ce a precedat şi a urmat 
evenimentului de la 1711, nici nu-l califică, în acelaşi timp, drept ardent şi 
total părtaş al acestuia. Înclinăm să credem opţiunii lui V. Cristea şi pentru 
faptul, că din ea desprindem imaginea mai pământească a lui Neculce, care, 
ca orice om, nu era lipsit de anumite slăbiciuni.

Cu atât mai mult, că, în pofida complicaţiilor şi încercărilor cărora 
a trebuit să facă faţă, a continuat să manifeste faţă de suveranul său un 
ataşament, pe care numai o pornire sinceră şi o inimă demnă îl pot asigura. 
Astfel, în timpul cât s-a aflat pribeag în Polonia, Neculce nu întrerupe 
corespondenţa cu D. Cantemir, continuând să-l considere (după cum o atestă 
şi un memoriu adresat cancelarului Golovkin la 1718) „domnu nostru”  
(7, p. 15). În cronică va semnala despre expediţia din Caucaz de la 1722:  
„şi-au luat şi pre Dumitraşco-vodă atunce cu dânsul şi i-au dat o samă de oaste în 
mâna lui, de l-au pornit priste nişte munţi, de-a dreptul pre uscat. Iar împăratul 
cu greimea au înconjiurat pre apă, pân’s-au tâlnit la un locu. Ce păn’a să tâlni 
cu împăratul, au avut bătaie cu nişte calmuci, şi i-au biruit Dumitraşco-vodă”. 
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diferenţiat, cu neaşteptate tuşe privind natura lor (mai ales, interioară). 
Sugestiv, justiţiar, imuabil. Conturând chipul domnitorului Mihai Racoviţă, 
care îndrăznise să ştirbească din interesele marii boierimi, impunând un 
„obiceiu nou, care nu mai fuses’în ţară” (un nou impozit), cronicarul 
conchide: „Atunce au început a-l pricepe boierimea, că Mihai-vodă nu 
este, cum s-arăta, blând, şigaci cu toţâi şi moale, ce într-alt chip, că are 
multe hiri, nu numai o hire (1).

Desluşind hirea omenească, asupra căreia i-a plăcut să se aplece şi Miron 
Costin (în alt registru, bineînţeles), Neculce-scriitorul ne oferă o istorisire 
(înglobând nuclee epice bine conturate) de o digresivitate expresivă marcantă. 
Secvenţa cantemiriană, în care unii cercetători văd pivotul întregii naraţiuni, 
este, împreună cu întregul Letopiseţ, semnul inconfundabil al autorului unei 
mari scriituri, care nu încetează să incite şi să dezvolte noi abordări.

Autenticitatea mesajului său ne motivează să-i recitim cartea. Ea 
ne transmite sentimentul real al omului Neculce. Cronicarul preface 
în povestire un tablou al Moldovei aşa cum a văzut-o el – inserează, 
selectează faptele, uzând de o grilă foarte personală. Urmând cursul anilor 
şi redescoperind întâmplările, el le aşază în tipare limpezi şi fascinante. 
Intensitatea observaţiei asupra timpului în care a trăit, „expresivitatea 
împinsă până la magie a limbii” au generat opera autentică, a cărei valoare 
artistică le încorporează pe toate celelalte.
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Elena Penskaya, autorul unor lucrări științifice despre istoria literaturii 
ruse și occidentale, teatru, jurnalism intelectual, precum și despre unele 
probleme de educaţie, scrie: „Oare câți inși „găzduiește”, în total, Dostoevski? 
O beznă se întinde între primele opere ale lui Fiodor Mihailovici şi creaţiile lui 
din perioada „chiagului romanistic”. O prăpastie se cască între destinul şi viaţa 
lui, între ceea ce a fost înainte de katorgă, și ceea ce a urmat după.

Viaţa lui, soarta lui se compun din nişte fragmente divergente, el fiind 
prizonierul acestor neașezări contradictorii. Ar fi mai corect de vorbit despre 
deosebitele lui lumi, distinctel lui vieţi scriitoricești. Şi totuşi, pornind de la 
documente şi texte, dominantă e impresia unei prăbușiri – pierderea firului. 
Imposibil de imaginat viața sa după mărturii ori după „Amintiri din casa 
Morților“. Predomină senzaţia că lumea lăuntrică a lui Dostoevski e sigilată 
în „Amintiri din casa Morților“. Cartea aceasta trebuie citită în diferite 
perioade ale vieţii, într-atât de suprinzător est acest text. Nu e un roman,  
e o sinceritate copleșitoare, o spovedanie despre cum e să trăeşti la katorga, 
în inchisoare, să fii pus în fiare, să te duci la baie împreună cu alţi prizonieri, 
să nu ai pic de intimitate, să fii permanent înconjurat de alţi oameni şi să 
numeri la nesfârșit bârnele fortăreței. Va reveni mereu la ideile acumulate și 
aduse de la katorga, le va verifica, mereu le va da târcoale” (Пенская, 2015, 
sursa electronică).

În articolul ei „Katorga și exilul la răscrucea diagnozelor inter-
disciplinare”, Elena Penscaia a atras atenția asupra faptului că „katorga”, 
pedeapsa pentru „neascultarea statului”, a devenit fenomen ordinar, 
obișnuit, de aceea aproape că neacuzabil: „Dar cea mai surprinzătoare pare 
a fi remarca unui urmaș al scriitorului, care consideră că Fiodor Mihailovici, 
grație anilor de catorgă, „s-a depășit în câteva rânduri” și astfel, dintr-un 
scriitor ordinar „a devenit un geniu”, în consecință, katorga poate fi de 
folos” (Пенская, 2017, sursa electronică). În citatul respectiv autoarea 
desoperă obișnuința oamenilor cu pedepsele statale, care, din punctul lor 
de vedere, conțin și momente pozitive.

Când a apărut, „Amintirile din casa Morților” de Dostoievski a provocat 
o adevărată explozie literară. Efectul cărții a fost surprinzator. Ea nu conținea 
o narațiune abstractă a artistului, ci „vocea vie din infern”, furnizând mărturii 
și trăiri reale, zguduitoare.

„Amintirile din casa Morților” au constituit laboratorul de creație al lui 
Dostoevski, din care, ulterior, vor proveni şi cele mai semnificative lucrări și 
personaje ale sale. Proza de pușcărie a lui Dostoievski a devenit un fel de reper 
valoric pentru acest tip de literatură.
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Politicile eXilului Şi AdevĂRul liteRAR
în tRAduceRe

Miroslava metleAevA (luchiAncicovA)
Institutul de Filologie al AȘM

Abstract. The policies of exile and detention have a definite impact on a person 
who simultaneously becomes a prisoner and a writer. Russian writer and translator 
Meri Kusnikova, known in literary circles in USA, Germany, Russia, Romania, 
Kazakhstan, Poland, etc., made the first translation into Russian of 8 books written in 
the 19th century by Shimon Tokarzewsky, Polish writer and revolutionary. It happened 
100 years after their first edition. The confrontation of Dostoevsky’s „Memories from 
House of Death” with Tokarzewsky’s „Seven Years of Exile” configures distinctly the 
truths of the camps from different perspectives: ethical, ethnic, social and political. 
Meri Kusnikova with her Romanian and Bessarabian roots personally experienced 
hardships and exaltation of the exile of the more recent times. In comments enclosed 
with the translations the writer succeeds in the unfolded image of exile and gives 
access to authentic archives of objective history.

Keywords: exile, translation, Dostoevsky, Tokarzewsky, ethical and ethnical 
aspects, historical authenticity, comparative studies.

Subiectul exilului a suscitat dintotdeauna o atenţie aparte, fiind abordat 
în diverse monografii, cărți de artă, studii, articole polemice. Exilul politic 
este o parte integrantă a istoriei Siberiei, cea mai importantă componentă 
a dezvoltării ei sociale și economice din secolele ale XVII-XX-lea. Acest 
fenomen a avut o reflectare masivă în literatura științifică, în publicistică și 
în literatura artistică. Interferența problemelor imperiale și regionale, politice 
și economice, generale și private generează un interes aparte pentru acest 
subiect. Masacrarea revoluționarilor, a decembriștilor, înăbușirea sângeroasă 
a mișcării de eliberare națională poloneză au transformat Siberia în „tărâmul 
muncii silnice și a exilului“, locul de izolare pe termen lung a oponenților 
regimului autocratic. Lipsa dialogului dintre stat și societate a amplificat 
amploarea mișcării revoluționare.
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Meri Kushnikova a creat o verigă în istoria celor trei destine neobişnuite: 
al unui revoluționar polonez, scriiotrul Şimon Tokarzewsky, al marelui scriitor 
rus Fiodor Dostoevski şi al ei, traducătorea-cercetătoare. Evenimentele din 
secolul al XIX-lea se interferează cu cele din secolul al XX-lea, ajungând în 
secolul al XXI-lea.

În anul 2007, în orașul siberian Kemerovo, a apărut cartea lui Şimon 
Tokarzewsky „Vremuri grele din Siberia“ (Токаржевский, 2007), tradusă 
în limba rusă de Meri Kushnikova. La mijlocul anilor nouăzeci, o xerocopie 
a exemplarului original al cărții „7 ani de muncă silnică“ a fost expediată 
traducătoarei din partea celebrei slaviste bucureştene Elena Loghinovski. 
Mai târziu, fotocopiile cărților lui Tokarzewsky au ajuns la Kemerovo din 
Biblioteca Publică din Warșovia. Aceste cărți sunt de un mare interes, nu numai 
în calitate de jurnal de prizonier, dar, de asemenea, şi ca un fel de enciclopedie 
a Siberiei.

Prima dintre cele 8 cărți impresionează prin stilul literar de o prospețime 
tinerească copleșitoare. Autorul poliglot (cunoştea franceza, italiana, germana 
și latina) era un tânăr polonez încătuşat în lanțurile ţariste.

Următoarele cărți denotă firești modificări de stil. Anii lungi de exil, 
experiența teribilă nu treceau fără urme – sunt cărți scrise deja de un om matur. 
Totuși, scrie liber și relaxat, trădând o bună și profundă cunoaștere a muzicii, 
picturii și poeziei.

De-a lungul anilor, entuziasmul și speranțele revoluţinarului polonez, 
legate de Napoleon, care promisese libertate Poloniei, se mai domolesc, făcând 
loc deziluziilor. Dar Tokarzewsky și tovarășii săi de exil sunt fideli până la 
urmă ideii de eliberare a patriei lor.

Acest deţinut politic, condamnat la munca silnică, martir şi erou,  
a petrecut în Siberia zeci de ani departe de casă, dar n-a pierdut demnitatea, 
simţul frumosului şi admiraţia faţă de acest ţinut al exilului său, tărâm bogat și 
uimitor, diferit de alte spații geografice.

În Polonia interesul față de scriitor, ca și în trecut, rămâne constant și în 
ziua de azi.

Nu e și cazul cărților lui în limba rusă. Timp de un secol (!), despre 
carţile lui Tokarzewsky nu s-a vorbit și nici nu au fost traduse în limba rusă. 
Au început să apară la începutul secolului al XX-lea doar nişte fragmente 
selectate, traduse în mod distorsionat, în care evenimentele descrise au fost 
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E crâncen destinul acestei teme. Literatura închisorilor pătrunde din 1910 
în viața cotidiană a Rusiei. Nu e de mirare că și revoluția rusă se datorează vieții 
din katorgă și din exil, sporind, în consecință, numărul lagărelor. Publicarea în 
1964 a povestirii lui Soljenitin „O zi din viaţa lui Ivan Denisovich” a avut un 
ecou şi mai puternic decât apariția „Amintirilor din casa Morților”.

Din acel moment experiența înfricoșătoare a lagărelor secolului al 
XX-lea, pe de o parte, a ocultat experiența anterioară, iar, pe de altă parte,  
a accentuat ideea că, scrutând trecutul, nu-l poate desconsidera.

În anii ’60 se va reîntregi panorama temporală a fenomenului 
katorgă-exil, iar limbajul dur al mărturiilor documentare – revelația „prozei 
lagărelor” – va deveni el însuși personaj independent al narațiunii.

Subiectele dificile și îngrozitoare, fără de care e imposibil de înțeles 
istoria culturii ruse, istoria politică, își au momentele declanșării și 
culminațiile sale.

Politicile exilului şi ale migraţiei au un impact radical asupra 
individului, ajuns să devină personaj, şi asupra individului ajuns un alt 
scriitor (nu facem trimitere la considerațiile urmașului lui Dostoevski).  
O stare aparte de spirit o furnizează traversarea/ recetirea concomitentă  
a exilului de către personaj şi scriitor (aici și traducătorul) la o distanţă de 
timp de aproape un secol şi jumătate.

Scriitoarea şi traducătoarea din Rusia Meri Kuşnikova, cunoscută în 
cercurile literare din România, SUA, Germania, Kazahstan, Polonia etc.,  
a declanșat un șantier enorm, traducând şi comentând 8 cărţi, scrise cu 100 de 
ani în urmă de Şimon Tokarjevsky, un revoluţionar şi scriitor polonez din sec. 
al XIX-lea. Sunt mărturiile unui polonez exilat în Siberia, care a supravieţuit 
în exil alături de Fiodor Dostoevski.

În Codul penal al deportărilor se zice katorga şi sylka. Confruntând 
„Amintirile din casa Morților“ a lui Dostoevski cu „Şapte ani de exil” a lui 
Tokarzewsky, apar la suprafaţă adevăruri istorice din diferite puncte de vedere: 
etice, etnice, sociale şi politice.

Meri Kuşnikova a realizat o cercetare minuţioasă şi un detaliat 
comentariu comparativ al operelor lui Tokarzewsky şi Dostoevski, 
ajungând la concluzia: întreaga structură a operei scriitorului polonez, cu 
toate personajele şi evenimentele reale, sunt identice cu cele din „Amintiri 
din casa Morților“de Dostoevski.
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La începutul secolului al XXI-lea în Polonia, Anglia și Siberia a apărut 
un mare interes pentru biografia și moștenirea literară a lui Tokarzewsky. 
Cercetătorii sunt preocupaţi de aspectul comparativ al textelor celor două 
„victime“ din anii 40 al secolului al 19-lea: rusului Dostoievski și polonezului 
Tokarzewsky.

Deși în 1846 au apărut primele romane ale scriitorului rus „Oameni 
sărmani”, „Alter ego”, autorul lor a devenit cu adevărat celebru doar după 
publicarea „Amintirilor din casa Morților”. Această carte este considerată 
drept punct de cotitură în activitatea și în dezvoltarea talentului literar al lui 
Dostoevski. Întrebarea-cheie este: În ce măsură cartea „7 ani de munca silnică“ 
a influențat „Amintirile din casa Morților“, amănunt care ar putea fi de mare 
importanță pentru istoria literaturii universale.

În 2005 polonezul Iwo Ciprian Pogonowski (Pogonowski, 2007, 
sursa electronică) scrie: „Dacă Dostoevski a citit şi a folosit manuscrisele 
amintirilor lui Tokarzevski, un polonez persecutat şi condamnat de două ori la 
katorga, atunci el putea complectamente să ignoreze drepturile de autor a lui 
Tokarzewsky, cu atăt mai mult că Dostoevski nu-i putea suporta pe polonezi…” 
(Токаржевский, 2007, p.13).

În 2012, în alocuţiunile mele din Warşovia şi Krakovia, mi-am 
exprimat părerea, declarând că ambele opere dau impresia volumetrică  
a realului şi din punctul meu de vedere acest lucru oferă mai multe posibilități 
de cercetare aprofundată.

Soarta neobișnuită a celor doi oameni de excepție, prezentată în paralelă 
și interferență de cercetătorul și traducătorul Meri Kushnikova se asociază 
cu destinul ei propriu. Om emerit al Culturii, membru al Uniunii Scriitorilor 
din Rusia, autor a numeroase opere literare și artistice, Meri Kushnikova, 
legată, prin rădăcinile sale, cu Romănia şi Basarabia interbelică, a suportat pe 
propria piele greutăţile şi calvarul exilului timpurilor mai noi. Tatal ei a fost 
medic personal al regelui României Carol. În anii adolescențeia comunica 
cu Prinţul Mihai.

Evacuarea în Rusia a continuat cu exilul tatălui în Kazahstan. Căsătoria 
cu celebrul chimist-fizician Kushnikov, exilat și el, i-a oferit condiții reale 
pentru a experimenta tot „farmecul” exilului sovietic. Numai munca, talentul 
și voința i-au propus alternative rutinei vieţii cotidiene.

Nu a fost publicată nici editată mai mulți ani. Abia în anii nouăzeci 
cărțile ei și-au găsit drumul către cititor. Nici cunoașterea celor douăsprezece 
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atribuite unei alte persoane, și anume, lui Fiodor Dostoevski. Interesant este 
faptul că informațiile distorsionate au nimerit în ediţia Academică „Analele 
vieții și operei lui Fiodor Dostoevsky.”

Precum s-a mai menționat, în același timp, când Şimon Tokarzhevsky își 
„plătea” visul de libertate pentru Polonia în închisoarea din oraşului siberian 
Omsk, tot acolo se afla şi viitorul mare scriitor rus Fiodor Dostoevski, care  
a scris și el o carte despre experiența exilului – „Amintiri din casa Morților“, 
unde a descris aceleași evenimente, care sunt prezentate şi în cartea „7 ani 
de munca silnică”, scrisă mai înainte, în 1857, de Tokarzhevsky. Cartea lui 
Dostoevski a apărut în 1862.

Ambii deținuți erau de acceaşi vârstă – născuți în același an, 1821. Dar 
poziţiile lor politice erau diferite. Ei erau reprezentanţi a două lumi diferite.

Cartea „7 ani de munca silnică“ scoate în lumină multe mistere despre 
relația dintre prizonierii politici polonezi și Dostoievski. Răzvan Ungureanu 
în articolul său „Prezența Rusiei imperiale în literatură” (Ungureanu, 2007, 
sursa electronică) notează: „Dacă vom analiza memoriile lui Tokarzewsky 
și Dostoievski, (…), înțelegem că „Amintiri din casa Morților“ „protejază 
colonialismul rus, ce este evident chiar și după portretele prizonierilor 
polonezi, adică al altorora, și modul în care ele sunt descrise pare  
a fi umilitoare, şi, în multe privințe, chiar greșite în faptele date mai sus.” 
(Токаржевский, 2007, p.10).

Același autor mai constată dispariția a 15 pagini din manuscrisele lui 
Tokarzewsky, având în vedere vigilența poliției secrete țariste.

Unele dintre aceste detalii au fost, în mod evident, deranjante pentru 
poziția oficială. Astfel, devine clară cauza lipsei de interes pentru cărțile lui 
Tokarzewsky în laboratoarele savanţilor ruşi.

