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Concordanța timpurilor – echilibru stilistic al frazei În: Cultivarea 8. 
limbii. – Chișinău: Cartea moldovenească, 1986. – 0,3 c.a.
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arta, 1986, 1 mai. - 0,3 c.a.
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c.a. 
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// Limba și literatura moldovenească, 1987, N 2. – 0,3 c.a. 
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Cuvântul...care ne privește-n față // Tinerimea Moldovei, 1988, 12 14. 
febr. - 0, 3 c.a.
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28 martie – 0,1 c.a.
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Rudele de la Milești (exprimarea corectă) // Tinerimea Moldovei, 16. 
1988, 2 oct. – 0,1 c.a.
„Mândru lucru este această carte...” (Inscripții marginale pe un exem-17. 
plar al „Psaltirii” lui Dosoftei) În: Patrimoniu. Almanahul bibliofililor 
din Moldova. 2. - Chișinău: Literatura artistică, 1988. – 0,3 c.a.
Cuvânt către ucenicii școalei ținutului Hotinului...” (Un manuscris al 18. 
lui A.Hâjdeu) În: Patrimoniu. Almanahul bibliofililor din Moldova. 
2. – Chișinău: Literatura artistică, 1988. – 0,2 c.a.
Кондиционалис в  молдавском  языке  (семантико-стилисти-19. 
ческое исследование). Автореф. kанд. дис. – Chişinău: Ştiinţa, 
1988. – 1,0 c.a.
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Șablonul în paginile presei periodice În: Cultivarea limbii. – Chiși-20. 
nău: Cartea moldovenească, 1989. – 0,5 c.a.
Doină a nimănui //Tinerimea Moldovei, 1989, 12 febr. – 0,3 c.a.21. 
Anticipând interpretările // Limba și lit. mold. în școală, 1989,              22. 
N 1. – 0,2 c.a. 
Iarăși despre calcuri: cum ne adresăm? // Limba și lit. mold. în școa-23. 
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Accentul și greșelile de accent //Limba și lit. mold. în școală, 1989, 24. 
N 4. – 0,2 c.a.
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lingv. și știință literară 1990, N 5. – 0, 5 c.a.

1991
Greșeli de recțiune verbală // Rev. de lingv. și șt. lit., 1991, N 4. –          30. 
0, 4 c.a.
Exprimarea pleonastică // Limba română, 1991, Nr 1. – 0,2 c.a.31. 
Sinonimia și exprimarea corectă // Limba română, 1991, Nr 2. –     32. 
0, 2 c.a.
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Greșeli de acord // Limba română, 1992, Nr 1. – 0, 3 c.a.33. 
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Expresii „neexpresive” // Materna, decembrie, 1992. – 0, 3 c.a.35. 
Un vechi manuscris românesc aflat departe de țară // Rev. de lingv. 36. 
și șt. lit., 1992, N 5. – 0, 5 c.a.



13

 37. programă la stilistică și cultivarea limbii. ministerul învăţământului.
Chișinău, 1992 – 1.0 c.a.
Traducerea – concepții lingvistice. În: Conferința științifică a cor-38. 
pului didactico-științific. Tezele referatelor. – Chișinău: USM, 1992 
– 0, 1 c.a.

1993
Eminescu – poet al întrebărilor // Materna, ianuarie, 1993. –               39. 
0, 3 c.a.
Recenzie la: 40. v. marin. stilistică și cultivarea limbii. Chișinău, 1992 // 
Rev. de lingv. și șt. lit., 1993, N 2. – 0, 2 c.a.
Structuri false – sensuri greșite // Materna, martie 1993. – 0, 3 c.a.41. 
Frumusețe și limbaj // Materna, aprilie, 1993. – 0, 3 c.a.42. 
„Capcanele” unor cuvinte // Materna, aprilie, 1993. – 0, 3 c.a.43. 
Iarăși despre calcuri // Materna, mai, 1993. – 0, 3 c.a.44. 
Norma lingvistică și limbajul standard// Materna, august, 1993. –     45. 
0, 5 c.a.
Calcuri frecvente în mediul școlar // Materna, august, 1993. –            46. 
0, 4 c.a.
Acordul: corectitudine și greșeală // Rev. de lingv. și șt. lit., 1993,        47. 
N 3. – 0, 4 c.a.

1994
 48. practicum la cultivarea limbii. - Chișinău, USM, 1994. – 5.0 c.a.
Șabloane greșite în stilul oficial. // Administrarea publică, 1994,        49. 
N 4. – 0, 2 c.a.

1995
Cu privire la corectitudinea unor forme verbale // Administrarea 50. 
publică, 1995, N 1. – 0, 3 c.a.
Manifestări ale uzului local în cadrul pronumelui // Rev. de lingv. și 51. 
șt. lit., 1995, N 2. – 0, 5 c.a. 
Cuvinte cunoscute cu sensuri false. În: Materna în școală. – Chișinău, 52. 
1995. 0, 3 c.a.
Figuri de stil în discursul publicistic. În: Omagiu acad. N. Corlăteanu. 53. 
– Chișinău: USM, 1995. – 0, 5 c.a. 

1996
Expunerea: aspecte ale stilului // Viața satului, 13 iulie, 1996. –           54. 
0, 3 c.a.
Formule uzuale // Administrarea publică, 1996, N 4. – 0, 5 c.a. 55. 

1997
Despre arta oratorică // Administrarea publică, 1997, N 2. – 0, 5 c.a.56. 
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Idei pentru reușita discursului // Administrarea publică, 1997,            57. 
N 3. – 0, 5 c.a.
Tehnica vorbirii // Administrarea publică, 1997, N 4. 0, 5 c.a.58. 
Tipuri de echvalență în traduceri // Rev. de lingv. și șt. lit., 1997,          59. 
N 3. – 0, 5 c.a.
Despre limbajul emisiunilor TVM // Rev. de lingv. și șt. lit., 1997,        60. 
N 4. – 0, 5 c.a.
Asimetria semantică // Rev. de lingv. și șt. lit., 1997, N 6. – 0, 5 c.a.61. 