E locul aici pentru o remarcă a lui Eminescu (pe care o găsim la 
Theodor Codreanu): „[…] golul sufletesc (horror vacui) care-i împinge 
pe ţari şi cercurile nobile către expansiune megalomană se datorează 
divorţului dintre cultură şi putere: «Nouă ni se pare că cercurile culte, în loc 
de a stăvili acest horror vacui, în loc de a-l împlea prin muncă şi cultură,  
îl sumuţă, contra Europei, pe care o numesc îmbătrînită şi enervată, coaptă 
pentu a cădea întreagă sub dominaţia rusească». Observaţia este valabilă 
pentru narcisismul încremenitor în pasivitate al inteligenţiei, dar şi pentru 
izbucnirile naţionaliste, şovine, care nu i-au ocolit nici pe Aleksandr Puşkin 
sau pe Dostoevski.” (Codreanu, 2017, p.129).
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Evident, pledoaria acestor rânduri e în favoarea promovării pentru 
cititorul român a cărților celor doi exilați, Șimon Tokarzhevsky și Meri 
Kushnikova, doi scriitori, care nu au fost simpli observatori ori spectatori, dar 
participanți la drama vieții. Suferința lor a așternut pe hârtie, cu propriul sânge 
scris, o mărturie a sufletului torturat, transfigurată și luminată de talent…
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limbi europene, nici înalta cultură generală nu i-au fost apreciate și valorificate 
de cultura administrativ-oficială a statului sovietic.

„Din păcate, timp de 25 de ani nu am fost în stare să traduc nici măcar 
25 rânduri”, glumește cu tristeţe în cartea sa „Gustul de cenușă.”

Un timp îndelungat n-a avut posibilitate de a adera la Uniunea 
Scriitorilor din Rusia. Atmosfera anilor ’ 70-’80, contaminată de xenofobie și 
antisemitism, precum şi cenzura de partid, nu-i acorda o astfel de oportunitate. 
Abia în 1997, după trimiterea la Moscova a cărţilor „Omul Negru al 
scriitorului Dostoevsky”, „Enigmele provinciale”, „Spațiul pentru memorie“ 
și „Sindromul lui Goryachev”, a fost primită, ca prozator, în rândurile Uniunii 
Scriitorilor din Rusia.

Timp de zece ani editează antologia literară internațională „Vocile 
Siberiei”, contribuție concretă la dezvoltarea relațiilor inter-culturale și literare 
din întreaga lume.

Am colaborat direct cu această femeie remarcabilă timp de mai mulți ani. 
Am făcut cunoştinţa cu scriitoarea si cercetătoarea din Siberia grație renumitei 
savante bucureştene Elena Loghinovsky (care a predat un timp literatura rusă 
la Sorbonna) și scriitoarei americane Victoria King. Un număr impunător de 
scriitori români (inclusiv din Basarabia), poeți și critici literari au apărut în 
traducerile mele pe paginile almanahului „Golosa Sibiri”: Mihai Chimpoi, 
Vladimir Beșleagă, Nikita Stănescu, Nikolai Dabija, Ion Hadîrcă, Konstantin 
Cheianu, Dumitru Crudu, Valery Babanskii, Nikita Danilov… Volumul fiecărei 
ediții depășește 1000 de pagini. Iată ce-mi scria: „Fiecare volum l-am publicat 
ca ultimul, și vreau să includ în culegere cât mai mult, deoarece nu există nicio 
garanție pentru editarea următorului număr al almanahului.”

Trebuie de subliniat că Mery Kuşnikova și-a păstrat dragostea pentru 
limba română și pentru aceste tărâmuri pentru totdeauna.

Dacă ne întoarcem la începutul comunicării noastre, putem să constatăm 
că preocupările scriitoricești întotdeauna au însemnat nesiguranță şi chiar 
pericole, în măsura în care un om de creaţie, în mai multe cazuri, se găseşte în 
opoziţie față de putere şi rutina vieţii cotidiene… Cea mai teribilă componentă 
a exilului, pentru un om de creație, este imposibilitatea de a fi auzit, tipărit, 
citit, nemaivorbind şi de careva semne de interes și înţelegere pentru ceea ce 
ți se întâmplă… Orice om de creație, într-un fel sau altul, ajunge în situația de  
a alege între considerentele puterii și libertate, onoare și dezonoare, demnitate 
și conformism în diferite manifestări ale xenofobiei și respingerii celuilalt.
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studiul principiilor de elaborare a dicţionarelor, descrierea tipurilor de dicţionare 
sunt asociate de unii cercetători cu o nouă disciplină (fie de sine stătătoare,  
fie subordonată lexicografiei), pentru care se propune termenul metalexicografie 
(Clim, 2007-2008, p. 168).

Cât priveşte activitatea practică de realizare propriu-zisă a dicţionarelor, 
un grup de cercetători ieşeni grupează tendinţele în lexicografia europeană 
actuală după cum urmează:

‒ continuarea editării unor ediţii „clasice”, 

‒ realizarea (în paralel) a unor dicţionare (on-line), plecând de la 
corpusuri de texte din ce în ce mai mari şi cu instrumente variate 
(cu ajutorul unor programe de extragere de exemple), 

‒ realizarea de corpusuri lexicografice, 

‒ utilizarea sistemelor de scriere de dicţionar, ceea ce permite mult 
mai uşor alinierea ulterioară a diverselor lucrări lexicografice, 

iar prin raportare la acestea în lexicografia românească constată:

‒ continuarea editării unor ediţii „clasice” (de exemplu, DLR), 

‒ realizarea unor corpusuri de texte pentru limba română, 

‒ realizarea de corpusuri lexicografice, 

‒ utilizarea sistemelor de scriere de dicţionar, 

‒ arătând astfel că lexicografia românească se află în plin proces de 
adaptare la schimbările înregistrate la nivel european şi mondial 
(Tamba et al., 2012, p. 266-267).

Schimbarea vizează, bineînţeles, modernizarea mijloacelor de 
redactare (şi consultare) a dicţionarelor prin trecerea de la dicţionarele 
în format clasic, editate pe hârtie la dicţionarele redactate cu ajutorul 
unor programe speciale de scriere de dicţionare în cadrul unui demers 
de informatizare a lexicografiei, definitoriu pentru sfârşitul secolului al 
XX-lea – începutul secolului al XXI-lea, în acord cu strategiile generale 
de informatizare a cercetării lingvistice.

Preocupările pentru informatizarea limbilor au dus la crearea unor 
organizaţii continentale, precum: EURALEX (European Association for 
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Résumé. On observe à l’heure actuelle dans le domaine de la lexicographie, 
d’une part, l’intérêt pour la théorie de l’élaboration des dictionnaires, d’autre part, 
la modernisation des moyens d’élaboration des dictionnaires. L’informatisation qui 
suppose le passage des dictionnaires classiques, en format imprimé, aux dictionnaires 
en format électronique constitue une préoccupation constante des lexicographes. Les 
nouvelles technologies de l’information offrent de nombreux avantages aussi bien 
aux auteurs de produits lexicographiques, qu’à leurs utilisateurs.

mots-clés: lexicographie, lexicographie informatisée, dictionnaires en format 
imprimé, dictionnaires en format électronique, digitalisation, corpus lexicographique, 
hypertexte lexicographique.

După cum afirmă, pe bună dreptate, Marius-Radu Clim, „domeniul 
lexicografiei cunoaşte în ultimele decenii o evoluţie aparte”, determinată de 
„nevoile de comunicare umană, de relaţiile sociale, de interferenţele culturale 
şi, nu în ultimul rând, chiar de contextul informatizării şi al dezvoltării 
tehnologiilor digitale” (Clim, 2007-2008, p. 165).

Conform Dicţionarului general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, tendinţele 
actuale în domeniu sunt legate de încercarea de teoretizare şi perfecţionare  
a metodelor de redactare a dicţionarelor (apud Clim, 2007-2008, p. 168).

 Anume în perioada contemporană constatăm „creşterea interesului 
pentru aspectul teoretic al lexicografiei”, lingviştii ajungând în definitiv la 
concluzia că elaborarea dicţionarelor urmează să aibă un caracter ştiinţific, 
susţine prof. V. Bahnaru (Bahnaru, 2008, p. 23), autorul unei monografii care 
îşi propune să fundamenteze o teorie lexicografică coerentă – Elemente de 
lexicologie şi lexicografie, Chişinău, 2008. Analiza produselor lexicografice, 



109

Realizarea variantei digitale a dicţionarelor existente presupune mai 
multe etape/operaţii şi necesită conjugarea eforturilor lexicografilor şi  
a informaticienilor. De exemplu, în cadrul amplului proiect de transpunere 
în format electronic a Dicţionarului limbii române, care a reunit o echipă 
formată din informaticieni, specialişti în lingvistică computaţională şi 
prelucrarea limbajului natural şi lingvişti lexicografi, ce aparţin mediilor 
academice şi universitare din Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca, s-au realizat 
următoarele operaţiuni: scanarea paginilor tipărite, convertirea imaginii 
digitale în format text, corectarea manuală a erorilor apărute în urma scanării 
şi a convertirii, procesarea textului cu ajutorul unui instrument de lucru 
creat special cu acest scop, DLRex, şi transpunerea lui în format XML (Haja  
et al., 2005, p. 38-39).

Informatica a modificat profund tehnica lexicografică şi ocupă un loc 
important la toate etapele de elaborare a dicţionarelor: documentare, tratare 
lexicografică a unităţilor de vocabular, revizuire a materialului.

Documentarea informatizată este astăzi indispensabilă. Este greu 
de imaginat la ora actuală elaborarea unui dicţionar care nu s-ar baza pe 
surse, cel puţin parţial informatizate. Autorul de dicţionar are la dispoziţie 
în prezent surse şi resurse electronice care ar putea fi clasificate în: corpusuri 
lexicografice (monolingve şi plurilingve), corpusuri de texte/discursuri în 
şi pentru limba română, resurse lingvistice pentru limba română (Păcuraru, 
2016, p. 122-125).

Unul dintre cele mai cunoscute şi mai frecventate corpusuri 
lexicografice pentru limba română este dexonline.ro – proiect creat şi 
întreţinut de un colectiv de voluntari, care transpune pe internet circa 40 de 
dicţionare de prestigiu ale limbii române, dintre care amintim Dicţionarul 
explicativ al limbii române (DEX), Marele dicţionar de neologisme al lui 
Florin Marcu, Noul dicţionarul explicativ al limbii române (NODEX), 
Dicţionarul se sinonime, elaborat de Mircea şi Luiza Seche, Dicţionarul 
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Dicţionarul etimologic 
român de Alexandru Ciorănescu etc.

De mare importanţă pentru elaborarea dicţionarelor sunt corpusurile de 
texte – colecţii de texte de stiluri şi tipuri diferite, prelucrate astfel încât să 
permită extragerea de date lingvistice, având drept scop să sprijine cercetătorii 
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Lexicography), AUSTRALEX (Australasian Association for Lexicography), 
AFRILEX (African Association for Lexicography), ASIALEX (Asian 
Association for Lexicography), care au scopul „de a coordona cât mai 
eficient activităţile şi proiectele de informatizare a tuturor limbilor de pe 
glob” (Clim, 2007-2008, p. 175).

Unii cercetători consideră că utilizarea noilor tehnologii informaţionale 
în activitatea lexicografică „nu presupune o schimbare a principiilor 
lexicografice de realizare a dicţionarelor, ci o actualizare a metodelor de 
documentare, a instrumentelor şi a tehnicilor de lucru, a modalităţilor de 
difuzare a informaţiei” (Haja, Tamba, 2015, p. 10), pe când regretata noastră 
colegă Veronica Păcuraru este de părere că acestea favorizează ameliorarea 
tratamentului lexicografic al unităţilor de vocabular prin lărgirea spectrului 
de informaţii despre unităţile descrise, prin precizarea semantismului lor, 
a particularităţilor lor de funcţionare etc. (Păcuraru, 2016, p. 121). Cu alte 
cuvinte, tratamentul informatic al lexicului obligă autorul de dicţionar 
să sporească rigoarea analizei lexicografice. Subliniind că „în virtutea 
particularităţilor de realizare impuse de noile tehnologii informaţionale 
care sunt aplicate la crearea sa, un dicţionar informatizar trebuie să aibă ca 
bază, în primul rând, nişte principii teoretice riguroase, care să fie respectate 
cu stricteţe” (Păcuraru, 2016, p. 126), cercetătoarea menţionează aportul 
lingviştilor Silviu Berejan şi Robert Martin în domeniul lexicografiei. Atât 
savantul chişinăuian, cât şi cel francez se pronunţă pentru o prezentare 
explicită şi unificată a informaţiei lexicografice: să existe un mod unic de 
prezentare a sensurilor elementelor lexicale descrise, semnificaţia cuvintelor 
să fie explicată prin intermediul unor definiţii perifrastice, să fie precizat 
contextul în care se întrebuinţează unităţile de vocabular. Şi dacă Robert 
Martin este un teoretician al lexicografiei informatizate, atunci principiile 
berejaniene au fost formulate cu câteva decenii înainte de emergenţa 
acesteia în spaţiul românesc şi vizează elaborarea dicţionarului monolingv 
tradiţional, în variantă tipărită. Totuşi ele rămân de mare actualite şi  
„se pretează a servi drept principii directorii conceptuale şi metodologice în 
crearea unui dicţionar informatizat monolingv” (Păcuraru, 2016, p. 126).

Informatizarea lexicografică are o dublă orientare: „pe de o parte, 
digitizarea resurselor existente, iar pe de altă parte, crearea de dicţionare direct 
în format electronic” (Haja, Tamba, 2015, p. 11).



111

editare a unor dicţionare de tip şi factură nouă – dicţionarele informatizate” 
(Păcuraru, 2016, p. 125).

Tratarea lexicografică a unităţilor de vocabular şi revizuirea materialului 
sunt şi ele asistate de calculator, datorită posibilităţilor oferite de tehnologiile 
informaţionale.

Un avantaj capital al lexicografiei informatizate, în opinia lui 
Robert Martin, este accesul hipertextual (Martin, 2008, p. 1252-1253). 
Hipertextul (lexicografic), având o structură specifică, neliniară, permite 
trecerea imediată, printr-un simplu clic, la termenii constituienţi ai 
definiţiei cuvântului dat, consultarea definiţiilor sinonimelor, antonimelor 
cuvântului, consultarea altor dicţionare informatizate pentru completarea 
sau compararea informaţiei despre un anumit cuvânt sau a bazei de date 
care a servit la elaborarea dicţionarului.

Aplicarea informaticii la toate etapele de lucru ale lexicografului 
şi la consultarea produselor lexicografice de către utilizatori este  
fără îndoială elementul-cheie al evoluţiei lexicografiei în ultimele 
decenii, iar colaborarea celor două discipline ar putea fi din ce în ce 
mai strânsă (Martin, 2008, p. 1256). Cu toate acestea, caracteristicile 
lexicografiei informatizate derivă din tradiţia lexicografică. În acest 
context, proiectul Dicţionarului explicativ de uz general al limbii 
române în versiune electronică (eDEGE), în desfăşurare la Sectorul de 
lexicologie şi lexicografie al Institutului de Filologie al AŞM, se înscrie, 
pe de o parte, în tradiţia Şcolii lexicografice de la Chişinău, iar pe de altă 
parte, răspunde provocărilor epocii.
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în procesul de documentare şi redactare a dicţionarelor. Corpusul poate avea 
utilizări multiple:

‒ pentru stabilirea inventarului de cuvinte (după frecvenţa 
apariţiei lor în texte, de exemplu; datorită corpusurilor 
lexicograful are la îndemână mijloace care să confirme că 
introducerea unei unităţi de vocabular este justificată de uz şi 
nu se bazează doar pe simpla intuiţie, a sa ori a predecesorilor 
săi – autori ai dicţionarelor anterioare),

‒ pentru căutarea de exemple ce ilustrează întrebuinţarea 
elementelor lexicale (conţinând exemple autentice, dicţionarul 
furnizează utilizatorilor modele imitabile în discurs), 

‒ pentru precizarea definiţiei cuvintelor (în baza contextelor reperate în 
texte) etc. (Béjoint, 2007, p. 12-20).

Avantajele utilizării corpusurilor la redactarea dicţionarelor explicative 
asigură elobararea unor produse de calitate. Limbile europene dispun de astfel 
de corpusuri, ca, de exemplu, British National Corpus pentru engleza britanică 
sau baza de date textuale ale limbii franceze Frantext, ce cuprinde un număr 
impunător de texte, aparţinând unor stiluri şi epoci diferite, începând cu sec. 
XII-XIV până în sec. XXI, şi care a fost creată iniţial pentru a servi drept 
suport la elaborarea dicţionarului Trésor de la langue française. Academia 
Română îşi propune să realizeze, în cadrul unui proiect prioritar de cercetare, 
un corpus computaţional de referinţă pentru limba română contemporană, 
denumit CoReLa, care va constitui o colecţie amplă de texte (scrise şi orale) 
în format digital, adnotate cu metainformaţii (autor, data publicării etc.) şi cu 
date lingvistice (părţi de vorbire, categorii gramaticale, dependenţe sintactice 
etc.) (Irimia, 2015, p. 6).

Aceste resurse „posedă, în totalitate, o caracteristică pertinentă 
comună: ele reprezintă variante digitizate, convertite ale unor lucrări 
tipărite anterior sau constituie corpusuri electronice de date create tot 
în baza unor publicaţii tradiţionale, tipărite pe hârtie. Cert este însă că 
datele furnizate de aceste resurse pot satisface, la moment, necesităţile 
de informare şi documentare ale unui spectru larg de utilizatori, inclusiv 
cercetători şi lexicografi; ele pot fi folosite cu eficienţă în procesele de 
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cuRs  de  lingvisticĂ  geneRAlĂ
de  FeRdinAnd  de  sAussuRe
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Résumé. F. de Saussure, le créateur du terme sémiologie (syn. sémiotique), voit 
dans le caractère arbitraire du signe le principe fondamental de la réalité linguistique 
entière. Cependant, le grand linguiste parlait de la „motivation relative” des signes 
de la langue, ce qui a déconcerté beaucoup de chercheurs. Le lien entre le signifiant 
et le signifié est arbitraire, tandis que celui qui unit le concept au référent ne l’est pas. 
Le signe de la langue est motivé avant qu’il ne devienne opaque. L’existence de deux 
types de mots – motivés et immotivés – constitue un trait typologique universel. Cette 
thèse (la description de deux stades successifs de l’évolution du signe) n’est pas en 
contradiction avec la théorie du caractère arbitraire des signes linguistiques.

mots-clés: arbitraire, référent, motivation, signe linguistique, concept, 
système.

Lingvistul elveţian Ferdinand de Saussure (1857-1913) a definit concepte 
fundamentale cu privire la filosofia limbajului, care au stat la baza curentului 
structuralist în lingvistica sec. al XX-lea Cursul de lingvistică generală de 
F. de Saussure, apărut postum (1916), a deschis o nouă etapă în cercetările 
teoretice de lingvistică. Afirmarea sa în studiul limbii a fost surprinzător 
de rapidă. La vârsta de 21 de ani redactează Memoriul asupra sistemului 
primitiv al vocalelor în limbile indo-europene (Mémoire sur les voyelles…), 
considerat „cea mai frumoasă carte de lingvistică istorică” de până la timpul 
său. În domeniul publicaţiilor ştiinţifice a urmat apoi o lungă perioadă de 
tăcere, aproape deplină, dar regăsit, după cum se ştie, la un nivel mai adânc în 
raporturile sale cu lingvistica.

A predat trei cursuri de lingvistică generală la Paris (Şcoala de Înalte 
Studii) şi la Universitatea din Geneva. Cursul de lingvistică generală  
a fost publicat de către Charles Bally şi Albert Sechehaye, în principal, pe 
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distincţii ale lui F. de Saussure în comparaţie cu realitatea limbajului, 
cunoscută de fiecare subiect vorbitor, realitate care e operantă în 
dezvoltarea limbilor şi în realizarea limbilor în vorbire”. Marele savant 
subliniază: „Primul lucru pe care l-am făcut… a fost să nu plec de la 
limbă, ci dimpotrivă: adică să răstorn acest principiu saussurian, să plec, 
dimpotrivă – de la vorbire…, să luăm vorbirea ca «măsură» şi limba însăşi 
(langue) s-o găsim în vorbire” (Coşeriu, 1996, p. 15-16).