 62. introducere în tehnica cercetării (scrierea tezelor de an și de licenţă). 
îndrumar. – Chișinău, USM, 1997. – 2, 7 c.a. 

1998
Recenzie la: 63. sociolinguistique: territoire et objets. – lausanne-paris, 
1997. // Rev. de lingv. și șt. lit., 1998, N 2. – 1.0 c.a. 
Limbă și politică în RM. Autor Klaus Heitmann. Recenzie // Astra 64. 
Română, Iași, noiembrie, 1998. – 0, 3 c.a.
Limba de lemn în traducere. În: Conferința corpului didactico-științi-65. 
fic „Bilanțul activității științifice a USM pe anii 1996/97”. Rezumatele 
comunicărilor. Științe umanistice. – Chișinău: USM, 1998. – 0, 1 c.a.
Recenzie la: 66. de la poliphonie a la symphonie/dir. par Jurgen erfurt.- 
leipziger universittatsverlag, 1996.// Rev. de lingv. și șt. lit., 1998,       
N 3. – 1.0 c.a. 
Cronica: „Omagiu profesorului I.Ciornâi” // Rev.de lingv. și șt. lit., 67. 
1998, N 4. – 0, 2 c.a. 
Limba de lemn ca metalimbaj // Rev. de lingv. și șt. lit., 1998, N 5. 68. 
–    0, 5 c.a. 
Recenzie la: 69. Klaus Heitmann. limbă și politică în republica moldova. 
– Chișinău, 1988 // Rev. de lingv. și șt. lit., 1988, N 6. – 1.0 c.a. 

1999
Utilizarea verbului „a trebui” // Limba Română, 1999, N 1. – 0, 2 c.a. 70. 
Raportul traducerii cu originalul // Limba Română, 1999, N 6-8. –   71. 
0, 5 c.a.
Alexandr Pușkin: traduceri în limba română // Limba Română, 72. 
1999, N 10. – 0, 5 c.a. 
Conotații stilistice ale unor forme gramaticale // Rev. de lingv. și șt. 73. 
lit., 1999, N 1-3. – 0, 4 c.a. 
Reflectarea structurii gramaticale în traducere. In.: Omagiu profe-74. 
sorului I.Ciornâi. – Chișinău: USM, 1999. Anale științifice ale USM, 
seria „Științe filologice”, 1999. - 0, 4 c.a. 
Sensurile cuvântului și problema redării lor în traducere // Anale 75. 
științifice ale USM, seria „Științe filologice”, 1999. – 0, 4 c.a. 
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Asimetria semantică a cuvintelor împrumutate. // Studia universi-76. 
tatis Babeș-Bolyai, Philologia, anul XLIV, 1999, N 3-4. – 0, 4 c.a. 

 77. traducerea din rusă în română. Glosare, exerciţii, texte. – Chișinău: 
Prut Internațional, 1999. – 5.0 c.a. 
Recenzie la: 78. moldova în epoca feudalismului, vol. VIII. – Chișinău, 
1998 // Revista de istorie a Moldovei, 1999, N 2. – 0, 2 c.a. 

2000
Redarea frazeologismelr în traducere // Anale științifice ale USM, 79. 
seria „Științe filologice”, 2000. – 0, 4 c.a. 
Limbjul străzii: denumiri urbane . În: Terminologie și limbaje speciali-80. 
zate. – Chișinău: Centrul național de terminologie, 2000. – 0, 3 c.a. 
Coabitarea biculturală: comunicarea prin traducere. În: Limbaje și co-81. 
municare, IV. – Suceava: Editura universității Suceava, 2000. –   0, 3 c.a.
Recenzie la: 82. anatol Ciobanu. punctuaţia limbii române. – Chișinău, 
2000. // Mesagerul, 15 iunie, 2000. – 0, 3 c.a. 
Planul semiotic al formulelor de salut. În: Omagiu profesorului uni-83. 
versitar V. Marin – Chișinău: USM, 2000. – 0, 3 c.a. 
Aspecte ale bilingvismului în Republica Moldova. În: probleme actu-84. 
ale de lingvistică română. – Chișinău: USM, 2000. – 0, 3 c.a. 

2001
Aspecte semiotice ale documentelor medievale. În: Pergament. Anu-85. 
arul arhivelor Republicii Moldova, II. - Chișinău, 2001. – 0, 3 c.a. 
Valențe semiotice ale deicticelor. În.: Наукова спадщина професора 86. 
С.В.Семчиньского i сучасна филология. Сб.наукових праць. Ч.I. – 
Киïв: Киïвський университет, 2001. – 0, 3 c.a. 
Farmecul orașului de la marginea românismului // Limba română, 87. 
2001, N 1-3. – 0, 3 c.a. 
Un sociolect în condiții glotice basarabene. // Limba Română, 2001, 88. 
N 9-12. – 0, 5 c.a.
Recenzie la: 89. a.Crijanovschi. dicţionar al greșelilor de limbă. – Chiși-
nău, 2000 // Limba Română, 2001, N 9-12. – 0, 2 c.a. 
Greșeli de recțiune. În: Buletin al Consiliului coordonator al audiovi-90. 
zualului, 2001, N 5. – 0, 3 c.a. 
 91. norma literară și uzul local. – Chișinău: Tipografia Centrală, 2001. – 
7.0 c.a. 
 92. Comunicarea prin traducere. Chișinău: Tehnica Pro, 2001. – 7.0 c.a. 
Aspecte ale redării codurilor artistice în traducere. // Anale științifi-93. 
ce ale USM, seria „Științe filologice”, vol.II, 2001. - 0, 4 c.a.
Numele propriu în traducerea artistică. În: Un lingvist al secolului 94. 
XX. Omagiu prof. E.Coșeriu”. – Bălți, 2001. – 0, 5 c.a. 
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Semiotică și metalimbaj. Programă analitică a cursului pentru mas-95. 
terat. – Chișinău: USM, 2001. – 1,0 c.a. 

2002
Adaptarea cuvintelor împrumutate (I) // Limba Română, 2002,          96. 
N 1-3. – 0, 2 c.a.
Denumirea limbii ca instrument în lupta politică // Limba Română, 97. 
2002, N 4-6. – 0, 4 c.a. 
Adaptarea cuvintelor împrumutate (II) // Limba Română, 2002,        98. 
N 4-6. – 0, 2 c.a. 
Persistența problemei lingvistice în Republica Moldova // Viața Ba-99. 
sarabiei, 2002, N 2. – 0, 5 c.a. 
Atenție la „până când” și „până ce”. // Limba Română, 2002, N 9.         100. 
0, 1 c.a. 
Prelegeri coșeriene la USM // Limba Română, 2002, N 10. – 0, 2 c.a. 101. 
Sugestia stilistică a formelor gramaticale // Rev. de lingv. și șt. lit., 102. 
2002, N 5-6. – 0, 3 c.a. 
Istoria unui civânt: mancurt // Limba Română, 2002, N 11-12. –        103. 
0, 1 c.a. 
Traducerea – o preocupare de suflet a profesorului Valeriu Rusu. În: 104. 
Omagiu prof. Valeriu Rusu. – Chișinău: USM, 2002. – 0, 3 c.a. 

2003
Relevanța semiotică a textului tradus. În: Limbaje și comunicare, VI, 105. 
partea I. In honorem Eugeniu Coșeriu – Suceava: Ed. Univ. Suceava, 
2003. – 0, 3 c.a. 
Politica lingvistică – o problemă spinoasă în R.Moldova // Limba 106. 
Română, 2003, N 1. – 0, 4 c.a. 
Studia lingvistica in honorem Valeriu Rusu. Recenzie la: 107. omagiu 
prof. valeriu rusu.- Chișinău: usm, 2002. // Limba Română, 2003,       
N 4-6. – 0, 2 c.a. 
Radiografie la zi a românei vorbite pe malurile Prutului. Recenzie la: 108. 
limba română vorbită în moldova istorică. – vol. i, ii. – leipzig, 2002 
// Limba Română, 2003, N. 4-6. – 0, 2 c.a. 
Varierea pragmatică a numelor de persoană // Anale științifice ale 109. 
USM, Seria „Științe filologice”, 2003. – 0, 4 c.a. 
Aspecte ale politicii lingvistice în Republica Moldova. În: Filozofie. 110. 
Știință. Politică. Materialele conferinței internaționale. Coordonator 
V.Ţapoc. – Chișinău: USM, 2003. – 0, 2 c.a. 
Varierea funcțional-pragmatică a numelui propriu. În: Conferința 111. 
corpului didactico-științific. Bilanțul activității științifice a USM în 
anii 2000-2003. Rezumatele comunicărilor. Științe filologice. – Chi-
șinău: USM, 2003. – 0, 1 c.a. 
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Lexi112. cul stilistic marcat în traducere. (Colocviu Internațional „Pro-
bleme de Lingvistică Generală și Romanică”, organizat cu prilejul a 
75 de ani din ziua nașterii profesorului Grigore Cincilei, Chișinău, 
29-30 nov. 2002). – În: Probleme de lingvistică generală. – Chișinău: 
USM, 2003, p. 103-108. 
Stilul gnomic: aspecte ale traducerii. – În: Anale științifice ale Uni-113. 
versității „Al.I.Cuza” din Iași (serie nouă). Secțiunea III e. Lingvistică. 
Studia lingvistica et philologica in honorem D.Irimia. Tomul XLIX – 
L. – Iași, 2003-2004, p. 147-155.

 114. semiotica textului artistic tradus. – Ch.: CEP USM, 2003 – 280 p., 18,2 
c.a. ISBN 9975-70-343-7

2004
Bilingvismul în societatea diglosică. – În: limba română – mijloc de 115. 
integrare socială în Republica Moldova. – Chișinău: ARC, 2004, p. 
74-79.
Viziuni asupra problemelor sociolingvistice în situații de multiling-116. 
vism. – În: Limba română – mijloc de integrare socială în Republica 
Moldova. – Chișinău: ARC, 2004, p. 106-109.
Dicționare clujene. // Limba Română, 2004, nr. 5-6.117. 
Cultivarea limbii – o preocupare constantă a prof. A.Ciobanu. // 118. 
Limba Română, 2004, nr. 5-6, p. 
Recenzie la cartea: Klaus Bochmann. Limba română: istorie, vari-119. 
ante, conflicte. O privire din afară. – Chișinău: Cartdidact, 2004 // 
Limba Română, 2004, nr. 7-8, p. 206-209.
Exprimarea laconică. // Limba Română, 2004, nr 7-8, p.38-40.120. 
Proza lui Ion Druță și versiunile ei în limba rusă. – În: Opera lui Ion 121. 
Druță: univers artistic, spiritual, filozofic. (Exegeze critice asupra 
operei: monografie colectivă) Întocmire și coordonator și redactor 
științific – Mihail Dolgan, membru corespondent al A.Ș.M. /Vol. II. – 
Chișinău: USM, 2004, p. 367-372.