F. de Saussure a subestimat, în cercetare, diacronia ca „fapt evolutiv”. 
El vorbeşte de „sistem şi mişcare”, Coşeriu – de „sistem în mişcare”. În 
remarcabilul său studiu monografic Sincronie, diacronie şi istorie, apărut 
în 1958, Eugeniu Coşeriu concluzionează: „Sincronia saussuriană… este 
pe deplin legitimă şi necesară şi constituie adevăratul aport pozitiv al lui 
Saussure în domeniul lingvisticii, în schimb, diacronia sa este în întregime 
nelegitimă… Diacronia pură nu are sens: ea trebuie să se transforme într-o 
istorie a limbii” (Coşeriu, 1997, p. 245).

Semnul glotic (cuvântul, sintagma nominativă) este unitatea de bază  
a limbajului ca sistem semiotic.

F. de Saussure, creatorul termenului semiologie (sin. semiotică) vede 
în caracterul arbitrar al semnului principiul fundamental al întregii realităţi 
lingvistice. În Cursul său, Saussure afirmă: limba este un sistem de semne 
ce exprimă idei, ea este comparabilă cu scrisul, cu alfabetul surdomuţilor 
etc., „numai că ea este cel mai important dintre aceste semne”. „Se poate 
deci concepe o ştiinţă care studiază viaţa semnelor în viaţa socială; ea 
ar forma o parte a psihologiei sociale; o vom numi semiologie”. Sarcina 
lingvistului este de a defini ceea ce face din limbă un sistem special „în 
ansamblul faptelor semiologice” (Saussure, Op. cit., p. 40-42). Determinând 
„natura semnului lingvistic”, Saussure remarcă: semnul uneşte un concept 
şi o imagine acustică. Păstrăm cuvântul semn, afirmă Saussure, pentru  
a păstra totalul, dar „înlocuim conceptul şi imaginea acustică prin semnificat 
şi semnificant” (ibidem, p. 85-86).

În partea î n t â i  a lucrării sale, cap. I, § 2. Primul principiu: arbitrarul 
semnului, savantul genevez afirmă că legătura ce uneşte semnificantul de 
semnificat este a r b i t r a r ă, mai simplu, „semnul lingvistic este arbitrar”. 
Astfel, ideea de „soeur”, explică autorul, nu este legată prin nici un raport 
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baza notiţelor luate de discipolii lui Saussure în timpul cursurilor ascultate.  
Au urmat mai multe reeditări şi transpuneri în diverse limbi: japoneză, 
germană, engleză, spaniolă, italiană, maghiară, rusă, cehă, suedeză etc. 
Fără traduceri în alte limbi Saussure ar fi rămas puţin cunoscut. Este tradus 
integral, în sfârşit, şi în limba română de către Irina Izverna Tarabac pe baza 
ediţiei critice de Tullio De Mauro (Saussure, 1998).

Mulţi lingvişti de vază din primele decenii ale secolului trecut s-au 
format la şcoala lui Saussure precum: Antoine Meillet, Charles Bally, Albert 
Sechehaye, Serge Karcevskiy, de asemenea Trubeckoy, Jakobson ş. a.

Sarcinile prioritare ale unei teorii lingvistice sunt pentru F. de Saussure, 
mai întâi de toate, delimitarea obiectului de studiu. Aduce în discuţie 
entităţile: limbaj, limbă, vorbire. Limbajul, remarcă Saussure, este multiform 
şi eterogen, greu de definit. Vorbirea – orice act de comunicare individuală. 
Pentru Saussure, „nu există decât o soluţie: trebuie să te plasezi mai întâi pe 
terenul limbii şi să iei limba drept normă a tuturor celorlalte manifestări ale 
limbajului” (ibidem, p. 36). Structuralismul şi-a redus, în principiu, obiectul 
de cercetare la limbă (langue).

Una din tezele teoretice ale lui F. de Saussure se referă la argumentarea 
ideii de organizare internă a limbii. Argumentează teza că limba este un sistem 
de semne. Conceptul lui Saussure de sistem al limbii implică noţiunile privind 
principiul succesiunii (sau al ordinii sintagmatice) şi principiul asociaţiei. 
Saussure face o clasificare a ştiinţei lingvistice, delimitând ştiinţa sincronică 
de lingvistica diacronică. Baza filosofică a operei saussuriene este holismul, 
concepţie care interpretează teza ireductibilităţii întregului la suma părţilor 
sale (întregul e redus ca valoare la suma părţilor sale).

Cursul lui Saussure, care se află la baza originii lingvisticii moderne, 
chiar şi cea care se declară într-un fel sau altul în dezacord cu el, este într-
adevăr o „operă mereu vie”.

Proiectul l i n g v i s t i c i i  i n t e g r a l e, fondată de Eugeniu 
Coşeriu, presupune o viziune integratoare asupra limbajului uman ca obiect 
de cercetare. Lingvistica trebuie să-şi studieze obiectul din toate punctele de 
vedere posibile. Pornind de la distincţiile propuse de Saussure limbă/ vorbire, 
sincronie/ diacronie) şi propunându-şi să intervină pe când era la Montevideo 
în discuţia cu privire la structuralism, „discuţie pe plan internaţional”,  
E. Coşeriu îşi pune un scop esenţial: „să văd care este valoarea acestor 
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Arbitrarul semnului este o noţiune fundamentală şi de maximă generalitate. 
Această facultate a semnelor limbii a necesitat investigaţii profunde în strânsă 
legătură cu motivarea cuvintelor în momentul creării lor, proces complex al 
identificării, reflectării şi desemnării lucrurilor, altfel spus, al n o m i n a ţ i e i 
< fr. nomination „action de nomer, d’être nomé”, împrumut din lat. nominatio 
(Hatzfeld, Darmesteter, 1964, p. 1597).

Punem în lumină, pe scurt, p r e m i s e l e  formării cuvintelor în 
legătură cu prezentările (imaginile senzoriale) ale obiectelor, evocate 
mintal, în absenţa acestora, pe baza percepţiilor anterioare. În timpul căutării 
numelui pentru noul obiect (fenomen, proces), vorbitorul simplu compară, 
involuntar, prin intermediul asociaţiilor de idei, noul obiect cu imaginea 
percepută anterior a obiectului vechi. Astfel este găsit semnul caracteristic 
– un atribut comun pentru lucrurile omogene (sau doar aparent omogene). 
În consecinţă, este găsit şi cuvântul care denumeşte vechiul obiect. Atare 
cuvânt va servi în limbajul subiectului vorbitor drept bază onomasiologică 
pentru numirea noului obiect în întregime. Percepţia senzorială ne oferă 
obiectul, noţiunea – numele lui (G. W. Leibniz). Comp.: mălai „mei” > 
mălai „porumb” (în graiurile maramureşene şi nord-transilvănene.

Inovaţiile lexicale, respectiv cele metaforice, apar pe baza asocierii 
de contiguitate, de formă sau de funcţie a lucrurilor. Rezultă apariţia unor 
derivate semantice (mălai „porumb”), derivate afixale (gurar „portiţă la plită”), 
sintagme nominative (brâul ciobanului, brâu de ploaie „curcubeu”) etc.

Onomasiologia (teoria nominaţiei) se orientează spre studiul aspectului 
cognitiv al nominaţiei, care porneşte în mod direct şi motivarea ca primă etapă 
a nominaţiei. În ambele procese de cercetare se urmăreşte calea parcursă de 
cuvântul motivant până la transformarea lui în cuvântul motivat (Pavel, 2016, 
p. 101). Legătura dintre cuvântul primar şi cel derivat este transparentă în baza 
formei interne. Cuvântul motivant are însuşirea de a trimite la un alt cuvânt 
(cf. scrumieră < scrum + suf. ieră).

În faza iniţială a formării cuvintelor, create pe cale naturală, unităţile 
de nominaţie sunt motivate. După Guiraud, „semnul nu poate fi, la început, 
decât motivat” (apud Dalbera, 2006, p. 19). Cu timpul însă multe elemente 
lexicale îşi pierd forma internă (motivul se şterge) şi devin netransparente. 
Pentru limba română de azi cuvântul paner este înţeles drept cuvânt 
nemotivat. Dar lat. panarium, etimonul rom. paner, evident, avea un 
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interior cu suita de sunete s-ö-r, ce reprezintă semnificantul. Această noţiune ar 
fi putut fi exprimată prin orişice semnificant (înveliş sonor). Proba celor spuse, 
se precizează, constă în faptul că în diverse limbi acelaşi semnificat îmbracă 
alţi semnificanţi. Arbitrarul semnului limbii realizează „idealul procedeului 
semiologic”. În acest sens, lingvistica poate deveni „modelul general al 
oricărei semiologii”. Discuţii privind caracterul arbitrar al semnului cunoaşte 
o istorie cu mult mai veche, încă din Antichitate, când s-a luat în dezbatere şi 
fenomenul motivaţiei cuvintelor.

În continuarea tezelor expuse mai sus, Saussure susţine că prin cuvântul 
arbitrar „vrem să spunem că el este nemotivat” (ibidem, p. 87). După cum 
vom vedea infra, această afirmaţie invocă o confundare de planuri.

Pe de altă parte, în partea a II-a a Cursului, cap. VI, § 3. Arbitrarul 
absolut şi arbitrarul relativ, F. de Saussure vorbeşte deci de un arbitrar 
absolut şi de un arbitrar relativ, invocând astfel ideea despre m o t i v a r e a 
r e l a t i v ă. Principiul fundamental al caracterului arbitrar al semnului, 
relatează Saussure, nu ne împiedică să distingem în fiecare limbă, ceea ce este 
în mod radical „arbitrar, adică nemotivat”, de ceea ce nu este astfel decât în mod 
relativ. Numai o parte din semne este absolut arbitrară; la altele intervine un 
fenomen ce ne îngăduie să recunoaştem „grade de arbitrar, fără să-l suprimăm: 
semnul poate fi relativ motivat” (ibidem, p. 142).

În raport cu asemenea afirmaţii, lui F. de Saussure i s-a reproşat 
„inconsecvenţa” şi „confundarea de diverse planuri” (Zinder, 1971,  
p. 346-351).

Ipoteza cu privire la motivarea relativă i-a dezorientat, într-adevăr pe 
mulţi cercetători. Urmându-l pe Saussure vizavi de ideea că semnul glotic 
poate fi relativ arbitrar, unii lingvişti afirmă că semnele limbii nu sunt  
„o categorie cu totul arbitrară”, deoarece avem şi „multe cuvinte motivate”. 
Cunoscutul lingvist francez E. Benvenist a publicat un studiu special consacrat 
semnului limbii, în care menţionează inexact că din teza lui Saussure despre 
caracterul biplan al semnului „încă nu reiese în mod obligatoriu că semnul 
are un caracter arbitrar” şi că legătura dintre semnificat şi semnificant nu este 
arbitrară (Benvenist, 1974, p. 91), iar lingvistul rus R. I. Budagov notează că 
semnul glotic nu poate fi absolutamente arbitrar, el apărând ca un „element 
motivat sui generis” (Budagov, 1978, p. 45-75).

Opoziţia arbitrar/ motivat nu este decât aparentă (Saramandu, Nevaci, 
2005-2007, p. 222).
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caracter motivat, căci semnul îşi păstra legătura cu panis „pâine”, de la 
care a provenit în latină.

În forma internă, noţiune explicată în profunzime de către W. von 
Humboldt, descoperim dezlegarea corectă a actului creator al cuvântului.

Atlasul limbilor Europei (ALE) şi Atlasul lingvistic romanic (ALiR), 
opere fundamentale, deschid noi orizonturi pentru studiul contrastiv-tipologic 
al limbilor şi dialectelor europene, oferind o „tipologie riguroasă” a idiomurilor 
vorbite în Europa, în temeiul constatării, de către autorii atlaselor, a unei 
„mentalităţi comune” la vorbitorii de idiomuri diferite. Înţelegerea acestei 
probleme decurge din studiul m o t i v a ţ i e i  cuvintelor, a căror rădăcini 
ţin de epoci străvechi. Fenomenul motivaţiei este ilustrat în baza hărţilor 
lingvistice de motivaţie.

În loc de concluzie, semnificantul, în raport cu semnificatul, este arbitrar. 
În termenii teoriei reflectării, susţine Eugeniu Coşeriu, legătura dintre concept 
şi denotat nu este arbitrară. Conceptul este dependent de denotat.

Susţinem fără rezerve, de asemenea, afirmaţia expusă de Jean Philippe 
Dalbera: „Trăsătura motivat şi trăsătura arbitrar ale semnului nu sunt nimic 
altceva, în definitiv, decât descrierea a două stadii succesive ale dezvoltării 
semnului” (Apud Saramandu, Nevaci, Op. cit., p. 222).

Existenţa a două tipuri de cuvinte – motivate şi nemotivate – constituie 
o trăsătură tipologică universală, teză ce nu vine în contrazicere cu teoria 
caracterului arbitrar al semnului limbii.
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imanența prin asumarea schimbării, care devine astfel una dorită și năzuită, 
mișcarea către obiectul/obiectele schimbării revendicând subiectului și 
beneficiarului schimbării sisteme coordonate și monitorizate de acțiuni, care 
sunt implicite teleologiei.

Educație și teleologie. Teleologia este esența asumată a educației de 
către factorii educației.

Deoarece educația este realizată prin acțiunea concertantă a patru 
factori – familia, societatea, școala (învățământul) și însuși educabilul, 
formularea scopului și obiectivelor educației reprezintă demersurile pentru 
finalitățile educației ale celor patru factori educaționali.

Formularea scopului și obiectivelor educației ia în considerație, 
de asemenea, unitatea triadică a ființei umane: ființă biologică, ființă 
intelectuală și ființă spirituală.

Al treilea temei pentru teleologia educației (TE) sunt raporturile 
fundamentale ale omului care-l definesc anume ca ființă umană: om-natură, 
om-societate, om-cultură.

Caracterul creator-inovator al TE. Educația nu proiectează doar, prin 
educabili, o nouă lume, mai bună, ci și depășește/elimină imperfecțiunile și 
relele prezentei lumi; deci un temei pentru formularea scopului, obiectivelor și 
finalităților educației este soluționarea crizelor care definesc omul și societatea 
moldovenească contemporană.

1.2. caracterul de sistem al teleologiei educației. TE este definitorie 
nu doar educației, ci și omului, omenirii în general, căci de idealul, scopul 
și obiectivele pe care și le formulează omul și omenirea depinde orientarea 
dezvoltării lor, bineînțeles, în măsura în care omul și omenirea își pot controla 
destinul și dezvoltarea.

Stricto sensu educațional, TE reprezintă nivelul de înțelegere de către 
omenire/națiune/grup social a esenței și structurii cunoașterii, formării și 
dezvoltării umane. Modul în care sunt înțelese fenomenele cuprinse de cele 
două categorii induc o anumită structură TE.

În actualitate, sistemul TE include: idealul uman – idealul 
educațional – scopul educației – obiectivele educației/educaționale, 
ultimele divizându-se în obiective generale ale educației – obiective 
specifice/de referință – obiective operaționale.
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ePistemele teleologiei educAției modeRne

vlad PâslARu
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Abstract. The teleology of education is a new term in pedagogy. Establishing 
the implicit terminology of this field induces meta-educational and metalinguistic 
researches. According to the author, any term could be proposed and validated only 
based on some epistemic research in the field of knowledge and should obligatorily 
include the relationship phenomenon-thinking-term. Based on this algorithm, the 
author defines the main terms of teleology of modern education establishing their 
semantic connections, which generate the structure of teleology.

Keywords: education, ideal, objective, purpose, teleology, term.

Capacitatea omului de a face opțiune 
nu este opțională, ci congenitală

1.1. caracteristici definitorii

Caracterul expres umanist al teleologiei. Omul este unica ființă dotată cu 
capacitatea de a face opțiune, fapt care îl determină să formuleze pentru fiecare 
acțiune unul sau câteva obiective. Idealul, scopul și obiectivele educaționale 
predetermină valoarea și calitatea educației.

Caracterul imanent al teleologiei. Marcat congenital de necesitatea 
schimbării, care, la rândul ei, este determinată de germenele desăvârșirii, omul 
este nevoit să-și stabilească, mai mult sau mai puțin conștient, independent sau 
condiționat, direcția schimbării, pe care obișnuiește s-o marcheze cu termenii 
ideal, scop și obiective. E o triadă de natură ierarhică, dată implicit și asumată 
prin efort formativ, în lungul – cât o viață de om! – proces educativ, haină  
a desăvârșirii umane.

Teleologie și schimbare. Teleologia este legată în mod necesar de 
schimbare. Schimbarea ființei umane, sau educația, este implicită, imanentă 
și necesară, impusă și dorită. Caracterul implicit al schimbării își sporește 
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Idealurile deci trebuie cultivate prin chiar scopul și obiectivele educației, 
valorificând mai cu seamă potențialul creativ al disciplinelor școlare care 
sunt ele însele creative prin definiție, precum Limba și literatura, Educația 
muzicală, Educația artistico-plastică, Educația coregrafică, Educația teatrală, 
Educația cinematografică ș.a.

Scopul și obiectivele, fiind concepute ca valori determinative ale 
educației, sunt și obligatoriu de atins, obligativitatea însăși fiind o determinație 
familial-social-educativă, care însă trebuie gândită în conformitate cu 
principiile formării-dezvoltării personalității educabilului, deci este și 
o determinație cognitivă, căci este dedusă din/întemeiată pe principiile 
cunoașterii. Obligativitatea și determinismul în educație deci nu sunt punitiv-
dăunătoare educabilului, ci, dimpotrivă, se află în acord cu legile existenței 
ființei umane și cu particularitățile individuale și de vârstă ale acestuia.

Valoarea și misiunea scopului educațional este în caracterul său necesar 
familial-social-educațional, sintetic cognitiv și fezabil educativ – caracteristici 
de maximă generalitate, obiectivele educaționale fiind cele care îl concretizează 
în valori sensibil-cognitive și inteligibil-fezabile pentru fiecare treaptă și an de 
învățământ, pentru fiecare lecție și activitate-operație din cadrul ei.

Teleologia educației ia în considerație și se conformează astfel sistemului-
om, sistemului-cunoaștere și sistemului formare-dezvoltare, obținând ea însăși 
calitatea de sistem.

1.2.1. Ideal. Ideal educațional. Idealul este calitatea umană supremă, 
imaginată ca posibil a fi atinsă pe parcursul unei perioade de viață stabilite în 
mod aleatoriu.

Categoriile necesitatea schimbării și desăvârșirea denumesc, 
respectiv, o stare și un proces – date și asumate. Datul-asumatul 
caracterizează idealul ca valoare dată și dorită-construită: oricine are/a 
avut un ideal și fiecare om își construiește idealul – valoarea cea mai 
generalizată a ceea ce își dorește să fie, să obțină omul pe parcursul unei 
perioade relativ mari de timp.

Structura idealului. Structural, idealul uman se alcătuiește din 
reprezentări și viziuni, idei și concepte, dorințe și aspirații legate de anumite 
valori materiale și spirituale, precum și de calitatea sa ca ființă umană.