2005
Traducerea și discursul de escortă. – În: Limbaje și comunicare. 122. 
Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului, ed. A VII-a, Sucea-
va-Cernăuți, 2003, 2-5 octombrie. – Suceava: Editura Univ. Suceava 
2005, p. 313-320
Numele propriu: aspecte ale codului artistic – În: Tradiție și moder-123. 
nitate în opera lui A.P.Cehov. Simpozion internațional. Centenar - 
Cluj-Napoca: Napoca Star, 2005, p. 67-77. 
Extremes discursives de la campagne electorale. – În: Cooperation 124. 
and conflict in ingroup and intergroup communication. Abstracts. – 
University of Bucharest. May, 26-29, IADA Congress, 2005 – p. 53.
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Cu privire la termenul „limba maternă”. – În: Interconexiuni în con-125. 
textul globalizării Coordonatori M.Cotlău, Gh. Mohammadifard. – 
Iași: Pan Europe MBS, 2005, p. 55-59. 
Lingua – simbolo identificazione umanistica nel periodo di tran-126. 
sizione nella Republica Moldova. – În: Convegno Internazionale 
„L’umanesimo latino nella Republica Moldova: aspetti filosofici, le-
terrari e linguistici”. – Chișinău, 7 ottobre 2005 (Fondazione CASSA-
MARCA, Italia).- p.11-17.
О формах билингвизма в Республике Молдова. – În: Положение 127. 
русского языка и преподавание на русском языке вне России. 
Возможности использования международного опыт. Сборник 
тезисов Международной научно-практической конференции 
(Республика Молдова, г.Кишинев, 23-26 ноября 2005 г), с. 103.
Efectele stilistice și rolul textual al blestemelor în documentele din 128. 
epoca lui Ștefan cel Mare. – În: Ștefan cel Mare – personalitate mar-
cantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în eternitate) / 
Institutul de Istorie al AȘ RM. – Chișinău: Civitas, 2005, p. 93-97.
Un dascăl al tuturor (acad. N.Corlăteanu la 90 de ani) // Limba Ro-129. 
mână (Chișinău), N 5, 2005, p. 31 – 34.

2006
The role of paratext in the process of understanding the translated 130. 
text. / În: Semiotics beyond limits. International Conference of Ro-
manian Association of Semiotic Studies. – Bacau (Romania), 2006, 
p. 430-437.
Strategii ale discursului politic actual. – În: Strategii discursive, VIII, 131. 
Partea I (CISL). – Chișinău: CEP, 2006, p. 247 – 254.
Textul ca semn și semnul ca text // Limba Română, 2006, Nr 1-3,        132. 
p. 96 – 210. 
Repere sociolingvistice în opera lui Constantin Stere - În: Anale Ști-133. 
ințifice ale Universității de Stat din Moldova, Ediție jubiliară, Seria 
„Științe filologice”, Chișinău, 2006, p. 9-13. - 0,5
Pilde și aforisme medievale (în codicele românesc de la Sankt-Pe-134. 
tersburg). – În: Civilizația medievală și modernă în Moldova . In 
honorem Demir Dragnev. – Chișinău: Civitas, 2006, p. 96 – 106. 
- 0,6 c.a.
Limba română în spațiul public comunitar. – În: Conferința științi-135. 
fică internațională „Învățământul superior și cercetarea – piloni ai 
societății bazate pe cunoaștere”, 28 septembrie 2006. Rezumatele 
comunicărilor. Științe socioumanistice. Volumul I. – Chișinău: CEP 
USM, 2006, p. 175 – 176. – 0,1 c.a.
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 136. traducerea din perspectivă semiotică. – Ch.: Cartdidact, 2006, 266 p., 
ISBN 978-9975-937-58-0

2007
Elemente discursive actuale în pamfletul politic. – În: Limba română 137. 
azi. Lucrările Conferinței Naționale de Filologie „Limba română azi”. 
Ediția a X-a. Iași-Chișinău, 3-7 noiembrie 2006. – Iași: Editura Uni-
versității „Al.I.Cuza”, 2007, p. 255 – 260.
Argoul basarabean în stradă și în presă – În revista: Limba Română 138. 
(Chișinău), 2007, Nr 1-4, p. 36-44

 139. studii de sociolingvistică. – Chișinău: CEP USM, 2007. – 193 p. – 12 c.a.
Recenzie: Sanda-Maria Ardeleanu. Irina Condrea. Studii de socio-140. 
lingvistică. // Limba română, 2007. nr. 10-12. p. 189-182 .
Valori stilistice ale formelor diminutivale // Limba română, 2007, 141. 
Nr.7-9, p. 76 – 81 – 0,4 c.a.
Conferință științifică la Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan 142. 
// Limba română, 2007, nr. 10-12, p. 131-132 - 0,1 c.a..
Limba română în spațiul public (Aspecte ale campaniei electorale). 143. 
– În: Limbaje și comunicare IX. Evoluția și funcționarea limbii – per-
spective normative în noul context european. Partea I. In honorem 
Gheorghe Moldoveanu. – Suceava: Editura Universității Suceava, 
2007, p. 194 – 200. – 0,4 c.a.
Der terminus 144. muttersprache – symbole und Mythen der Identität - 
In: Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.) Sprachliche Individua-
tion in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. I. Republik Moldova. 
– Leipzig: Leipziger Universitatsverlag, 2007, S. 57-69. – 0,8 c.a.
“Wer nicht Russish konnte, fur den war es ungeheuer schwer beim 145. 
Medizinstudium”. Sprachbiographien moldauscher Intellektueller. – 
In: Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.) Sprachliche Individua-
tion in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. I. Republik Moldova. 
– Leipzig: Leipziger Universitatsverlag, 2007, S. 192 – 212. – 1,5 c.a.

2008
Dumitru Irimia la Chișinău // Limba română, 2008, Nr 1-2, p. 52-146. 
55. – 0,3 c.a.
Lingvistul și omul George Pruteanu // Limba română, 2008, Nr. 3-4, 147. 
p. 0, 3 c.a.
Codificarea / decodificarea mesajului în baza topicii (pe material 148. 
din limbile română, rusă, engleză) – În: Traducerea între normă, uz 
și necesitate. Materiale ale Conferinței științifico-practice internați-
onale, 31 martie 2007. Institutul de Relații Internaționale din Mol-
dova. – Chișinău, 2008, p. 27 – 34. – 0,5 c.a.
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“Mărul de aur” din cea mai mare bibliotecă a Rusiei. // Biblio-Polis, 149. 
2008, Nr.1, p. 113-116
Referințe nonverbale și paraverbale în textul dramatic. // Limba Ro-150. 
mână, 2008, nr 7-8, p. 90-97
In memoriam Silviu Berejan. A știut să formeze echipe competente 151. 
și să solidarizeze oamenii // Limba Română, 2008, N 9-10, p.90-92. 
Proza lui Ion Druță: aspecte ale unor versiuni în limba rusă. – În 152. 
volumul omagial: Fenomenul artistic Ion Druță. Colecția Academica, 
AȘM. – Chișinău: Tipografia Centrală, 2008, p. 297 – 301. 
Repere semiotice în analiza numelor de personaje din „Istoria ie-153. 
roglifică” de Dimitrie Cantemir // Revista de istorie, 2008, nr. 4, p. 
171-175.

 154. Curs de stilistică. – Chișinău: CEP USM, 2008. – 16,5 c.a. – 196 pagini. 
ISBN 978-9975-70-743-5

2009
Forme și cauze ale diglosiei în Republica Moldova – În: Thede Kahl 155. 
(Hg.) das rumänische und seine nachbarn. – Frank & Timme GmbH 
Verlag fur wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2009. - S. 175-185.
Значение паратекста для восприятия культурных особенностей 156. 
при переводе с одного языка на другой. – În: V-я Международная 
конференция «Язык, культура, общество». Москва, 24-27 
сентября 2009 г. Тезисы докладов. – Москва, 2009, с. 242-243.
Limba română se află în competiție cu limba rusă. // Ziarul „Capita-157. 
la”, 31 august, 2009, p. 2
Traseul sinuos al limbii române // Ziarul „Universitatea”, 27 oct. 158. 
2009, p. 2 – 0, 2 c.a.
Valoarea persuasivă a simbolurilor verbale și iconice în publicita-159. 
tea electorală din Republica Moldova (studiu de caz). – În: Limbaje 
și comunicare, Volumul X1. Creativitate, semanticitate, alteritate. in 
memoriam dumitru irimia (1939-2009). Colocviul internațional de 
științe ale limbajului „Eugen Coșeriu”. Ediția a X-a: Suceava, 22-24 
octombrie 2009. / Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Mir-
cea A.Diaconu, Dorel Fînaru (Coordonatori). - Casa editorială demi-
urg. Iași, 2009, p. 111 – 116. – 0,4 c.a.
Recenzie: 160. ludmila zbanţ. intensitatea absolută a calităţii acţiunii (în 
limbile franceză și română). Chișinău, 2009. – 286 p. – În: Limbaje 
și comunicare, Volumul X2. Creativitate, semanticitate, alteritate. in 
memoriam dumitru irimia (1939-2009). Colocviul internațional de 
științe ale limbajului „Eugen Coșeriu”. Ediția a X-a: Suceava, 22-24 
octombrie 2009. / Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Mir-
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cea A.Diaconu, Dorel Fînaru (Coordonatori). - Casa editorială demi-
urg. Iași, 2009, p. 406-407. – 0,1 c.a.
Recenzie: 161. anatol Ciobanu. reflecţii lingvistice.- Chișinău, 2009. – 340 
p. – În: Limbaje și comunicare, Volumul X2. Creativitate, semantici-
tate, alteritate. in memoriam dumitru irimia (1939-2009). Colocviul 
internațional de științe ale limbajului „Eugen Coșeriu”. Ediția a X-a: 
Suceava, 22-24 octombrie 2009. / Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-
Crina Coroi, Mircea A.Diaconu, Dorel Fînaru (Coordonatori). - Casa 
editorială demiurg. Iași, 2009, p. 405. – 0,1 c.a.

2010
Testament (despre cartea lui Nicolae Corlăteanu) // Literatura și 162. 
arta, 28 ianuarie, 2010, p.5, - 0,1 c.a. 
Idei pentru modernizarea școlii naționale. Modul de abordare a cur-163. 
riculumului preuniversitar la disciplina Limba și Literatura româ-
nă// Timpul, 09 februarie 2010, 0,3 c.a. (În colaborare cu A. Ghera-
sim).
Cir164. c // Ziarul de gardă, joi, 11 martie, 2010, p. 19. – 0,2 c.a.
Corelația școală – universitate // ziarul Universitatea, 23 martie 165. 
2010, p. 4. – 0, 3 c.a.
Stilistica deicticelor în poezia lui Eminescu- În: Probleme actuale de 166. 
lingvistică, glotodidactică și știință literară. Actele Colocviului Inter-
națonal organizat cu ocatia aniversării a 45-a de la formarea Facul-
tății de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldo-
va, Chișinău, 5-6 martie 2009. Vol- IV, partea I . – Chișinău: CEP USM, 
2010, p. 378 – 383. – 0,3 c.a.
Aspecte ale discursului politic în campania electorală– În: Filolo-167. 
gia modernă: realizări și perspective în context european (Ediția 
a III-a). Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan 
și acad. Grigore Vieru). 10-12 noiembrie 2009. – Chișinău, 2010, p. 
159 – 166. – 0,5 c.a.