Idealul uman al contemporaneității este libertatea umană, înțeleasă ca 
libertate de a deveni și a fi în propria ființă.
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Idealul uman și idealul educațional rămân a fi, în toate sistemele 
educaționale, categoriile cele mai generale, conținutul și mesajul cărora 
niciodată nu sunt atinse deplin, deoarece valoarea acestora este în funcție de 
valoarea dinamică a calității umane și a însăși educației, care de asemenea 
este un proces dinamic în esența sa.

Celelalte componente ale TE, dimpotrivă, sunt stabile în valoarea lor, 
aceasta fiind determinată prin consens social mutual și demersuri praxiologice 
și științifice concrete pentru o perioadă strict determinată: învățământ general 
obligatoriu, treaptă de învățământ (primar-gimnazial-liceal), an de învățământ, 
lecție, activitate instructiv-educativă din cadrul lecției.

Componentele predeterminate ale TE nu nasc discuții decât la nivel 
profesional.

Cu privire la idealul uman și cel educațional sunt emise varia opinii și 
definiții, inclusiv la modul de constituire a valorii lor.

Abordat troretic, idealul este sinteză a tuturor valorilor produse de omenire 
în domeniul umanistic, și nu numai. Respectiv, idealul unui popor, denumit 
ideal național, este sinteză a dorințelor, năzuințelor, ideilor și conceptelor 
tuturor indivizilor care alcătuiesc poporul. În realitate, idealul uman cuprinde 
dorințele, năzuințele, speranțele, ideile și conceptele doar ale reprezentanților 
de seamă ai omenirii/popoarelor/grupurilor sociale, exprimate în diferite forme 
de comunicare umană: discurs politic/profesional/artistic, tratate filozofice 
și științifice, opere de literatură și artă, lucrări utilitare, tehnologii din toate 
domeniile activității publice și private etc. – căci doar oamenii pot avea/trăi 
dorințe, speranțe, idei și concepte, nu și societatea, care prezintă o structură 
relațională creată de oameni pentru viața lor publică.

Cu toate acestea, deși instabil, imprecis și exprimat în forme variate, 
idealul este cea mai semnificativă valoare teleologică a omului datorită 
dinamicii sale adaptiv-progresive, această calitate a sa oferindu-i iluzia și 
credința siguranței, precum și prezența aparent gratuită a unei călăuze în viață. 
Idealul este mai prietenos educabilului, deoarece el însuși și-l elaborează, 
chiar dacă în acest travaliu este puternic influențat de valori create de alți 
oameni, inclusiv de scopurile și obiectivele educației care îi sunt impuse social 
și educațional. Prezența idealului la educabili certifică libertatea acestora ca 
ființe umane. Atingerea scopului și obiectivelor este determinativă; urmarea 
idealului este discursivă, creativă chiar.
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de obiectivitate: ceea ce urmează a fi realizat ca posibil și fezabil în conformitate 
cu principiile lumii și ale existenței umane. Sintagma ceea ce în acest context 
are valoarea gramaticală de pronume, deci indică un obiect de cunoscut, de 
însușit. În abordare pedagogică, acest obiect este o valoare a ființei umane – 
una care urmează a fi însușită-formată-cultivată-dezvoltată.

Obiectivul educațional reprezintă o valoare educațională generală 
concretă, preconizată pentru a fi formată-dezvoltată educabililor pe o secvență 
educațională determinată: învățământ general - treaptă de învățământ – 
disciplină școlară – an de învățământ – unitate didactic-educativă (lecție) – 
activitate instructiv-educativă (de ex., exerciții de citire expresivă).

Obiectivele generale ale învățământului de cultură generală au fost 
formulate, pentru prima oară în istoria învățământului din Rep. Moldova, în 
Curriculumul de bază [1]. După două decenii de la acest eveniment, propunem 
un nou sistem al acestora:

1. Formarea-dezvoltarea unui sistem de trebuințe și competențe: 
a) de comunicare eficientă în limba română și/sau în limba maternă; b) de 
comunicare uzuală/profesională în 1-2 limbi străine de circulaţie internaţională; 
c) intelectuale și de activitate științifică; d) de lectură uzuală și literar-artistică; 
e) de receptare adecvată a operelor de artă (plastică, muzicale, dramatice, 
cinematografice); f) de dezvoltare fizică și igieno-sanitară; g) digitale și 
tehnologice; h) de învăţare pe parcursul întregii vieţi.

2. Formarea-dezvoltarea unor trăsături, comportamente, aptitudini și 
viziuni asupra omului, a lumii și a propriei ființe în domeniile: a) comunicativ-
lingvistic; b) psihofiziologic și sano-igienic; c) intelectual-științific; d) ecologic; 
e) artistic-estetic; f) moral-spiritual; f) tehnologic și digital.

3. Familiarizarea cu valorile științifice, artistice și religioase fundamentale 
naționale, europene și universale și formarea culturii științifice, artistice, 
fizice:

‒ aproprierea culturii naționale (tradiționale, științifice, artistice) și 
universale; informarea asupra istoriei naționale și celei universale și formarea 
gândirii istorice și a viziunii istorice asupra societății umane;

‒ formarea unei culturi individuale intelectual-emoționale, artistic-
estetice, ecologice, tehnologice și digitale, fizice și sano-igienice.

Finalităţile educaţiei prezintă valori/sisteme de valori ale personalității, 
deja formate-dezvoltate prin educație și atestate prin evaluare complexă la 
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Idealul educațional se definește ca libertate a celui educat de  
a deveni în propria ființă. I.e. sintetizează reprezentări și viziuni, idei și 
concepte, dorințe și aspirații legate de educație și finalitățile acesteia – 
valori produse de reprezentanții de seamă ai comunității naționale.

Idealul educațional al moldovenilor (constituenților poporului RM), 
având în vedere acțiunile de deznaționalizare a populației românești din 
Basarabia pe parcursul a două secole, este legat de revenirea întru propria 
ființă națională, inclusiv reobținerea conștiinței naționale a românilor prin 
cunoașterea și studiul valorilor matricei națiunii române, precum și de 
reintegrarea teritorială a celor două state românești, obținând astfel libertatea 
autodeterminării naționale [Cf.: 2].

I.e.m. poate fi definit drept libertatea de a redeveni în propria lor 
ființă națională, socială și cultural-spirituală – în condițiile proceselor de 
re-integrare europeană și globalizare.

1.2.2. Scop. Scop educațional. Calitate proiectată a educabilului, posibil 
a fi formată-dezvoltată prin socializare generală, preprofesională, redată de 
obicei în expresia cea mai generalizată a finalităților principale ale educației – 
competențe, trăsături, comportamente, viziuni.

S.e. întrunește demersurile a trei din cei patru factori principali ai 
educației – familiei, societății, învățământului, fiind corectat pe măsura 
atingerii de demersurile educabilului.

Învățământul național își formulează un singur s.e. pentru toate structurile 
sale: domeniu educațional (ed. preșcolară, înv. general, înv. vocațional), treaptă 
de învățământ, disciplină școlară.

Scopul educației în RM. Omul liber al contemporaneității - idealul uman 
al contemporaneității, integrează libertatea formării sale ca ființă național-
universală irepetabilă cu demersul și activitatea pentru libertatea tuturor 
membrilor comunității locale-naționale-regionale (europene) și mondiale,  
în raport cu sine, cu natura și cu societatea, și democratizarea societății 
moderne. În condițiile RM, scopul educației se preconizează drept formare 
a personalității național-univrsale libere, capabilă de demersuri de 
autoschimbare creatoare în raport cu sine și cu lumea contemporană.

1.2.3. Obiective. Obiective educaționale. Sensul de bază al termenului 
obiectiv, care se referă la educație, este ceea ce urmează a fi realizat, construit 
[Dexonline]. Sensurile anterioare însă îi atribuie și acestui ultim sens conotația 
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competențe (cunoștințe-capacități-atitudini), aptitudini, trăsături caracteriale, 
comportamente, reprezentări/viziuni.

Obiectivele operaționale sunt limitate la constituentele finalității 
competență – cunoștințe, capacități (în sens îngust), atitudini: fiecare activitate 
din cadrul unei lecții urmărește un obiectiv operațional – formarea-dezvoltarea 
unei/unor cunoștințe, unei capacități, unei manifestări atitudinale [Cf.: 3].

Fiecare dintre obiectivele operaționale are calitatea de valoare elementară 
a cunoașterii. De ex., se formează nu cunoștințe conceptuale, ci cunoștințe 
elementare despre obiectul cunoașterii.

În concluzie. Teleologia educației este congenitală omului și 
instrument epistemic de realizare a opțiunii în procesul de desăvârșire  
a sa ca ființă culturală. Ea ghidează educația pe interacțiunea perspectivelor 
individuală, comunitar-națională și socială spre atingerea idealurilor uman, 
național și personal.
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finele unei secvențe determinate a procesului instructiv-educativ, de regulă, 
an de învățământ și treaptă de școlaritate. În Rep. Moldova educația se 
finalizează cu o personalitate liberă, dezvoltată intelectual, spiritual și fizic, 
în conformitate cu demersurile familiei, societății, educației propriu-zise și cu 
cel individual, în domeniile:

a) intelectual: competențe, trăsături, aptitudini și comportamente de 
activitate intelectuală și științifică; viziuni științifice asupra omului, naturii, 
societății și culturii și asupra propriei ființe;

b) social: identitate națională și social-politică distinctă;

c) spiritual: competențe, trăsături, aptitudini și comportamente de 
activitate artistic-estetică și moral-spirituală; viziuni artistic-estetice și moral-
spirituale (religioase) asupra omului, naturii, societății și culturii și asupra 
propriei ființe;

d) culturii fizice: competențe, trăsături, aptitudini, comportamente 
și viziune pragmatic-științifică de dezvoltare a corpului și de îngrijire  
a acestuia.

1.2.4. Teleologia disciplinei școlare. Sistemul oficial al TE finalizează 
cu teleologia disciplinei școlare. Diciplina școlară este cea mai importantă 
entitate a educației practice. Formula sa teoretică proiectează o TE alcătuită 
din scopul/scopurile instruirii-educației în cadrul ei, obiectivele generale ale 
disciplinei, obiectivele de referință (specifice), obiectivele operaționale.

Scopul disciplinei școlare se descifrează în termenii finalităților 
principale: competențe (cunoștințe-capacități-atitudini), aptitudini, trăsături, 
comportamente, reprezentări/ viziuni.

Trăsăturile caracteriale sunt formațiunile stabile care atribuie 
identitate caracterului individului, precum trebuința (de ex., de lectură), 
voința, perseverența, sinceritatea, verticalitatea, integritatea ș.a. Trăsăturile 
de personalitate înglobează toate caracteristicile personalității, care, într-o 
clasificare pedagogică, sunt identificabile cu finalitățile principale ale 
educației: competențe, aptitudini, trăsături caracteriale, comportamente, 
reprezentări/viziuni.

Obiectivele generale și de referință se formulează, de obicei, în termeni 
de competențe, deși ar trebui să fie formulate în aceiași termeni care denumesc 
toate finalitățile principale ale educației, așa încât, fiind atinse – convertite 
în finalități, să acopere toate valorile denotate de constituentele scopului: 
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lingvistică mai aproape de adevărul ştiinţific. Parafrazându-l pe B. P. Haşdeu, 
vom susţine că niciodată nu vom cunoaşte în totalitatea sa adevărul despre 
timpurile trecute, însă cu cât mai multe argumente vom aduce, cu atât mai 
aproape de adevăr vom fi. [Haşdeu, 2013, p. 48]

1.2. În secolele din urmă, arheologia a pus în circuitul ştiinţific 
o mulţime de artefacte privitoare la ocupaţiile omului din preistorie, 
inclusiv, legate de prelucrarea fibrelor naturale şi ţesut. În spaţiul nostru 
războiul de ţesut apare spre sfârşitul milen. VI – începutul milen. V î.Hr. 
[Istoria Moldovei, 2010, p. 241], iar torsul şi ţesutul sunt documentate 
prin multiple instrumente caracteristice domeniului: fusaiole de lut şi de 
os pentru tors, rondele masive de lut ars şi de calcar cu orificiu, folosite ca 
greutăţi la războiul vertical, mosoare de lut descoperite în toate aşezările 
cercetate [ibidem, p. 350], precum şi prin multiple amprente ale textilelor 
pe fundurile vaselor [Uhl, 2016, p. 38-40; Istoria Moldovei, 2010,  
p. 241]. Dată fiind perisabilitatea materiei prime, acestea rămân a fi cele 
mai importante dovezi ale practicării ţesutului în preistorie şi antichitate. 
Prin urmare, tabloul reconstrucţiilor culturale a domeniului pentru perioada 
dată rămâne a fi incomplet.

2.1. Dacă pe o bază de lemn erau atârnate mai multe fusaiole, atunci se 
obţinea un război primitiv de ţesut – construcţie simplă din patru bucăţi de 
lemn: două suluri de urzeală sprijinite pe două stinghii, iar ţesătura era realizată 
prin împletirea manuală a firelor de urzeală cu firul de bătătură, înfăşurat  
pe o vergea ascuţită. [Istoria Moldovei, 2010, p. 184, 211] Un asemenea 
război de ţesut, de la care s-au păstrat 8 greutăţi de lut a fost depistat într-o 
locuinţă din aşezarea Sângerei II. [ibidem, p. 211] Practicat în fiece familie şi 
gospodărie, ţesutul era unul dintre cele mai dezvoltate meşteşuguri casnice în 
economia casnică a traco-geto-dacilor. [ibidem, p. 367]

Datele arheologice aduse supra vin să documenteze prezenţa neîntreruptă 
(mai bine de şapte milenii) a războiului de ţesut în spaţiul nostru cultural. 
Fără îndoială, prefacerile dădeau vieţii noi dimensiuni materiale, culturale şi, 
respectiv, lingvistice. Evoluţiile atinse de om în nivelul său de trai au favorizat 
dezvoltarea limbii prin apariţia unor noţiuni, cuvinte şi sensuri noi totdeauna 
puse în legătură cu cunoştinţele şi experienţele anterioare, derivând din faptele 
cele vechi.

2.2. Potrivit specialiştilor, în domeniul ţesutului avem păstrate 
câteva cuvinte de substrat, desemnând realii străvechi rudimentare: ţepuşă, 
drugă, carâmb, argea. La originea sa, ţesutul a trebuit să fi folosit obiecte 
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contRiBuţii  lA  ceRcetAReA  teRmenului
de  suBstRAt  CARâMB
(AsPecte  semAntice)

pleşca ecAteRinA
Institutul de Filologie al AŞM

Résumé. On sait, le sens fait partie de la réalité. Dans cette perspective, 
nous examinons le roum. carâmb „tige de botte”, „pièce de bois horizontale de la 
ridelle” – mot approché par T. Gapidan de la glose d’Hésychios καράμβας· ράβδον 
ποιμενικήν „bâton de berger”. En roumaine parlé à l’est de Prout nous avons le mot 
carâmb dans le domaine du tissage avec les significations „métier à tisser” et „les 
barres en bois verticales de métier à tisser”.

Mettant en lumière les relations anciennes, les mots sont analysés dans une 
perspective paleo-sémantique; ont été identifiés des correspondances sémantiques 
pour le roum. carâmb.

mots-clés: substrat, modèle sémantique, sens, terminologie, variété diatopique, 
évolution sémantique etc.

1.1. Limba este un sistem de semne orale şi scrise strâns legate de istoria 
şi civilizaţia comunităţilor umane care o vorbesc. Reflectând realitatea, ea 
înregistrează şi depozitează (în structura sa internă) cunoştinţe, experienţe, 
fapte, realizări şi primeniri legate de comunitatea respectivă. În felul acesta, 
orice limbă vie, vorbită în mod real, se realizează ca instrument de comunicare, 
transmitere şi depozitare a informaţiei acumulate pe parcursul evoluţiei sale, 
adică, de transmitere a patrimoniului comunitar şi etnic generaţiilor viitoare. 
Prin urmare, orice limbă conţine o totalitate de elemente care reflectă cea mai 
veche memorie istorică şi care îşi trag originea din timpuri imemorabile, printre 
care şi unii termeni ce ţin de străvechi ocupaţii casnice. Faptul îl datorăm 
evoluţiei lente a comunităţilor umane, încât străvechile ocupaţii casnice au 
rămas a fi practicate până în epoca modernă. Astfel stând lucrurile, aplicarea 
datelor arheologice şi etnografice privitoare la realii ce ţin de epoci îndepărtate 
poate aduce argumente riguroase, completări şi corectări, plasând cercetarea 
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„Un război sî ţăsî în beţî. Punem speti. Ş-aduşem cheptini.” [TD III/1, 
Ciucur-Minjir, pct.183, p. 198]; „…parc-an grăit di război, an pus douî 
beţî, doi stâlchi, doi pareţ, suluri aşa ia di disupt unu, şî unu di-asupra, şî 
dincoló caţ vargî, ş-apîi caţi rostari şî ţăpuş, şî furculiţî, şî gata-i, aiasta-i 
tătî.” [TD I/1, Bădiceni, pct. 51, p. 118]; „Ş-am adus război: lătăraş, chinji, 
cheptini, ţăpuşî, peni. Am luat ş-am împământat războiu…” [TD, III/1, 
Moşana, pct. 43, p. 50-51]; „Covoru s-aleji cu şirili, cu mâna… în război, 
în doi druşi, dupa aşii doi druşi, faşi iţ, şî-i pui on fuşel bun, sănătos… pui 
altu, sî chiamî rostari… jios tot aşa ari on sul…” [TD, I/2, Toceni, pct. 182, 
p. 45] „…ni-am adus lemnili, ş-le-am panat, ş-am pornit sî urdzăsc…ni-an 
făcut rostariu, iţariu, ş-an pornit s-ţăs…” [TD, I/1, Ochiul-Alb, pct. 45, 
p. 103]; „…ni-am căutat nişti lemni mari… di v-o şăsî arşâni şî jimătati, 
li-o fost lunjimea şî lăţâmea doi şî jimătati… ni-am aşădzat lemnili, ni-am 
adus sulurъli, ne-am adus rostariu, iţariu, furculiţâli şelia…” [TD III/2, 
Drăgăneşti, pct. 76, p. 17]; „Dau pi druşi, aşădz druşi, pun sul di disupt, 
pun di-asupra, razâm druşi di coardî, fac rostari… nu-i ca la stativi la 
druşi”. [TD II/2, Nemirovca, pct. 64, p. 138]

Din exemple aduse mai sus apare destul de clară structura războiului 
vertical de ales covoare, având drept bază două elemente verticale pentru care 
diatopic au fost fixaţi (la pl.) termenii: beţe, drugi, lemne, lătăraşi, păreţi, 
stâlpi, dar şi autohtonul cărânghi. În acest sens cf. relatarea informatoarei din 
s. Stoicani, care denumeşte războiul prin lemne, iar cele două beţe verticale 
prin carâmbi: „…m-am apucat ş-am adus lemnili-n casî, ş-am aşadzat doi 
cârânghi di-o parti şî di alta, ş-am pus douî suluri, unu sus şî unu jios…”. 
[TD I/1, Stoicani, pct. 62, p. 127]; precum şi relatarea din Pohoarna: „Punim 
carânghi, urdzâm covoru, punim rostariu cu cari sî rostiadzî…” [TD II/2, pct. 
84, Pohoarna, p. 196]. În câteva puncte de anchetă prin carângi se are în vedere 
războiul vertical de ţesut covoare, cf. ex.: „…ţăş în cărânghi, dacî vrai, ţăş în 
stativi”; „…aşa cu mânili am ţăsut. În cărânghi.” [TD III/2, Bălăbăneşti, pct. 
138, p. 103]; „m-am învăţat sî ţăs [lăiceri], am dat cărânghi şeia, am nividit 
tăt… ş-am ţăsut lăişeriu”. [TD III/2, Berezloji, pct. 111, p. 74]. „În cărânghi 
mai răbdi, …da di-o nevoi, dacî vrei mai şiala, o ţăş în stativi…”. [TD II/1, 
Coşniţa, pct. 135, p. 174]

Potrivit datelor lexicografice şi dialectale, prin carâmb este desemnat un 
obiect rudimentar din lemn de lungimi şi grosimi necesare uzului.