2011
Antroponimul ca semn lingvistic. În: Limba Română, Nr 3-6, 2011, 168. 
p. 191-197
Efectul hic et nunc în proza scurtă a lui Nicolae Esinencu. În: Nico-169. 
lae Esinencu. Spectacolul operei literare/ Concepție, elab., adnotare: 
Vitalie Răileanu. Coord. Acad. Mihail Dolgan. – Chișinău: Profesional 
Service SRL, 2011. – p. 150 – 156
Situația sociolingvistică în Republica Moldova în lumina datelor sta-170. 
tistice. În: Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității 
de inovare. Conferința științifică cu participare internațională con-
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sacrată aniversării a 65-a a USM. 21-22 septembrie 2011. Rezuma-
tele comunicărilor. Stiințe umanistice. – p. 168-171.
Жаргон в двуязычной среде// Вопросы филологии, спецвыпуск: 171. 
VI Международная научная конференция “Язык, культура, обще-
ство” – Тезисы докладов. Москва, 2011 г ., с. 204-205, 0,1 c.a.
Probleme ale echivalenței în traducere în opinia prof. R.A.Budagov 172. 
// Studia Universitatis, 2011, nr. p. 86-91 

2012
Percepția problemelor legate de funcționarea limbii române în soci-173. 
etatea actuală din Republica Moldova. – În: Conferința științifică cu 
participare internațională INTERFERENŢE UNIVERSITARE – INTE-
GRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE, 25-26 septembrie 2012. Re-
zumate ale comunicărilor. Științe umanistice. – Chișinău, CEP:USM, 
2012,p. 291 – 293. – 0, 2 c.a.
Norma lingvistică și uzul curent. – În: Colocviul Internațional de Ști-174. 
ințe ale Limbajului „Eugen Coșeriu” (Chișinău – Suceava – Cernăuți), 
Ediția a XI-a, Chișinău, 12-14 mai 2011 NORMĂ – SISTEM – UZ: CODI-
MENSIONARE ACTUALĂ. Vol II. – Chișinău, 2012, p.91 – 96. – 0, 4 c.a.
Dificultăți de traducere în limba română: respectarea normei. În: 175. 
La Francopolyphomie: L’interculturalite a travers la traduction et la 
communication. Numero 7, vol.3/ 2012, p. 12-17.
Procedeul calchierii și efectele sale. – În: Omagiu profesorului uni-176. 
versitar, conferențiar doctor Ion Melniciuc LXX. – Chișinău: CEP 
USM, 2012,p.96 – 102, 0,5 c.a. 
Numele și persoana. – În: Colocviul internațional Filologia modernă: 177. 
realizări și perspective în context european (ediția a IV-a). Abordări 
interdisciplinare în cercetarea lingvistică și literară (In memoriam 
acad. Silviu Berejan) 10-12 noiembrie 2010. – Chișinău, 2012, p. 
157 – 162. – 0, 5 c.a.
Aspecte ale traducerii cuvintelor compuse din rusă în română.//178. 
La Francopolyphonie: L’Interculturalite a travers la traduction et la 
communication. Revue annuelle accreditee (categorie B). Numero 7, 
vol.2/2012, p. 50 – 56. – 0, 4 c.a.
Politici de traducere în fosta URSS. – În: Literatura în totalitarism și 179. 
posttotalitarism: Teorii, practici și politici de prezentare. Colocviu 
științific literar cu participare internațională. Chișinău, 25-26 mai 
2012. – Chișinău: CEP, USM, 2012, p. 54 – 59. – 0,5 c.a.

2013
Integrarea codului lingvistic prin dublare și subtitrare în sistemul 180. 
semiotic al producțiilor audiovizuale. În: La Francopolyphonie, nr. 
8, vol.I, 2013, p.104-113.
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Современные лексические заимствования: евролект. - В сб.: 181. 
Фiлологiчнаосвiта у полiетничному просторi: регiогальний 
досвiд. Збiрникнаукових статей з нагоди 50-рiччя факуль-
тету iноземнихмов Iзмаiльского державного гуманiтарного 
унiверситету.– Iзмаiл, 2013, с.78-81.
Aspecte ale limbajului cărților religioase, publicate în Basarabia în 182. 
secolul XIX – începutul secolului XX. – În: Biserica Ortodoxă din in-
terfluviul pruto-nistrean (1813-2013). Simpozion științific interna-
țional, 14-15 octombrie, 2013. – Chișinău: CEP USM, 2013, p. 468-
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POFESORUL IRINA CONDREA: ATITUDINE CIVICĂ

INTERVIURI, CONSEMNĂRI

Lingviștii împotriva cenzurii

Aneta Grosu, Ziarul de Gardă, 
12 august 2004

Teleradio fără Fond de aur

În semn de solidaritate cu revendicările protestatarilor de la “Teleradio-Mol-
dova”, care luptă împotriva cenzurii, a epurărilor și abuzurilor admise în procesul 
de reangajare a ziariștilor, un grup de savanți lingviști, printre care doctorii in filo-
logie Ion Melniciuc, Irina Condrea, Maria Cosniceanu, Albina Dumbraveanu, Aliona 
Zgardan, scriitorul Alexandru Gromov, publicistul Vlad Pohila și alții, a înaintat ac-
tualei conduceri a Companiei publice „Teleradio-Moldova” un ultimatum prin care 
cere ca toate programele realizate de ei sau cu participarea lor directă să nu mai 
fie puse pe post în actuala conjunctură de la cea mai influentă instituție media din 
Republica Moldova. Astfel, semnatarii ultimatumului își exprimă dezacordul cu po-
litica antiștiințifică și antiromânească din cadrul acestei instituții.