4.1. Potrivit ILR, carâmb „băţ, loitre, tureatcă” este unul dintre cuvintele 
româneşti apropiate de cuvinte atestate în daco-moesiană sau în alte limbi 
vechi balcanice [ILR, II, p. 329]. Dicţionarul etimologic al limbii române 
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rudimentare din natură ajustate uzului potrivit priceperii şi necesităţii. 
Relevant în acest sens, este cuvântul de substrat carâmb, prin care în limba 
română sunt desemnate câteva realii rudimentare străvechi, inclusiv, cele 
două stinghii verticale pe care se sprijină sulurile la războiul verticali de 
ţesut, apoi ca sursă culturală, care ar permite reconstrucţii ale realităţilor 
de altă dată. Or, limba (prin forma internă a cuvântului) are un rol deosebit 
în studierea culturilor străvechi.

3.1. Sursele lexicografice definesc termenul carâmb s.m., carâmbi pl. 
(var. carâm, carâmp) prin semnificaţiile: „parte a cizmei care îmbracă pulpa 
piciorului de la genunchi până la gleznă”, „fiecare dintre cei doi drugi paraleli 
ai loitrei, în care intră spetezele carului”, „fiecare dintre cei doi drugi paraleli 
ai scării, în care intră fusceii” (DEX); „loitră”, „fiecare dintre cei doi drugi 
paraleli care împreună cu fuşteii, formează loitra”, „fuscel la loitră”, „fiecare 
dintre prăjinile care se pun, de-a lungul, peste loitre, pentru a spori capacitatea 
căruţei”, „bucată de tablă care îmbracă leuca la capătul de jos”, „fiecare dintre 
cele două tălpi ale războiului”, „fiecare dintre cele două braţe ale războiului de 
ţesut”, „lemn crestat, folosit la măsuratul laptelui la stână”, „parte a cizmei de 
la gleznă până la genunchi”. [DGDS, 2009, p. 160-161]; „drugii care sprijină 
loitra”, „loitră”, „capătul osiei”, „băţ cu care se măsoară cantitatea de lapte 
muls”, „bătător pentru obţinerea untului”, „partea de sus a cizmei” [Dicţionarul, 
2015, p. 56] Istoria limbii române dă formele carâmb(ă), carămbăţ (dr.) cu 
semnificaţiile „băţ; loitre, tureatcă”. [ILR, 1969, p. 329]

3.2. În atlasele lingvistice de la noi cuvântul a fost notat ca varietate 
diatopică pentru: „loitre (la căruţă)” [ALM II, h. 971]; „carâmb la loitra căruţei” 
[ALM II, h. 972]; „stinghii (la boroana în care sânt înfipţi colţii)” [ALM II, 
h. 847]; „carafte” (la războiul de ţesut) [ALRR.Bas. II, h. 166]; „suporturi 
(la războiul de ţesut)” [ALRR.Bas. II, h. 165]; „tălpile războiului” [ALRR.
Bas. II, h. 167]; „război (de ţesut covoare)” [ALRR.Bas. II, Pl. 10], alături de 
varietăţile diatopice: lemne, butuci, beţe, strắji, stâlpi, amnari, butuláci, druci, 
drugari, draghini, drăghinári, taraşi, grindzi, picioare, război (sg.), războáie 
ş.a. – toate desemnând un băţ gros şi lung. Ca varietate pentru „tureatcă  
(la cizme)” carâmb este notat doar în pct. 20. [ALRR. Bas. II, h. 212]

3.3. Textele dialectale înregistrate de dialectologii de la Chişinău 
între anii 1962-1964 înregistrează, alături de stative, războiul vertical de 
ţesut, aşa cum s-a păstrat până în timpurile noastre. Ar fi de observat că 
despre războiul vertical de ţesut informatoarele vorbesc doar atunci când se 
referă la alesul scoarţelor, lăicerelor, războaielor, chilimurilor, covoarelor: 
„Scoarţa s-aleji-n beţî di război.” [TD III/2, Cârnăţeni, pct. 167, p. 135]; 
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pod/ picior de pod → (prin analogie) gambă, fluierul piciorului, picior (de la 
genunchi în jos); picior. Derivatul crūrālis, -ale adj. „îmbrăcat, încălţat” sau 
„înfăşurat pe picior, pe gambă” [Дворецкий, 1976, p. 274], pune în evidenţă 
veriga din structura de constituire internă de la care s-a putut ajunge, prin 
extensiune, la semnificaţia „tureatcă”.

Relevante pentru concretizarea unor detalii semantice privind 
verigile de trecere la semnificaţia „carâmbul cizmei” este rus. dial. голá, 
rus. голень „gambă, fluierul piciorului”, голяшка „fluierul piciorului”, 
голенище, поголенок dial. „parte a ciorapului, care cuprinde, acoperă 
gamba”, нáголенки „partea de sus a ciorapilor”, голенище „carâmb, tureatcă  
(la cizmă)”, голешка „carâmbul cizmei” [Словарь, 1970, p. 282, 291, 351] 
În ambele limbi obiectul care acoperă, înfăşoară gamba, fluierul piciorului 
este desemnat printr-un derivat.

Cuvintele din rusă fac parte dintr-o familie mai mare de cuvinte, care 
înregistrează evoluţii semantice mai largi decât cele din latină. Mai mult, rusa 
a păstrat semnificaţia, după noi, cea mai veche care ar desemna copacul cu 
creştere dreaptă, cu tulpina înaltă şi curată, bun pentru obiecte de lungimi 
şi grosimi respective; cf.: голень „partea netedă, fără crengi a copacului, de 
la suprafaţa pământului până la crengi”, голенастый adj. (înv.) „(despre 
copaci) înalt şi drept”; „copac ce nu are crengi, cioturi, şi noduri (în partea 
de jos a trunchiului, adică copac cu trunchiul înalt)”; cf.: Голенастое дерево 
у которого лесина долгая, чистый пень. Голенастый кедрач – это без 
сучков внизу. Вон высокий кедрач голенастый, сучьев нет. [ibidem,  
p. 290]; галяный adj. „(despre pădure) înaltă, cu tulpinile copacilor fără cioturi, 
noduri şi fără crenguţe”, голенястый adj. „(despre copaci) înalt, bine crescut” 
[ibidem, p. 291]. Or din copacii cu o asemenea creştere se făceau obiecte 
din lemn precum: галя „bâtă de lemn în jocul cu arşice”, голдóбина „bârnă, 
buştean”, гóлено „parte a atelajului de şase cai la moara de apă”, [ex.: Голена 
устраивают из рябинового дерева как самые крепкие и эластичные.] Tot 
aici cf. rus. dial. голбец „îngrăditură”, голбик „laviţă lângă cuptor”, голúк 
„mătură de nuiele”, галюка „creangă de copac” ş.a. [ibidem, p. 284, 293]

Faptele de limbă aduse din latină, rusă şi română permit reconstrucţia 
modelului semantic: (1) copac cu tulpina înaltă şi dreaptă – partea de jos a 
tulpinii/ trunchiului unui copac (până la ramificaţie) → (2) drug, pilon, stâlp → 
(3) obiecte făcute din lemn lung şi drept → (4) (prin analogie) gambă, fluierul 
piciorului – picior → parte a piciorului care poate fi încălţată/ înfăşurată – 
carâmbul cizmei.
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îl prezintă cu etimologie nesigură, sau element de substrat (< *calamb- sau 
*caramb- „drug, băţ (făcut prin tăiere)” din i.e *(s)ker- [*(s)kor-], care în i.e. 
alterna cu *(s)kel- / *(s)kol- „a tăia”; dar şi soluţii din latină. [Dicţionarul, 
2015, p. 56]

4.2. Atestarea cea mai veche a cuvântului o avem în glosa lui 
Hésychios καράμβας· ράβδον ποιμενικήν „băţ, bâtă ciobănească” 
(Hesychios II, 441). Acesta a fost apropiat de rom. carabă „varietate de 
fluier primitiv” (probabil, din tracul *karaba „fluier, tubul cimpoiului”, 
„picior de capră sau de urs”) [ILR, II, 1969, p. 329; Vinereanu, 2009, 
p. 182] Prima atestare în limba română o avem în Moldova prin 
antroponimul Draguš Karъmbu la 1497, apoi la 1499. [Mihăilă, 2010, 
p. 85] În susţinerea originii de substrat a cuvântului poate fi adus alb. 
kërrabë „băţul lung al păstorului care se termină cu un cârlig” [Mihăilă, 
2010, p. 85; Fjalor, 1954, p. 214] Eq. Çabej notează pe Kërrabë printre 
elementele onomastice (nume de locuri) vechi, pentru perioada de până 
la sec. al XV-lea. [Çabej, 1982, p. 156]

Dacă e să ne referim la semantica atestărilor celor mai vechi din 
română şi albaneză, pe care ne putem sprijini în cazul lui carâmb, acestea ar 
indica asupra unui băţ lung şi gros cât ar putea fi cuprins cu mâna şi aplicat 
cu îndemânare în diverse operaţii/ munci (în păstorit: bâta ciobanului, caţă, 
dârjeauă/ dârjeală. În acest sens cf. semnificaţiile pentru dârjeaua: „coadă la 
coasă; coporâie”, „prăjină lungă şi subţire, beldie (cu care se scutură nucile)” 
[DGDS, 2009, p. 13]) ş.a.

5.1. În urma cercetărilor am stabilit concordanţe semantice în latină, 
rusă, greacă ş.a. limbi, în baza cărora vom construi modelul semantic în care 
poate fi încadrat şi rom. carâmb. Faptele ne permit să vorbim despre un model 
semantic propriu unor perioade vechi, poate chiar moştenit din indo-europeana 
comună. Întrucât structura semantică dată s-a păstrat mai bine în latină şi rusă, 
în continuare vom prezenta faptele din aceste două limbi.

5.2. Astfel, pentru a limpezi evoluţiile semantice prin care a trecut 
cuvântul românesc carâmb, acesta ar trebui apropiat de lat. crus, cruris s.n. 
1) „gambă, fluierul piciorului”, „picior (de la genunchi în jos)”; „picior”; 2) 
„partea de jos a trunchiului unui copac”; 3) „pilon, stâlp, par în construcţia 
unui pod”; „picior de pod”. Din semnificaţiile cuvântului latin este de 
remarcat apropierea prin analogie dintre fluierul piciorului la om şi partea de 
jos a trunchiului unui copac (partea fără crengi). Astfel, vom schiţa evoluţia: 
partea de jos a trunchiului unui copac → pilon, stâlp, par în construcţia unui 
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5. Haşdeu, B.P. Scrieri. Vol. 12, Chişinău, 2013.

6. Hesychios – Hessychii Alexandrini [sec. V sau VI] Lexicon, citat după 
Mihăilă,G. p 112.

7. Istoria limbii române. Bucureşti, vol. II Istoria Moldovei. Epoca preistorică 
şi antică (până în sec. V). Cişinău, 2010., 1969.

8. Istoria Moldovei: Epoca preistorică şi antică (până în sec. V). Chişinău, 
2010.

9. Mihăilă, Gheorghe. Contribuţii la studiul cuvintelor de origine autohtonă în 
limba română. Bucureşti, 2010.

10. Словарь русских народных говоров. Выпуск шестой. Leningrad, 1970.

11. Uhl, Regina Anna. Textile im IV Jt. v.Chr. und Nachweise für Gewebe aus 
Petreni in der Moldaurepublik. În: „Revista Arheologică”, serie nouă, 2016, vol. XII, 
nr. 1-2, p. 37-43.

12. Vinereanu, Mihai. Dicţionarul etimologic al limbii române pe baza 
cercetărilor de indo-europenistică. Bucureşti, 2009.

13. http://rec.gerodot.ru/oetzi.htm accesat 30.10.2017

surse:

ALM – Atlasul lingvistic moldovenesc, vol. II, partea 2, Chişinău, 1973.

ALRR.Bas. – Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, 
Transinistria, vol. II, Chişinău, 1998.

DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, ed. A II-A, 1996.

DGDS – Dicţionarul graiurilor dacoromâne sudice, Bucureşti, vol. I A-C, 
2009.

TD I/1 – Texte dialectale, vol. I, partea I, Chişinău 1969.

TD I/2 – Texte dialectale, vol. I, partea II, Chişinău 1971.

TD II/1 – Texte dialectale, vol. II, partea I, Chişinău 1971.

TD II/2 – Texte dialectale, vol. II, partea II, Chişinău 1981.

TD III/1 – Texte dialectale, vol. III, partea I, Chişinău 1981.

TD III/2 – Texte dialectale, vol. III, partea II, Chişinău 1987.
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Ar fi de observat că faptele din latină şi rusă pun în evidenţă lipsa 
din structura semantică a cuvântului românesc a două verigi: (1) copac cu 
tulpina înaltă şi dreaptă – partea de jos a trunchiului / tulpinii unui copac 
(de jos până la ramificaţii) şi (3) gambă, fluierul piciorului – picior. Aşadar, 
prin semnificaţiile sale rom. carâmb reprezintă un model semantic cunoscut 
în limbile indo-europene. Iar derivatul crūrālis, -ale adj. „îmbrăcat, încălţat 
sau înfăşurat pe picior, pe gambă” ar indica asupra felului de încălţăminte 
mai veche desemnată prin rom. carâmb, care ar fi precedat cizmele, aşa 
cum le cunoaştem noi astăzi, (să amintim de opinci, iarna purtate cu ciorapi, 
fixate pe gambe cu fâşii sau aţe). Aici vom reaminti că omul de gheaţă purta 
în picioare încălţări, tălpile cărora erau confecţionate din piele de urs, iar 
partea de sus, carâmbul, era din piele de cerb, înăuntru căptuşite cu iarbă 
uscată. [http://rec.gerodot.ru/oetzi.htm accesat 30.10.2017]

CONCLUZII:

1. Datele prezentate în comunicare sunt preţioase pentru lingvistica 
românească, deoarece completează imaginea arhaică a realiilor desemnate 
prin termenul de substrat carâmb, verigi ce nu s-au păstrat în limba română.

2. Faptele vechi de limbă trebuie cercetate într-un cadru mai larg indo-
european.

3. Rom. carâmb nu e un cuvânt izolat, atât formal, cât şi semantic el 
se înscrie într-un cadru mai larg şi reprezintă, în parte, un model semantic 
cunoscut în câteva limbi.

4. Tipul evoluţiilor semantice se explică prin gândirea concretă a 
vechiului indo-european.

5. Cercetarea lingvistică trebuie făcută în strânsă legătură cu obiectele 
culturii materiale şi spirituale.
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nici ea obligatorie, susţine Wolfgang Viereck (Viereck, 2005, p. 74), unul 
dintre directorii Atlasului limbilor Europei (ALE) – primul atlas lingvistic 
continental care aplică drept metodă de prezentare şi interpretare a datelor 
lexicale redactarea hărţilor de motivaţie, punând în evidenţă un aspect puţin 
cunoscut şi puţin studiat până la acea dată.

Studiind modul în care este aleasă motivaţia în momentul în care vorbitorii 
sunt puşi în situaţia de a desemna o nouă noţiune, Mario Alinei, cofondator 
al proiectului ALE şi o perioadă preşedinte al atlasului, evidenţiază ca cea 
mai frecventă soluţie alegerea unei trăsături a conceptului ce urmează a fi 
desemnat, trăsătura considerată mai importantă. Autorul analizează, în calitate 
de exemplu, denumirile ochelarilor în mai multe limbi europene, pornind de 
la definiţia conceptului: „dispozitiv folosit pentru a corecta vederea, format 
dintr-o ramă în care sunt fixate două lentile rotunde de sticlă, iniţial de beril” şi 
arătând că acestea au fost formate de la denumiri ale ochilor (în rusă, italiană, 
portugheză), ale sticlei (în engleză), ale berilului (în germană), ale lentilelor 
(în spaniolă), iar denumirea franceză lunettes aminteşte de forma rotundă a 
lentilelor, care au fost comparate cu două luni mici (Alinei, 1995, p. 2). Prin 
urmare, în limbi diferite apar motivaţii diferite, deşi toate denumirile sunt 
determinate de trăsături ale denotatului.

Se ştie că, înainte de a fi numite, obiectele sunt reflectate în conştiinţa 
oamenilor, forma cea mai generală şi cea mai abstractă de reflectare fiind 
noţiunea. În procesul analizei mentale vorbitorul stabileşte anumite asociaţii 
între noul obiect şi obiectele deja cunoscute. Lanţul asociativ care duce la 
conturarea conceptului corespunde unui şir de judecăţi despre obiect prin care 
se identifică, pe de o parte, trăsăturile referenţiale caracteristice ale noului 
obiect, pe de altă parte, trăsătura dominantă. Această trăsătură va constitui 
semnul reprezentării obiectului (imaginea primară), semnul motivant sau 
motivul noii denumiri. Din moment ce lucrurile reflectate sunt fixate în 
conştiinţă cu ajutorul semnelor limbii, un cuvânt nou are întotdeauna la bază 
un cuvânt existent deja în limbă, astfel încât o denumire motivată aminteşte de 
un alt cuvânt, de multe ori nemotivat. Noile denumiri sunt motivate de semnele 
deja existente în limbă, deci motivaţia „mediază trecerea de la un nume la 
altul, … de la un sens la altul” (Pavel, 2006, p. 276). Selectarea semnului 
motivant şi asocierea lui cu un cuvânt din limbă (cuvântul motivant) permite 
formarea structurii onomasiologice a noii unităţi nominative ce va conţine 
atât informaţie comună cu a bazei motivante, cât şi informaţie nouă cu rol de 

136

PARticulARitĂţi Ale motivAţiei unitĂţiloR
de vocABulAR în gRAiuRile dAcoRomâne

liliana PoPovschi
Institutul de Filologie al AŞM

Résumé. La motivation représente l’élément-clé du processus de création des 
signes lexicaux et se manifeste au niveau de la langue par les rapports sémantico-
structuraux entre les unités du système nominatif. L’existence des unités lexicales 
motivées et non motivées caractérise aussi bien la langue roumaine littéraire que les 
patois daco-roumains. Cependant dans les patois la motivation présente certaines 
particularités, déterminées par des facteurs de nature différente. C’est dans les parlers 
populaires que l’importance de la motivation pour la genèse et le fonctionnement des 
unités du vocabulaire apparaît de manière prégnante.

mots-clés: unités du vocabulaire/ unités de nomination, patois daco-roumains, 
motivation, signe motivant, variété.