Potrivit unor surse, în zilele imediat urmatoare, acestui ultimatum al savanților 
lingviști se vor asocia alte personalități notorii din R. Moldova – scriitori, muzicieni, 
cineaști, oameni de știință și de teatru, care nu acceptă cenzura și faptul ca, deși 
compania a fost transformată oficial dintr-o instituție de stat în una publică, ea con-
tinuă să rămână aservită puterii și controlată de ea.

Astfel, în temeiul acestui ultimatum, dar și al Legii despre drepturile de au-
tor, conducerea Companiei publice „Teleradio-Moldova” va trebui să se dezică de o 
parte substanțială de programe și emisiuni care, pe parcursul ultimilor 15 ani, au 
constituit Fondul de aur al Deșteptării noastre naționale.

După refuzul unui grup de scriitori de a accepta să fie decorați de actuala gu-
vernare cu Ordinul Republicii, aceasta este cea de-a doua acțiune de amploare îm-
potriva abuzurilor comuniștilor.

Pentru studenții mei limba noastră este cea română
Interviu cu dr. în filologie Irina Condrea, șef de catedră , Universitatea de 

Stat din Moldova. Ziarul „Capitala”, 2009

Doamnă Condrea, pe 31 august s-a sărbătorit ziua limbii. Întrebarea 
mea ar fi, cum apreciați evenimentele din 1989 de pe poziția de astăzi? 

- În primul rînd, cred că tot ce s-a făcut atunci s-a făcut bine. Sigur că pe 
parcursul anilor s-au reconsiderat multe lucruri și valori. Un aspect care mai 
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dă bătaie de cap și acuma este denumirea limbii din Constituție. Toată lu-
mea știe că în 1989 nu s-a putut introduce glotonimicul „limba română”, dar 
pe parcursul acestor ani nici un guvern nu a avut curajul să modifice acest 
articol. Ca lingvist, mă doare acest aspect, deoarece, conform legii, predau o 
limbă nerecunoscută pe plan mondial. Și chiar mai mult, nici legea existentă 
nu este respectată.

Dar ce ar trebui de întreprins pentru o funcționare mai bună a legii?
- La noi în lege este foarte bine stipulată poziția limbii ruse și poziția 

limbii române. Din lege reiese că funcționarii publici, în primul rînd, ar tre-
bui să cunoască limba de stat. Ori astăzi, cînd telefonezi la un minister sau la 
alte instituții de stat, foarte des ți se răspunde „zdrastvuite” în loc de „bună 
ziua”. Aceste persoane care, conform legii, trebuie să vorbească limba de stat 
nu cunosc elementarul, nu să mai pretindem de la ei o limbă corectă. Studi-
erea și cunoașterea limbii române trebuie începută de la cele mi înalte nive-
luri, altfel ce pretenții putem să avem noi față de oamenii simpli? Al doilea 
moment ar fi încetarea elaborării documentației în două limbi. Eu cred că 
ar fi suficientă elaborarea doar în limba română. Atunci și funcționarii ar fi 
nevoiți să studieze limba, dar atîta timp cît li se dă traducerea, la ce bun să-și 
pună mintea la încercare? În al treilea rînd, pentru buna funcționare a legii, 
ar trebui să fie acordată mai multă atenție pregătirii și dotării școlilor. Tre-
buie făcut tot posibilul ca tînăra generație să cunoască limba română, altfel 
în zădar au fost toate eforturile noastre din 1989. 

Dar cum comentați Dvs. afirmația unor alolingvi precum că li se în-
calcă drepturile atunci cînd la angajare le este cerută cunoașterea limbii 
române? 

- Nu toți împărtășesc această părere. Consider că este normal să cunoști 
limba țării unde locuiești, mai ales dacă te pretinzi cetățean al acestei țări. 
Cu același succes, un moldovean poate să spună că i se încalcă drepturile, 
atunci cînd este impus într-o instituție de stat să vorbească rusa. Știu că exis-
tă persoane care manifestă o mare „îngrijorare” vizavi se starea limbii ruse 
din Republica Moldova. Dl Klimenco este obsedat de încălcarea drepturilor 
rușilor, deoarece nu este lăsat să vorbească doar limba rusă, de parcă ar lo-
cui în Ural și nu în Moldova. Dar acești oameni nu fac altceva decît să politi-
zeze premeditat aspectul lingvistic și nu sînt deloc bine intenționați. Nu cred 
că aceștia ar putea indica măcar o persoană care le-a întors spatele cînd a 
auzit limba rusă, cum se întîmplă în Lituania, de exemplu. Mediul lingvistic 
în Moldova pentru ruși este absolut confortabil atît în spațiul public, cît și în 
cel administrativ. Spațiul informațional este mai mult decît confortabil, chiar 
mai confortabil ca pentru vorbitorii de limbă română. Programe de televizi-
une, radio, presă, uitați-vă la ziare, cele de limbă română se pierd printre cele 
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de limbă rusă. Prin urmare, unde-i încălcarea drepturilor și despre ce dis-
confort pot ei să vorbească? Iar dacă pretinzi un post de funcționar public, fii 
bun și cunoaște limba de stat. Altceva e că, grație conducerii noastre, foarte 
des în actele pentru angajare la un post public nu este stipulat nimic despre 
cunoașterea limbii române. Totul se lasă la discreția angajatorului. Mă bucur 
că astăzi multe firme private cer cunoașterea limbilor română, rusă și engle-
ză sau altă limbă străină atunci cînd angajează pe cineva. Ei au înțeles că reu-
șita unei firme depinde, în mare măsură, de calitatea serviciilor, iar serviciile 
prestate depind de comunicare. 