Studierea problemei motivaţiei lexicale cunoaşte o lungă istorie, începând 
din antichitate, când filosofii greci căutau răspuns la întrebarea privind originea 
cuvântului şi a limbajului uman în general. Termenul motivaţie apare pentru 
prima dată la F. de Saussure în contextul discuţiei despre limitele arbitrarului 
semnelor limbii. Influenţa marelui savant asupra lingvisticii moderne şi 
importanţa principiilor saussuriene pentru înţelegerea aspectului funcţional al 
limbii, inclusiv al celui cu privire la caracterul arbitrar al semnului glotic, „cu 
greu a mai lăsat loc pentru aspectul genetic al limbajului, adică pentru studiul 
serios al motivaţiei” (Viereck, 2003-2004, p. 328).

După părerea prof. V. Pavel, principiul arbitrarului semnului nu vine 
deloc în contradicţie cu principiul motivaţiei unităţilor de nominaţie, deoarece 
primul se referă la raportul dintre semnificant şi semnificat, iar cel de-al doilea –  
la raportul dintre cuvânt (cu ambele lui aspecte: semnificant şi semnificat) 
şi obiectul denumit (Pavel, 1981, p. 34). Motivaţia semnului glotic nu se 
opune caracterului său arbitrar, întrucât alegerea unui anumit motiv nu este 
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a corpului omenesc pe care am studiat-o în ultimii ani (pe baza atlaselor 
lingvistice regionale ale limbii române) am depistat denumiri-sintagmă de tipul 
ţeasta capului „ţeastă” sau pleoapa ochiului „pleoapă”, care au semnificaţie 
identică cu cea a determinatului din cadrul sintagmei. Asemenea denumiri pot 
fi considerate redundante (Koch, 2008, p. 121), din moment ce determinantul 
pur şi simplu scoate în evidenţă o trăsătură semantică a determinatului, ţeasta 
fiind „ansamblul oaselor scheletului c a p u l u i”, iar pleoapa – „fiecare din 
cele două membrane mobile, mărginite de gene, care acoperă şi protejează 
o c h i u l  în partea anterioară”. Asemenea sintagme nominative trădează 
dorinţa de claritate a vorbitorilor şi sunt mărturia tendinţei spre motivare  
a semnelor limbii, semnalată în literatura de specialitate (Блинова, 1984,  
p. 63; Блинова, 2007, p. 196). Ţeastă, de la lat. tĕsta „ulcior, vas de argilă”, 
şi pleoapă, pentru a cărui origine s-au formulat mai multe opinii, dar pe 
care considerăm că limba română l-a împrumutat din limbi slave, unde 
avea sensul de „capac” (Felecan, p. 2005, p. 60), erau la origine motivate. 
În evoluţia lor spre limba română cei doi termeni şi-au pierdut transparenţa, 
iar vorbitorii graiurilor dacoromâne au simţit nevoia de motiv, căci, aşa cum 
subliniază Jean Philippe Dalberra „motivarea semnului nu intervine odată 
pentru totdeauna, adică în momentul creării unei unităţi lexicale; nevoia de 
motiv se poate manifesta oricând” (apud Saramandu, Nevaci, 2005-2007,  
p. 222). Denumirile celor doi denotaţi anatomici au fost remotivaţi, termenilor 
demotivaţi ataşându-li-se câte un determinant, care permite integrarea noilor 
creaţii în cadrul unor paradigme motivaţionale, ceea ce facilitează înţelegerea, 
memorizarea şi utilizarea lor.

Fenomenul remotivării este deseori pus în corelaţie cu etimologia 
populară (Блинова, 1984, p. 64-65; Блинова, 2007, p. 198-199) prin care 
înţelegem „o asociaţie semantică, determinată de dorinţa vorbitorilor de  
a grupa un cuvânt puţin obişnuit sau care nu a fost bine înţeles cu altele, cu care 
face impresie că se înrudeşte” (Coteanu, 1961, p. 50). Termenii cu etimologie 
populară sunt o altă particularitate a lexicului dialectal. Sintagma coloană 
vertebrală, nefiind foarte clară pentru vorbitorul simplu, a fost înlocuită cu 
coloană verticală sau coroană verticală, în baza similitudinii formale între 
coloană şi coroană, respectiv vertebrală şi verticală. Un alt caz de etimologie 
populară este termenul greaua spinării „şira spinării” în care grea l-a înlocuit 
pe screa (< sl. (s)křel’a „şira spinării” (Gabinschi, 1991, p. 93-94), în urma 
unei asocieri formale. Pentru aceeaşi noţiune au fost înregistrate variantele 
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diferenţiere. Astfel, unitatea nou-creată, amintind de semnele deja existente 
în limbă, reflectă motivaţia ce i-a servit drept premisă. Alegerea semnului 
motivant, ca şi alegerea procedeului de nominaţie, este determinată de diferiţi 
factori, de natură ontică, psihică, culturală, glotică etc., de aceea comunităţi 
diferite şi chiar grupuri ale unei comunităţii pot scoate în evidenţă diferite 
aspecte ale conceptului şi folosi diferite mijloace de exprimare a lui, de fiecare 
dată primordială considerându-se eficienţa cu care se va transmite informaţia 
pentru a asigura înţelegerea corectă din partea ascultătorului. Diferenţele 
atestate în limbi diferite la nivelul motivaţiei denumirilor pentru acelaşi obiect 
susţin teza privind caracterul mai mult sau mai puţin arbitrar al motivului 
noilor semne lexicale, formulată de Viereck, de care am amintit mai sus.

Varietatea este o caracteristică specifică lexicului dialectal care 
reprezintă „o unitate complexă în diversitate” (Cazacu, 1966, p. 145). Aceasta 
se manifestă inclusiv la nivelul motivaţiei unităţilor de vocabular.

În cadrul lexicului dialectal se identifică o serie de cuvinte comune 
pentru toate graiurile, care aparţin fondului lexical de bază, ca de exemplu: 
apă, sat, soră, dinte, ochi, sânge, a ara, a cânta etc., şi care conferă unitate 
limbii române. Fiind cuvinte vechi, de obicei de origine latină, ele sunt în 
mare parte nemotivate.

Diversitatea motivaţiei caracterizează unităţile lexicale create pe teren 
glotic românesc, elemente divergente ce se grupează în corespondenţe dialectale 
bi- sau plurimembre, iar cartografiate pe hărţi constituie arii corelative. În 
graiurile dacoromâne plămânii, de exemplu, sunt numiţi după culoare (plămâni 
albi), după consistenţă (plăpânzi), după funcţie (respiratori), după formă (foi, 
foiuri; stomac), fiind comparaţi cu o pungă, etc.; creştetul capului este numit 
după funcţie (creştet, fiind considerat simbol al creşterii), după consistenţă 
(moalea, deoarece desemnează partea moale a capului la nou-născuţi), după 
locul situării (creastă) etc.

Se consideră că la origine toate cuvintele sunt motivate, că sunt 
create pe baza celor existente. Cu timpul însă motivaţia se şterge, semnul 
pierde factultatea de a trimite la alt nume şi devine lipsit de transparenţă, 
opac, nemotivat sau, mai exact, demotivat. Deşi s-ar părea că motivaţia, în 
calitate de element-cheie în procesul genezei semnelor limbii, îşi pierde din 
importanţă după ce semnul este creat, faptele de limbă, mai ales cele fixate de 
atlasele lingvistice, demonstrează contrariul. În cadrul terminologiei populare 
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o preocupare pentru „remotivarea” termenului moştenit din latină (ţeastă)” 
(Saramandu, Nevaci, 2005-2007, p. 226).

O altă concluzie la care am ajuns, studiind sistemul de denumiri ale 
ţestei în diacronie, este că deseori noile denumiri reiau modele motivaţionale 
anterioare. Astfel, o serie de termeni au la bază imaginea de vas rotund, la fel 
ca lat. testa. De notat că aceeaşi imagine se regăseşte şi în împrumuturile slave 
devlă, hârcă. Comparaţia cu dovleacul este şi ea răspândită în alte limbi şi 
dialecte (Frăţilă, 2002, p. 217).

Pentru noţiunea „pleoapă” atlasele lingvistice înregistrează termenii 
clapa ochiului, plapuma ochiului, placa ochiului, astupuşul de la ochi, teaca 
de pe ochi, coperişul ochiului (variantă cu afereză de la acoperiş), capacul 
ochiului, cămaşa ochiului, piele, pieliţă, prapura ochiului, care sugerează, la 
fel ca pleoapă la origine, funcţia de protecţie a pleoapei.

În încheiere putem afirma că anume în graiul viu se relevă în mod 
pregnant importanţa motivaţiei pentru geneza, dar şi pentru funcţionarea 
unităţilor de vocabular. Întrucât crearea numelor noi este un proces 
spontan, natural, ce însoţeşte actul vorbirii, iar legea spontaneităţii este 
definitorie pentru dialecte şi graiuri, materialul lexical înregistrat de 
atlasele lingvistice constituie un suport empiric valoros pentru cercetarea 
dinamicii procesului motivaţional.
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şina spinării şi fira spinării, care se explică prin asemănarea formală între şiră 
şi şină, respectiv şir/şiră şi fir/firă.

Despre remotivare se vorbeşte şi în cazurile când termenul nemotivat 
este înlocuit cu noi creaţii, motivate. Graiurile oferă numeroase exemple 
de acest fel.

Pentru noţiunea „ţeastă”, pe lângă termenii moşteniţi din latină, ţeastă 
şi căpăţână, şi cei împrumutaţi, glavă, devlă, hârcă, cerep, craniu, atlasele 
înregistrează un şir impunător de nume create pe terenul limbii române, 
majoritatea bazându-se pe analogii metaforice, de obicei pe analogia 
formei. Termenii-sursă pentru noile denumiri ale ţestei pot fi grupaţi în 
mai multe categorii:

1) termeni care denumesc un vas, de obicei rotund: scafă / scăfârlie 
(scafă + suf. expresiv -îrlă „căuş, strachină, găvan”, oală „vas de lut”, troacă 
„albie, covată”, tigaie, hârb „vas vechi, uzat”, găvan „strachină”, tipsie „tavă 
mare, rotundă”, ciutură „găleată”, coaşcă „coşuleţ” (Felecan, 2005, p. 96);

2) termeni care denumesc dovleacul: tigvă, curcubetă, bostan, tărtăcuţă 
(tătarcă „dovleac” + suf. –uţă), boacă „nap, dovleac” (Felecan, 2005, p. 23);

3) termeni care denumesc un obiect sferic: bilă, gămălie, căciulie etc.;

4) termeni care denumesc un obiect cu măciulie: moacă, boldă (probabil 
de la bold „ac cu măciulie”), 

5) termeni care denumesc o margine rotundă: obadă „partea circulară  
a unei roţi de lemn”, veşcă „cercul din jurul pietrelor de moară şi al râşniţelor”, 
veacă „văcălie, marginea de lemn sau de tinichea a sitei, a ciurului şi a baniţei”, 
coroană, timpan „tobă”;

6) termeni care denumesc un înveliş extern dur: scoarţă, găoace „coaja 
tare a oului”, ghioc „scoică”, coif etc.;

7) termeni care denumesc o cutie (cf. cutie craniană): coropcă, 
tabachircă, preluaţi din graiurile est-slave şi altele.

Lingviştii români Nicolae Saramandu şi Manuela Nevaci, analizând 
denumirile ţestei în dacoromână constată, pe lângă numărul foarte mare de 
termeni, numeroase răspunsuri suplimentare, în multe localităţi notându-se 
două, trei şi chiar patru răspunsuri, fapt ce, în opinia cercetătorilor, „pune 
în evidenţă o „sensibilitate” specială a vorbitorilor în raport cu referentul şi 



143

PRoBlemA motivAţiei semnului glotic
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Abstract. The controversial nature of opinions on the issue of the arbitrary / 
non-arbitrary character of the glotic sign is explained in this article. It is much easier 
to “discover” and track the history of the name of a concrete object than the history 
of the emergence and development of the name of abstract phenomena and notions.  
It happens because it is easier to work with the naming of objects in order to establish 
the “motivation” of the glotic sign. Thus, in our opinion, the persistent controversy 
in scientific studies, even in the general linguistics textbooks, is explained by the 
fact that the notion of arbitrary sign is confused with the notion of demotivated sign, 
which is non-motivated for current speakers, but which was not arbitrary, it was 
often motivated when the language unit were created.

Keywords: language sign, motivation, arbitrary, demotivation.

Problema motivaţiei semnului glotic, luată în discuţie în articolul de 
faţă, se află la intersecţia mai multor discipline ale lingvisticii, principala fiind 
onomasiologia. Formarea cuvintelor şi formarea îmbinărilor de cuvinte se 
referă la domeniul lingvisticii, numitnominaţie.

Combinându-se în vorbire, cuvintele formează două grupuri esenţial 
diferite. Pe de o parte, acestea sunt grupările de cuvinte nestabile ce se 
constituie în momentul vorbirii şi depind, în mod exclusiv, de motivaţia 
de comunicare la moment. Pe de altă parte, există grupări de cuvinte 
în care componentele şi-au pierdut independenţa şi formează un întreg 
semantic şi funcţional. Aceste îmbinări exprimă o singură idee, o imagine 
unică şi nu au sens decât în unitatea lor. Componentele acestora au fost 
iniţial motivate în momentul formării îmbinării libere de cuvinte pe 
axa sintagmatică a limbii, apărând în urma necesităţii denominării unei 
realităţi din lumea ambiantă. Îmbinările de cuvinte se vor transforma 
din „sintagme libere” (F. de Saussure) în „sintagme legate” (Ch. Bally), 
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Lingvistul francez E. Benveniste consideră, pe bună dreptate, că legătura 
dintre semnificat şi semnificant nu este arbitrară, ci necesară şi extrem de 
strânsă (Benvenist, 1974, p. 92).

Un alt succesor şi discipol al lui F.deSaussure, Charles Bally, căuta prin 
orice mijloace să demonstreze caracterul motivat al semnului glotic, menţionând 
judicios că oamenii în procesul comunicării îşi exprimă nu numai gândurile, 
ci şi sentimentele, şi atitudinea proprie faţă de problemele discutate. Anume 
astfel apare motivaţia cuvântului, a îmbinărilor de cuvinte şi a propoziţiilor, 
sensurile figurate ale cuvintelor, polisemia, caracterul polifuncţional al unor 
categorii gramaticale etc. (Ciobanu, 1987, p. 42).

Tot pe poziţie anti-Saussure se află şi R. Jakobson. El considera 
că teoria despre caracterul arbitrar al semnului glotic este „o dogmă 
saussuriană” care nu poate fi acceptată în mod indiscutabil (Jakobson, 
1983, p. 105-106). R.A. Budagov menţionează, pe bună dreptate, că 
între semnificat şi semnificant există o strânsă interdependenţă care nu 
poate fi neglijată, atunci când discutăm despre semnul glotic al limbilor 
naturale. Unităţile limbii, precum şi sistemul limbii, în general, nu pot 
rămâne nemotivate pentru exponenţii limbii materne (Budagov, 1983, 
p. 252).

A. Ciobanu şi R. Jakobson se află pe aceleaşi poziţii privind interpretarea 
semnului glotic într-o manieră mai simplă. Folosind în mod creator terminologia 
signum şi signatum, propusă de R. Jakobson, profesorul A. Ciobanu consideră 
că signumreprezintă semnul glotic în general, inclusiv substanţa lui sonoră şi 
forma; iar signatumva reprezenta substanţa lui semantică. Putem afirma că 
un signum exprimă un signatum.Profesorul A. Ciobanu conchide just pe baza 
materialului faptic că semnul glotic nu este întotdeauna arbitrar (Ciobanu, 
1987, p. 42).

V. Pavel menţionează că motivaţia desemnării obiectului este 
mijlocită de noţiunea cu privire la el. La nivelul de cunoaştere senzorială 
subiectuluidenumeşte obiectul într-o formă concret individuală. În cazul dat 
este important a descoperi rolul asocierilor, efectuat la nivelul de imagini, fixat 
în conştiinţă după prima cunoaştere a lui din realitate. Comparând obiectele, 
subiectul evidenţiază, de fapt, o trăsătură comună pentru ele, ceea ce devine 
indiciu al motivaţiei(Pavel, 1983, p. 28-29).
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astfel efectuându-se trecerea de la axa sintagmatică la cea paradigmatică. 
Componentele unităţilor stabile de cuvinte, pe parcursul dezvoltării 
limbii, suportă anumite transformări în plan semantic, sintactic, fonetic. 
Aceste îmbinări sunt unităţi glotice ce se reproduc cu regularitate ca  
o entitate a conţinutului şi a formei.

De caracterul motivaţiei, ca proprietate a unităţi glotice, sunt legate 
astfel de caracteristici ale limbii ca: tendinţa către motivaţia unităţii glotice şi 
tendinţa către arbitrarul ei, ceea ce se realizează din contul unui şir de procese 
lexicale – nominarea, remotivaţia, neomotivaţia, demotivaţia, lexicalizarea 
formei interne a cuvântului etc. Forma internă a cuvântului, fiind un mijloc de 
exprimare a motivaţiei lui, de asemenea posedă un şir de funcţii importante. 
Ea este calificată ca un „nod” important în relaţiile de sistem al limbii.

Au fost vehiculate două axiome: a) pansemia– totul este semn sau orice 
are o semnificaţie (sau poate avea); b) polisemia – orice semn poate avea mai 
multe semnificaţii. În concepţia lui C.S. Peirce, fiind un adept al pansemiei, se 
regăseşte triada, pe care o găsim în teoriile actuale: semn – relaţia semnului 
cu obiectul ‒ relaţia semnului cu interpretantul semnului (Bahnaru, 2011,  
p. 188-189).Pansemia este proprie teoriei lui F. de Saussure. După remarca lui 
Saussure, principiul arbitrarului semnului glotic nu ne împiedică să delimităm 
într-o limbă ceea ce este în mod radical arbitrar, adică nemotivat, de ceea 
ce nu este astfel decât în mod relativ. Numai o parte din semne este absolut 
nemotivată; la altele intervine un fenomen ce ne îngăduie să recunoaştem grade 
de motivaţie, fără să-l suprimăm: semnul poate fi relativ motivat (Vasiliu, 
1995, p. 14-15).

Pentru adevărul ştiinţific ar trebui să recunoaştem că teoria vizând 
caracterul arbitrar al semnului glotic nu este fondată de F. de Saussure, ci mai 
degrabă e o concluzie a unei milenare discuţii cu privire la legătura dintre semn 
şi obiectul natural.Aceste discuţii datează încă de la Aristotel (384-322 î.Hr.), 
iar apoi prin scolastica medievală ajung la lingvistica modernă. E. Coşeriu 
citează vreo 30 de autori care ar fi tratat caracterul arbitrar al semnului glotic 
până la Saussure(apud Ciobanu, 1987, p. 37).

Pe alte poziţii decât cele ale lui Saussure privind arbitrarul semnului 
glotic se află alţi lingvişti, dintre care îi putem numi pe E. Benveniste,  
Ch. Bally, R. Jakobson, R.A. Budagov, A. Ciobanu, V. Pavel, A. Eremia,  
O. Blinova ş.a.
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leul furnicilor („atacă furnicile”), musca beţivă/ musca de oţet/ musca vinului, 
broasca râioasă etc. (Ciobanu, 1987, p. 41-42). Deci, conchide profesorul 
A. Ciobanu, pe baza materialului faptic citat ne putem imagina şi mai bine 
că semnul glotic nu este întotdeauna arbitrar (Ciobanu, 1987, p. 42).Noi am 
avea de adăugat că semnificantul, fiind motivat iniţial, ulterior poate rămâne 
motivat sau se demotivează.

Noţiunea de motivaţie în opinia noastră are două accepţii, actualizate 
astfel şi în lingvistică: 1) motivaţia semnului glotic este concepută în raport 
cu determinarea reciprocă dintre noţiunile de semnificant şi semnificat;  
2) problema este cercetată referitor la motivaţia apariţiei, existenţei şi utilizării 
semnului glotic care include motivele acestor manifestări. În DEX găsim 
inclusă doar accepţia a doua a termenului dat supra cu următoarea explicaţie: 
motivaţia – este “totalitatea motivelor, a consideraţiilor sau a mobilurilor 
(conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune 
sau să tindă spre anumite scopuri; ansamblu de motive care explică un act,  
o conduită; motivare, justificare, argumentare” (DEX, p. 571).

Relaţia între nume şi lucruri este una din problemele esenţiale ale 
onomasiologiei. Cele două tipuri de cunoaştere, empirică şi ştiinţifică, face 
posibilă distincţia dintre „modelele cognitive” populare şi cele savante, care 
determină identificarea semnului reprezentării obiectului, adică a imaginilor 
primare ce ne ajuta să înţelegem mecanismul denominării în actul de creare  
a noii forme de exprimare – cuvântul, derivatul semantic sau sintagma (Pavel, 
2011, p. 678).

Prof. Vasile Pavel susţine: „cuvintele, sintagmele denominative 
şi sensurile noi, create după modele interne ale limbii, apar pe două căi 
principale: 1) prin procedeul derivării morfematice şi 2) prin intermediul 
derivării semantice” (Pavel, 2011, p. 673).La derivarea morfematică, pe lângă 
prefixare, sufixare, compunere, abreviere, se referă şi formarea sintagmelor 
denominative sau apreciative. În cazul dat mai mulţi lingvişti vorbesc despre 
fenomenul lexicalizării(sublinierea ne aparţine), fenomen înţeles ca un proces 
prin care “o succesiune de morfeme (o sintagmă) devine o unitate lexicală” 
(Pavel, 2011, p. 674).

Referitor la unităţile frazeologice, care nu au funcţie denominativă,  
ci conotativă, determinând atitudinea vorbitorului faţă de realitatea 
desemnată, putem vorbi de fenomenul frazeologizării. Sintagma derivare 

146

Cercetătorul A. Eremia consideră că din punctul de vedere derivaţional 
majoritatea toponimelor derivate şi compusele lor în limba română au un 
caracter motivat (Eremia, 1988, p.13).

Problema motivaţiei semnului glotic captează atenţia în studiile de 
lingvistică de ultimă oră, sunt efectuate noi descoperiri şi inovaţii în cercetarea 
acestei teme. În această ordine de idei vin ca suport materialele de onomasiologie, 
semasiologie într-un sens mai larg, istorie a limbii (care cercetează, în parte, 
factorii intralingvistici şi extralingvistici a genezei unităţilor glotice, precum şi 
evoluţia acestor unităţi de limbă în plan diacronic), dialectologie, lexicologie, 
frazeologie, morfologie etc. Obiectul cercetării se află la interferenţa mai 
multor discipline ale lingvisticii. Astfel „Atlasul limbilor Europei (Atlas 
linguarumEuropae), patronat de UNESCO şi Uniunea Europeană şi Atlasul 
lingvistic romanic (Atlas linguistique romane), proiect internaţional sub egida 
Uniunii Europene, au revoluţionat cercetarea lingvistică actuală, creându-se 
o nouă disciplină, lingvistica motivaţională, întemeiată pe constatarea unei 
„mentalităţi comune” la vorbitorii de limbi diferite, din cadrul unei familii sau 
mai multor familii de limbi. Datele cuprinse în cele două atlase oferă informaţii 
inedite, de o mare valoare, privind originile etno-lingvisticeale Europei, Patria 
limbilor indo-europene” (Nevaci, 2011, p. 12).

R. A. Budagov menţionează, pe bună dreptate, că între semnificat şi 
semnificant există o strânsă interdependenţă care nu poate fi neglijată, atunci 
când discutăm despre semnul glotic al limbilor naturale.Budagovsubliniază 
că semnificatul tinde să aibă diferite mijloace de exprimare în limbă cu noi şi 
noi nuanţe de sens (comp.: флегматик, вялый, холодный, бесчувственный, 
рыба), iar semnificantul tinde să aibă posibilitatea de a figura în limbă în mod 
diferit (Budagov, 1983, p. 252).Lingvistul este de părerea că unităţile limbii 
(lexicale, gramaticale şi, parţial, frazeologice), precum şi sistemul limbii, în 
general, nu pot rămâne nemotivate pentru exponenţii unei limbi materne.

Motivaţia semnificantului este vădită şi în: denumirile de plante, caz 
atestat şi de Saussure: floarea-soarelui (se roteşte după soare), gura-leului, 
coada şoricelului, coada calului etc.; denumirile populare de peşti: peştele-
ciocan, peştele-turtă, crapul-oglindă, peştele cu spadă etc. Anatol Ciobanu 
subliniază, pe bună dreptate, că este motivată denumirea dată diferitelor specii 
de animale, insecte, fluturi, de ex., râmă de la verbul a râma (pământul), 
groparul („gândac ce strânge şi îşi îngroapă mâncarea în pământ”),  
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semantică este mai puţin utilizată de către lingvişti, dar se consideră un 
termen adecvat, susţinut de teza privind caracterul derivaţional al legăturilor 
dintre sensurile aceluiaşi cuvânt. Derivarea semantică se manifestă sub forma 
polisemiei cuvintelor, a extinderii funcţiei denominative a cuvintelor existente  
(Pavel, 2011, p. 673).

Natura controversată a opiniilor în problema caracterului arbitrar/
nonarbitrar al semnului glotic este explicată argumentat, după opinia 
noastră, de către profesorul A. Ciobanu. Domnia sa afirmă corect că e mult 
mai lesnicios a „descoperi” şi a urmări istoria cum a apărut denumirea 
unui obiect concret, decât istoria cum a apărut şi s-a dezvoltat denumirea 
(denominaţia) unor fenomene şi noţiuni abstracte. Deoarece în planul 
stabilirii cât mai vizibile a „motivării” semnului glotic e mai uşor a opera cu 
denumirea obiectelor (Ciobanu, 1987, p. 43). Astfel se explică, după părerea 
noastră, şi controversele persistente până în prezent în studiile ştiinţifice, 
chiar şi în manualele de lingvistică generală, fiindcă se confundă noţiunea 
de semn arbitrar cu noţiunea de semn demotivat, care este nemotivat pentru 
vorbitorii actuali, dar care nu a fost arbitrar, a fost motivat de cele mai multe 
ori în momentul creării unităţii de limbă.

Nu există limbă în care nimic să nu fie motivat; de asemenea, a concepe 
una în care totul să fie motivat este imposibil prin definiţie. Întreceledouă 
limite extreme – maximum de organizareşiminimum de arbitrar – 
găsimtoatevarietăţileposibile.
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Începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea sporeşte vădit 
interesul pentru culegerea şi utilizarea „formulelor” pline de înţelepciune, 
folosite în vorbirea populară, de această dată într-un mod mult mai eficace, 
conştient şi avansat.

Toţi marii scriitori români ai acestui secol şi ai secolelor următoare, cum 
ar fi Ion Budai-Deleanu, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, 
Mihai Eminescu, George Coşbuc, Ion Slavici, Bogdan Petriceicu Hasdeu, 
Ion Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, Zaharia Stancu, Mihail Sadoveanu, Ion 
Constantin Ciobanu, Dumitru Matcovschi, Vasile Vasilache, Fănuş Neagu, 
Aureliu Busuioc, ş.a., au folosit în operele lor unităţi frazeologice, adunate 
personal din gura poporului sau luate din lucrările deja publicate.

Aşa se întâmplă că scriitorii apelează adeseori la coloritul deosebit al 
acestor „accesorii”, specifice limbajului popular, „la forţa lor de sugestie, 
la posibilităţile lor de nuanţare a mesajelor, cu care îşi înnobilează creaţiile 
literare […], intuindu-le ca pe nişte veritabile unităţi stilistice, ca pe nişte 
instrumente importante ale artei literare” (Danilov 1995: 31-32).

În cele ce urmează ne vom opri asupra preocupărilor unor scriitori 
clasici români, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ion Slavici, George Coşbuc şi 
B.P.Hasdeu, pentru valorificarea unităţilor frazeologice cu specific regional.

ion creangă
Întreaga operă a lui Ion Creangă, care „se razimă pe însuşi graiul 

poporului”, cum mărturisea poetul Mihai Eminescu într-un articol din 
ziarul Timpul din 1880, este presărată din plin cu zicale, vorbe de duh, 
expresii regionale – adevărate perle ale gândirii şi înţelepciunii poporului. În 
manuscrisele lui au fost descoperite liste întregi de cuvinte şi expresii populare, 
notate ori de câte ori s-a întâlnit cu acestea.

Dacă deschidem la întâmplare un volum din operele lui Ion Creangă, 
obţinem următoarele exemple: „Pe lângă acestea mai avea strânse şi părăluţe 
albe pentru zile negre; căci lega paraua cu zece noduri şi tremura după ban”; 
(Soacra cu trei nurori) (Creangă 1990: 63);  „Dar se vede că păn-acum le-a fost 
şi lor veleatul. Cu Ivan şi-au găsit popa” (Ivan Turbincă) (Creangă 1990: 235); 
„M-am săturat pănă-n gât de mucegaiul de babă, că hojma mă morocăneşte  
şi-mi scoate ochii cu cele tinere” (Moş Nichifor Coţcariul) (Creangă 1990: 23); 
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scRiitoRi  clAsici PReocuPAți  de  unitĂțile
FRAZeologice  Ale  limBii  Române

valeriu scliFos
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. De la mijlocul secolului al XVII-lea, odată cu apariţia Cazaniei lui 
Varlaam de la 1643, şi până la începutul secolului al XVIII-lea, când este editată 
Istoria Ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir (1705), cultura românească înregistrează o 
succesiune de cărturari ai neamului care au utilizat în lucrările lor un bogat şi variat 
repertoriu de unităţi metaforice: expresii populare, proverbe, zicători fie auzite din 
gura poporului, fie cunoscute de ei înşişi.

Începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea sporeşte vădit interesul 
pentru culegerea şi utilizarea „formulelor” pline de înţelepciune, folosite în vorbirea 
populară, de această dată într-un mod mult mai eficace, conştient şi avansat.

În articolul de faţă vor fi examinate preocupările unor scriitori clasici români, 
Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ion Slavici, George Coşbuc şi Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, pentru valorificarea unităţilor frazeologice cu specific regional.

cuvinte cheie: unitate frazeologică, frazeologism, expresie populară, expresie 
regională, unitate metaforică, tezaur frazeologic regional, limbaj popular.

De la mijlocul secolului al XVII-lea, odată cu apariţia Cazaniei lui Varlaam 
de la 1643, şi până la începutul secolului al XVIII-lea, când este editată Istoria 
Ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir (1705), cultura românească înregistrează o 
succesiune de cărturari ai neamului, de la mitropoliţii Varlaam şi Dosoftei la 
cronicarii moldoveni Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, cronicarii 
munteni Stolnicul Constantin Cantacuzino, Radu Popescu, Radu Greceanu şi 
până la scriitorul Dimitrie Cantemir, care au utilizat în lucrările lor un bogat şi 
variat repertoriu de unităţi metaforice: expresii populare, proverbe, zicători fie 
auzite din gura poporului, fie cunoscute de ei înşişi.
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Ivan o pune la pastramă...”; „Nu ştiu ce să mai zic şi despre Dumnezeu, ca să 
nu greşesc. Pe semne c-a ajuns şi el în mintea copiilor...”; „La iad ai tras un 
guleaiu, de ţi s-a dus vestea  ca de popă tuns”; „ – Na, că ţi-am făcut coneţul! 
De-acum du-te pe apa Sâmbetei. Şi să ieşi din raclă, când te-a scoate bunica din 
groapă!”; „Atunci, bucuria albinelor; se lasă jos cu toatele şi se adună ciotcă în 
pălărie” (Iordan 1956: 154).

La rândul său, Tudor Vianu în Arta prozatorilor români consideră pe 
bună dreptate că autorul Amintirilor din copilărie, Poveştilor şi Anecdotelor 
a folosit aici „O mare parte din energia expresivă a graiului nostru […]. 
Imaginile, metaforele, comparaţiile lui Creangă sunt proverbe sau ziceri 
tipice ale poporului, expresii scoase din marele rezervoriu al limbii” (Vianu 
1988: 88).

Iar Alexandru Xenopol, în Prefaţa la Scrierile lui Ioan Creangă, editate 
la doar un an de la trecerea în nefiinţă a scriitorului, avea să constate un adevăr 
incontestabil: „… prin încetarea din viaţă a genialului povestitor, am încercat 
o pierdere, ce poate niciodată, nu va mai putea fi înlocuită, deoarece Creangă 
va rămânea pentru totdeauna nu numai de neîntrecut, dar nici chiar neajuns” 
(Xenopol 1890: 66).

mihai eminescu
Poetul Mihai Eminescu şi-a exprimat de timpuriu predilecţia pentru 

creaţia populară orală şi limba populară. Preocupat continuu de problemele 
respective, el manifesta un interes deosebit pentru baladele şi cântecele 
populare, dar, în mod special, îi reţineau atenţia vorbele, proverbele şi zicătorile 
româneşti, pline de înţelepciune, auzite în popor.

În acest sens, Gheorghe Bulgăr constata: „O minte pătrunzătoare dublată 
de o mare sensibilitate artistică, întrunind în gradul cel mai înalt erudiţia şi arta 
expresiei literare, cum a fost Mihai Eminescu, a pus în relief în repetate rânduri 
bogăţia şi originalitatea locuţiunilor, expresiilor, zicătorilor şi proverbelor 
româneşti atunci când vorbea despre rolul limbii în viaţa social-politică, dar 
mai ales în creaţia literară, în sfera culturii naţionale” (Bulgăr 1988: 277). 
Acelaşi autor, în volumul Eminescu despre problemele limbii literare, adăuga: 
„Nici un alt scriitor n-a manifestat un interes mai adânc şi mai constant 
pentru limba documentelor şi a cărţilor vechi ca Eminescu. Era în stare  
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„Numai iaca au şi început a curge furnicele cu droaia, câtă pulbere şi spuză, câtă 
frunză şi iarbă; unele pe sub pământ, altele pe deasupra pământului şi altele 
în zbor, de nu se mai curmau vuind” (Harap Alb) (Creangă 1990: 210); „Şi 
nebuna de mătuşa Mărioara, după mine, şi eu fuga iepureşte prin cânepă, şi ea 
pe urma mea, până la gardul din fundul grădinei, pe care neavând vreme să-l 
sar, o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugind tot iepureşte, şi ea după mine 
pănă-n dreptul ocolului pe unde-mi era iar greu de sărit; pe de lături iar gard, 
şi hârsita de mătuşa nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului!” (Amintiri 
din copilărie) (Creangă 1990: 287) ş.a.

În legătură cu fondul paremiologic din opera scriitorului humuleştean 
Constantin Negreanu constata următoarele: „Se pare că cel ce a atras 
atenţia, pentru prima dată, asupra elementelor paremiologice din opera lui 
Ion Creangă a fost Alexandru Philippide care, la cinci ani după trecerea în 
nefiinţă a scriitorului, în 1894, a publicat o listă bogată de expresii idiomatice 
din creaţia acestuia” (Negreanu 1989: 525). Este vorba de lucrările lui  
A. Philippide Principii de istoria limbii şi Gramatica elementară a limbii 
române, ambele apărute la Iaşi în 1894 şi, respectiv, în 1897.

Scriitorul Ion Slavici în volumul Amintiri, referindu-se la bunul său 
prieten din Humuleşti, constată că multora li se părea popească „apucătura lui 
Ioan Creangă de a vorbi-n pilde şi de a-şi da părerea cu oarecare încongiur […]. 
În toate împregiurările, şi la câştig, şi la pagubă, şi la veselie, şi la-ntristare, 
el scăpa cu o poveste, cu o anecdotă sau cu un proverb. El nu cita din sfânta 
scriptură, ci se răzăma pe nesecatele comori de-nţelepciune ale poporului […]. 
Căuta ceva potrivit în „sacul cu minciuni” (Slavici 1967: 128-129).

Iorgu Iordan în studiul Limba lui Creangă, insistând asupra cercetării 
materialului frazeologic şi paremiologic din opera povestitorului, compară 
varietatea şi bogăţia de mijloace expresive şi sugestive cu însăşi substanţa 
narativă, subliniind că, după cum „Amintirile şi Poveştile înfăţişează un 
adevărat univers – universul vieţii rurale româneşti de acum un secol – tot aşa 
limba folosită de autorul lor reprezintă chintesenţa vorbirii noastre populare din 
aceeaşi epocă” (Iordan 1956: 137).

În paginile studiului său Iorgu Iordan „reproduce pe cele mai plastice 
dintre expresiile idiomatice găsite în câteva zeci de pagini ale poveştilor: „Aşa 
ţi-e treaba? Încă mă iei la trei parale?”; „Moartea atunci se vâră în turbincă şi 



155

românesc, singurul care s-a însufleţit de poezia şi istoria noastră întreagă” 
(Eminescu 1902: XII) şi „a topit în aliajul nou al artei sale cuvinte şi expresii 
vechi şi regionale, înnoind fondul şi forma limbajului nostru artistic” (Bulgăr 
1963: 12).

În volumul Literatura populară, îngrijit de criticul literar 
Dumitru Murăraşu, tot materialul frazeologic şi paremiologic cules de 
poet în peregrinările sale sau auzit de la prietenii săi este repartizat în 
compartimentul Proverbe româneşti. Asemănări. Proverbe şi vorbe. 
Zicători şi cimilituri, în total 409 piese lingvistice şi paremiologice, 
între care şi patru cimilituri. Dintre acestea, am selectat câteva exemple:  
a intrat vulpea-n sac, aleargă după iepure cu carul, a lăsat-o în coarda 
de jos, am ac şi aţă de cojocul tău, ca cu ouă-n poală umblă, a murit 
înghesuit de pomană, a tunat şi ne-a adunat, o să-i facă pielea burduf, ca 
pe pod îmblător îmblă, iarna n-o mănâncă câinii, ca mărariul în bucate 
se amestecă, ca oul gogoneţ, i-a pus oala, ca c-o bubă coaptă umblă,  
a trecut baba cu colacii, ca paparuda cu apa-n cap ş.a. (Eminescu 1977: 
153-164).

george coşbuc
Ca şi Mihai Eminescu, George Coşbuc a fost un cunoscător profund al 

limbii şi literaturii române, precum şi al creaţiei populare orale.

Unităţile frazeologice, proverbele şi zicătorile l-au interesat în mod 
special pe poet, deoarece acestea i-au fost mai aproape de suflet decât oricare 
alt gen al creaţiei populare.

În legătură cu această problemă, Adrian Fochi observa că 
„manuscrisele sale sunt pline de tot felul de însemnări privind genul 
(extrage exemple din câteva basme, întocmeşte liste de expresii 
paremiologice pe diverse teme şi din diverse puncte de vedere), urmărind 
idei, structuri, origine, asociaţii, stereotipii, paralelisme şi simetrii, 
particularităţi gramaticale” (Fochi 1971: 75).

Tudor Vianu mărturiseşte că atunci când l-a cunoscut mai bine pe 
George Coşbuc, a rămas surprins de maniera lui de a se  exprima, deoarece 
„pentru nevoile oricărei comunicări, poetul găsea un proverb, o locuţiune, o 
zicere tipică. Vorbirea lui era populară şi generală, mai mult decât individuală”  
(Apud Fochi 1971: 47).
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să-şi cheltuiască ultimul ban pentru a-şi procura cărţi şi manuscrise vechi, în 
care poetul avea convingerea – şi a demonstrat nu odată acest lucru – că s-au 
statornicit multe construcţii expresive originale, vrednice de a fi valorificate 
de scriitori în opera lor” (Bulgăr 1963: 24).

Acumulând o solidă experienţă literară şi lingvistică, pe parcursul 
anilor, poetul sublinia memorabil valoarea deosebită a expresiilor în 
discuţie, în articolul Despre locuţiuni: „Adevărata bogăţie [a limbii] consistă 
totdeauna în locuţiuni, în acele tiparuri neschimbate, care se formează în 
curs de mii de ani şi dau fiecărei limbi o fizionomie proprie. […] Această 
parte netraductibilă a unei limbi formează adevărata ei zestre de la moşi-
strămoşi, pe când partea traductibilă este comună gândirii româneşti în 
genere” (Eminescu 1970: 225).

Despre pasiunea poetului pentru a descoperi „limba veche şi-nţeleaptă” 
Ion Slavici nota în volumul Amintiri că Eminescu era „cuprins de o vie 
bucurie când putea să dezgroape o vorbă, adică să introducă în limba literară o 
vorbă răspândită din popor, de care alţi scriitori nu se folosesc, fie chiar şi un 
provincialism, şi era neobosit scrutător al limbii vorbite” (Slavici 1967: 35).

Multe pagini ale manuscriselor lui M. Eminescu, numerele 2262, 2275, 
2276, 2284, 2307, păstrate azi la Academia Română, sunt înţesate cu locuţiuni, 
expresii plastice, proverbe, zicători, cuvinte regionale. Barbu Lăzăreanu 
a descoperit în manuscrisul 2307, aflat în fondurile Bibliotecii Academiei 
Române, 116 proverbe şi locuţiuni, colectate de M. Eminescu din lecturi 
literare sau adunate din graiul poporului, în timpul peregrinărilor sale prin 
multe regiuni locuite de români, de la Botoşani la Giurgiu, Blaj, Beiuş, Satu 
Mare ş.a. (Lăzăreanu 1952: 38).

Mai târziu, poetul Mihai Eminescu avea să mărturisească în ziarul 
„Timpul” din 8 aprilie 1882 că „…din anii tinereţii avusese prilejul să cunoască 
poporul român în lungul şi în latul ţinuturilor, în cruciş şi-n curmeziş. De 
pretutindeni, adunase nu numai folclor, ci şi lexic popular şi regional, locuţiuni 
şi expresii plastice în care apăreau, în cea mai originală formă concentrarea 
expresiei, stilul colorat, aforistic al graiului vechi” (Bulgăr 1963: 49).

Ilarie Chendi în Prefaţă la volumul Mihai Eminescu, Opere complete, 
I, Literatura populară, din 1902, a remarcat un fapt deosebit de important, 
considerându-l „singurul poet, care din proprie intuiţie cunoştea întreg neamul 
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e secetă, roata ori se mişcă cu greu, ori stă pe loc, sărita apei e prea mică. 
Se zice că roata îşi iese din sărită, e scoasă din sărită, ori şi-a pierdut sărita. 
Sărita e totdeauna bine chibzuită; cea mai puternică [sic] schimbare în rostul 
ei dă de lucru morarului.

Mersul regulat al roţii a dat termenul de comparare în zicătoarea:  
el e mersul regulat al firii, al gândirii, al purtării unui om. În mânie însă, 
omul îşi pierde bunul cumpăt, întocmai ca roata când îşi iese din sărită. 
Deci când zicem la vreo ceartă: „mă face să-mi ies din sărită”, parcă am 
vrea să zicem: nu turna prea multă apă pe scoc, căci roata minţii mele îşi 
pierde mersul regulat” (Coşbuc 1979: 294).

Aceeaşi unitate frazeologică, a-şi pierde sărita, este utilizată de cinci ori 
în romanul Mara al lui Ion Slavici din 1894. Cităm câteva exemple: „Vino-ţi 
în fire, omule, că om sunt şi eu şi aş putea să-mi pierd sărita” (Slavici 1952: 
155);  „Nemaiştiind ce să zică şi ce să facă şi temându-se ca nu cumva să-şi 
piardă în amărăciunea ei sărita şi să-i blesteme, ea se întoarse şi plecă spre 
pod” (Slavici 1952: 164) ş.a.

ion slavici
Prozatorul ardelean menţionat avea o predilecţie aparte pentru 

valorificarea tezaurului lexical şi frazeologic regional, folosind în scrierile sale 
diverse mijloace de exprimare afectivă. În studiul său Literatura poporană, 
apărut pentru prima dată în ziarul Educatorul din 1883, el enumeră 17 dintre 
cele mai cunoscute genuri ale literaturii populare.

Trecând la prezentarea lor detaliată, el plasează pe locul întâi vorbele, 
apoi urmează proverbele, cimiliturile, chiotele, snoavele ş.a.m.d. Referindu-
se la vorbe, autorul observa: „Românul, vorbăreţ din fire, are o deosebită 
slăbiciune pentru ceea ce în gramatică se numeşte figură retorică, şi poporul 
cere de la oamenii mai chibzuiţi la vorbă să vorbească mai mult în pilde şi cu 
încungiur, iară nu verde-n faţă. Una dintre podoabele limbii noastre poporane 
sunt expresiunile figurate pe care şi le-a făcut poporul spre a răspunde la 
această trebuinţă. Aceste expresiuni, pe care poporul le numeşte „vorbe”, 
zicători, sunt un gen de producţie literară, căci ele nu rezultă din inspiraţia 
momentană a celui ce vorbeşte, ci sunt obişnuite, o comoară comună tuturora. 
Astfel expresiunile „hodoronc-tronc”, „îi sare ţandăra”, „a dat ortul popii” 
şi altele ca aceste se întrebuinţează pretutindenea şi se păstrează drept avut 
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În perioada anilor 1894-1896 poetul a fost redactor la revista Vatra din 
Bucureşti, unde era responsabil al rubricii Vorba ăluia. Începând cu nr. 3 din 
1894 al acestei reviste, el a oferit informaţii interesante şi, totodată, instructive 
asupra unor unităţi  metaforice auzite în popor.

În legătură cu astfel de informaţii, „…dând dovadă de mare ingeniozitate 
şi multă fantezie, George Coşbuc urmăreşte astfel sursele istorice, etnografice 
sau sociologice ale unora, dar şi caracteristica alcătuirii lor pe bază de 
etimologie populară, jocuri de cuvinte. Subliniază unele supravieţuiri mitice 
în limbă, stabileşte originea clasică a unor proverbe şi zicători şi determină 
circulaţia general europeană a altora” (Fochi 1971: 77).

Apoi a continuat să publice şi în alte rubrici, ca de exemplu Două vorbe, 
Zicători explicate, Zicători din popor, Din vorba ăluia, în diverse ziare şi 
reviste ale timpului, cum ar fi: Telegraful român (1897), Foaie pentru toţi 
(1897-1898), Epoca (1897-1898), Tribuna literară (1898, 1902), Şezătoarea 
săteanului (1903), Albina (1903, 1904) ş.a.

În toţi aceşti ani, George Coşbuc a publicat şi a explicat originea a peste 
30 de unităţi frazeologice româneşti, cum ar fi: la botul calului, lasă-l în 
moarea lui, a lua lumea-n cap, a vorbi de călare, a-şi face capul calendar, s-a 
dus pe urlaţi, şi-a pierdut sărita, a căra apă cu ciurul ş. a., care, mai târziu, au 
apărut integral în volumul al IV-lea al scrierilor sale din 1979.

În cele ce urmează ne vom referi la frazeologismul şi-a pierdut sărita, 
glosat pe înţelesul tuturor de scriitor: „Şi-a pierdut sărita, sau şi-a ieşit din 
sărite, se zice despre un om când îşi schimbă deodată obiceiurile şi felul de 
gândire sau de purtare. Pe un om pacinic îl scoţi din sărită când îl înfurii; un 
om moral şi-a pierdut sărita când începe să cadă moraliceşte. Se poate ca omul 
să-şi  găsească iarăşi sărita – aceasta se zice, când revine la calea bună – sau 
să îşi dea în petec, când cel rău revine la apucăturile-i rele după o scurtă 
îmbunătăţire a firei.

Tabloul e luat de la roata morii. Unele roţi sunt învârtite de apă pe 
dedesupt, sunt mânate; altele sunt învârtite de apa ce cade de deasupra, 
acestea au sărita. E numită sărita apei căderea volumului de apă în cupele 
roţii. Dacă sărita e prea mare, apa se azvârle prea departe şi roata nu se 
mişcă; asta se întâmplă când plouă mult şi vine apa mare. Dimpotrivă, când 
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n-au aşezat vorbele cu destulă cumpănire […]. Uşor mi-a părut lucrul acesta, 
fiindcă şi în ceea ce priveşte aşezarea vorbelor tot poporul român e suprema 
autoritate şi mi de părea destul că, vorbind şi scriind, mi-am câştigat cunoştinţa 
intuitivă a limbii, aşa numitul simţământ de limbă, pentruca să-mi pot da samă 
cum se aşează vorbele în limba românească” (Slavici 1905: 31).

Bogdan Petriceicu hasdeu
Primele încercări succesive ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu de a publica 

proverbe, zicători şi expresii vechi în presa timpului au fost cele intitulate 
Proverburile române în revista Satyrul din 1866, nr. 15 şi Proverbe române în 
ziarul Traian din 1869, nr. 63.

Într-un studiu, intitulat Basmul, publicat în Etymologicum Magnum 
Romaniae, vol. al III-lea (1893), la compartimentul Locuţiunile metaforice ale 
basmului, Bogdan Petriceicu Hasdeu menţionează următoarele: „Dr. Urban 
Jarnik (Sprachliches aus rumǎnischen Volksmǎrchen, Wien, 1877) atrase cel 
de-ntâiu atenţiunea asupra bogăţiei elementului metaforic în basmele române, 
publicând şi explicând un număr de specimene. Elevul meu d. I. D. Valaori de 
la Şcoala Normală Superioară a completat pentru mine lucrarea lui Dr. Jarnik 
în următoarea listă de vreo 230 metafore relative la 86 de noţiuni” (Hasdeu 
2013: 249).

Pentru alcătuirea acestei liste Valaori a consultat un număr impresionant 
de izvoare, exemplele fiind selectate riguros din publicaţiile timpului, îndeosebi 
din operele lui Ion Creangă, Petre Ispirescu, Ion al lui Sbiera, revistele 
Convorbiri Literare, Columna lui Traian ş.a.

B. P. Hasdeu a inserat în studiul său această listă de metafore, în ordine 
alfabetică şi pe grupuri tematice, de la Abundenţă până la Veselie. În acest 
sens,  Ion Chiţimia constată că „Expresiile sunt interesante şi ele dau imaginea 
graiului popular şi a mijloacelor de creaţie populară” (Chiţimia 1968: 58).

În cele ce urmează prezentăm o selecţie de exemple din Etymologicum 
Magnum Romaniae, volumul al III-lea, venind, în cazul unora, cu anumite 
reflecţii şi opinii vizavi de aceste frazeologisme:

„Abundenţă: Norocu-i curgea gârlă, Îi curgeau lacrimile părâu”. 
Subliniem utilizarea sinonimică a substantivelor gârlă şi pârâu, ambele cu 
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comun întocmai ca doinele ori colindele... Tot „vorbă” numeşte românul şi 
„proverbul”…” (Slavici 1967: p. 425-426).

De aici putem deduce că Ion Slavici făcea deosebire între o expresie 
figurată (vorbă) şi un proverb.

În ţesătura operelor sale Ion Slavici foloseşte un vocabular variat, 
evidenţiindu-se prin caracterul său popular, de la unităţi lexicale regionale, 
cuvinte cu particularităţi istorice, arhaice până la unităţi frazeologice de 
o frumuseţe rară. Iată ce scrie în acest sens Pompiliu Dumitraşcu într-un 
articol al său: „O atenţie deosebită acordă scriitorul expresiilor şi locuţiunilor 
populare care dau stilului său savoare şi prospeţime, armonizându-se pe 
deplin cu atmosfera nuvelelor. Expresiile idiomatice de un caracter regional 
sunt extrem de rare. Semnalăm doar două din această categorie: a şedea pup 
(= a sta ghemuit) şi a sări cuc de bucurie. În schimb cele cunoscute tuturor 
vorbitorilor limbii române sunt frecvente... Astfel sunt: a se trage în degete, 
a-i sări ţandăra, a ţine în frâu, a se juca cu dracul, a-i râde inima (sau ochii), 
a-şi băga mâna în foc, a se da după păr etc.” (Dumitraşcu 1958: 299).

Acelaşi autor remarcă faptul că Ion Slavici vine cu unele inovaţii în 
această direcţie, constatând că „pe alocuri, scriitorul intervine creând expresii 
neobişnuite sau recurgând la anumite forme regionale. Pentru un om mai 
domolit, el foloseşte epitetul nici zăr nici smântână (Pădureanca, 235), de unul 
atent şi precaut spune că umblă ca între ouă şi cuţite (Pădureanca, 270), iar 
pentru a arăta tenacitatea unei hotărâri şi intenţia nestrămutată de a se realiza, 
foloseşte expresia obişnuită în Ardeal, a-şi pune carul în pietri (Pădureanca, 
246), sinonimă cu a se pune luntre şi punte”  (Dumitraşcu 1958: 299).

În revistele de specialitate de la începutul secolului al XX-lea Ion Slavici 
publică trei studii importante intitulate Aşezarea vorbelor în româneşte, 
Aşezarea vorbelor şi Alegerea vorbelor, dintre care primul este prezentat şi 
sub formă de comunicare în şedinţa Academiei Române din 28 ianuarie 1905, 
când a fost ales membru corespondent al acestei instituţii.

În cele ce urmează vom prezenta câteva fragmente semnificative din 
acest discurs: „Ori şi cât de învederat ar fi acest adevăr, în actuala fază a vieţii 
noastre comune, în care toate  se desfăşoară în goană mare, el adeseori e scăpat 
din vedere, şi multe din cele mai preţioase scrieri ale noastre sunt lipsite de 
claritate şi de cuvenita preciziune, fiindcă autorii lor, lucrând în grabă mare, 
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Precizăm, în acest sens, că în materialele primite de la respondenţi la 
cele două chestionare amintite mai sus au fost înregistrate un număr de 242 de 
unităţi frazeologice, proverbe şi zicători, de felul: Creşte în lături ca varza, Îs 
mai multe zile ca maţe, Va fi ac şi de cojocul lui, Pune oala la foc şi iepurele în 
pădure, Creştin cu crucea-n sân şi cu dracul de-a schinare, Îl joacă-n ciur şi 
n-atinge de veşcă, Aşchia nu sare departe de butuc, Cine-i flămând – pâinea-i 
în gând, Nu toată musca face miere, Nu-i suiş fără coborâş ş.a. (Muşlea, 
Bârlea 1970: 522-528).

În concluzie semnalăm că unităţile frazeologice au fost lansate, pentru 
început, de cronicari, apoi au intrat în aria de preocupări a scriitorilor clasici şi 
contemporani. Cunoscându-le din propriul lor idiolect, aceştia le-au valorificat 
din dorinţa de a fi convingători, expresivi şi, mai ales, pentru că figurau în 
limbajul lor.

Prezenţa frazeologismelor în literatura artistică a atras atenţia criticii 
literare şi lingviştilor. În acelaşi timp, operele literare au lărgit aria de circulaţie, 
ajungând să fie cunoscute dintr-un capăt în alt capăt al ţării. Răspândirea lor 
a cunoscut cote înalte. Specialiştii au constatat că dincolo de mesajul lor, 
unităţile frazeologice conţin mult mai multe informaţii, iar cercetarea lor ar 
aduce servicii imense culturii şi lingvisticii româneşti.
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înţeles metaforic pentru a exprima cantitatea de „noroc” într-un caz, „de 
lacrimi”, în celălalt.

„Fără grijă: Trecea prin pădure fără să-l doară măcar capul, Trăi 
acolo ca-n sânu mă-sei, Îi (vei) trăi pe lângă noi ca banul cel bun”. Ultimele 
două unităţi frazeologice sugerează traiul îmbelşugat, în viziunea populară, de 
maximă protecţie, comparabilă cu situaţia fătului care trăieşte fără griji sau al 
banului de preţ, ocrotit şi păzit de proprietar.

„A fugi: Pe aici ţi-e drumul, O ia la papuc, Îşi luă picioarele pe umeri, 
O apucă la sănătoasa, Iepurii o croiră la fugă, O tuli la fugă, o tuli d-a fuga”. 
Toate frazeologismele exprimă plecarea inopinată a cuiva pentru a se salva de 
un pericol survenit în modul cel mai rapid.

„sărac: Săracă lipită pământului, N-avea după ce bé apă, Două-n tei 
nu putea lega şi el, Erau aşa de săraci că nu se ţinea sdreanţă de sdreanţă”. 
Unităţile frazeologice exprimă prin realităţi diferite aceleaşi stadii avansate 
ale sărăciei, în diferite modalităţi starea socială a individului, lipsit total de 
hrană, de posibilităţi materiale, de vestimentaţie.

„A se teme: Tremura ca varga de frică, Îi sărise inima de frică, Tâlharii 
rămăsese ca scrişi pe părete, Se făcea părul măciucă, I se făcuse inima cât un 
purice, Se făcură ca pământul, Se făcu verde de frică, Ceea ce am audzit mi-a 
băgat groaza până la măduva oaselor, Tremură carnea pe dânsul, Mi s-a suit 
părul în vârful capului, Cred că ţi s-a încrâncina şi ţie carnea, Ei, cum văzură 
pe Prâslea, o sfecliră" ş.a.m.d. (Hasdeu 2013: 249-254).

Toate frazeologismele denotă o viziune distinctă în interpretarea faptelor. 
Pentru a exprima la superlativ sentimentul de teamă se recurge la imagini 
vizuale din mediul înconjurător: „tremura ca varga”; epitetul comparativ „ca 
scrişi pe părete” conservă semantismul „desena”, uzual în Republica Moldova, 
ori hiperbola „părul măciucă” sau litota „inima cât un purice”, toate cu o mare 
capacitate expresivă.

O activitate prodigioasă a desfăşurat scriitorul Bogdan Petriceicu Hasdeu 
în calitatea sa de animator al ideii de culegere şi valorificare a „producţiunilor 
populare”. Astfel, un număr însemnat de ziceri vechi, proverbe şi zicători sunt 
înregistrate în răspunsurile la Chestionarele lingvistic şi juridic ale lui Bogdan 
Petriceicu Hasdeu.
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