Astăzi asistăm la apariția unei noi tendințe, tendința de a grăi mol-
dovenește

- A grăi moldovenește nu este ceva nou, este o manifestare a regio-
nalismului. Nu sîntem noi primii care avem așa ceva. Limbajul vorbit se 
deosebește de la o regiune la alta, nu se deosebește însă limba literară. 
Cineva spunea că dacă l-ai obliga pe un om să vorbească tot timpul în limba 
literară, atunci el ar arăta ca unul care umblă îmbrăcat în frac și la teatru, 
și la piață. Adică limbajul este întotdeauna funcțional, vorbirea este situa-
tivă și depinde de foarte mulți factori. Aceste caracteristici regionale, este 
vorba și de lexic, și de pronunție, formează specificul regional. Eu pot să vă 
explic de ce la noi se reacționează atît de bolnăvicios la aceste fenomene. 
Totul pornește de la faptul că pînă în 1998, foarte puțină lume cunoștea o 
bună limbă română. Cînd s-au deschis hotarele cu România, s-a produs un 
mare șoc, deoarece pentru mulți limba literară era practic inaccesibilă. În 
limba rusă toată lumea cunoștea anumite clișee, forme, formulări pe care 
le avea achiziționate în rusă, dar în română...se bîlbîiau. Foarte mulți s-au 
apucat să învețe. Dar o bună parte dintre compatrioții noștri au căpătat un 
grav complex de inferioritate din cauza necunoașterii limbii române corec-
te. Oricum, în mediul familial s-a păstrat acest aspect regional, la fel cum 
muntenii sau ardelenii își au dialectul lor. Ceea ce aș dori ca toată lumea 
să înțeleagă e că noi nu trebuie să ne temem de regionalisme, ci de faptul 
că nu cunoaștem limba literară. De ce este gustat în ultimul timp regiona-
lismul moldovenesc? Cred că este vorba doar de un efect stilistic. În „Ro-
mânia Literară” (București) s-au publicat niște articole despre acesta. Cei 
care promovează regionalismele sînt tinerii. Ei fac acest lucru, deoarece 
vor să fie altfel decît majoritatea. Tinerii încearcă să diversifice limbajul, 
să împrumute niște expresii care să dea comunicării mai multă expresi-
vitate. Regionalismele mai apar în cultura aceasta pop și talk show, unde 
pe primul loc sînt moldovenismele. Este un cîntec nu știu cine-l cîntă „Ah 
chiciorul ce mă doare” – cine poate pronunța acest cuvînt, care sună cu to-
tul altfel decît pronunția academică. Se dezvoltă foarte mult argoul. Argoul 
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este o vorbire situativă folosită pentru a da limbii mai multă expresivitate. 
În limba franceză elevii vorbesc numai în argouri , ei nu vor spune profesor, 
ci prof., nu matematică, ci mate. Cunoscutul „bac” la fel este un element de 
argou care a pătruns deja la nivel oficial. Dacă cineva, care a studiat lim-
ba după manuale și opere ale clasicilor,vine într-o școală din Franța, nu 
prea va înțelege ce se vorbește. La fel se întîmplă și cu limba română, rusă, 
engleză, argoul, în general, a pătruns în toate limbile. Altceva este că noi 
trebuie să avem grijă să păstrăm o limbă literară curată, să nu permitem 
diferitor țigănăsme, rusisme sau chiar sudalmelor să devină ceva normal.

După părerea Dvs, cum va evolua limba română la noi în țară?
- Limbajul se dezvoltă acuma mult mai repede, deoarece nu sînt restric-

ții, iar globalizarea ne impune noi condiții. Recent Academia Franceză a im-
pus niște restricții draconice față de englezisme. Nu sîntem unicii, unii cred 
că numai la noi sînt multe rusisme, dar și în celelate limbi sînt foarte multe 
cuvinte preluate din alte limbi. În general, unde există limbă vorbită și vehi-
culată există și împrumuturi, și jargoane, și argouri, și influiențe – toate sînt 
caracteristice pentru o limbă vorbită. Numai limba latină, care este o limbă 
moartă, nu suferă modificări. Francezii au obținut ceva, dar nu poate să lup-
te nimeni împotriva argoului. Ascultați cum vorbesc copiii noștri la școală, 
sînt niște limbaje noi. Nu trebuie criticat foarte dur cel care vorbește în felul 
acesta. Ar trebui totuși ca școala să explice, să fie mai puternică și să luptăm 
cu toții împotriva injuriilor.

Cum este percepută identitatea lingvistică într-o societate multiet-
nică?

- Nu există practic state în Europa unde să fie spații monoetnice și mo-
nolingve. Și trebuie să ne luăm la revedere de la aceasta. Acuma populația 
este foarte mobilă. Mă rog, din motive diferite: economice, politice sau altele, 
dar faptul rămîne... Ceea ce trebuie să facem e să fim mai toleranți unul față 
de altul. Identitatea unui om care trăiește într-un spațiu multietnic este al-
tfel decît în cele pretins monolingve. Un om modern nu rămîne „virgin” din 
punct de vedre lingvistic. Cel mai des conflictele lingvistice apar atunci cînd 
fiecare are dreptate, dar nu ascultă niciodată poziția altuia. Și chiar mai mult: 
comportamentul nostru cu propria limbă nu este cel care ar trebui să fie. De 
exemplu, mulți dintre conaționalii noștiri critică alolingvii pentru necunoaș-
terea limbii române. Dar, odată ce cineva îi răspunde în limba rusa, el imedi-
at trece la acestă limbă. De ce? Noi singuri stimulăm această necunoaștere a 
limbii române. Nu demult am mers la o bancă pentru o consultație. Funcțio-
narul bancar a început să vorbească cu mine în rusă. Eu însă am continuat să 
vorbesc în română. La a doua propoziție domnul a trecut și el la română și la 
o română destul de bună. Sigur că i-a venit un pic mai greu, dar dacă nu vrei 
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să pierzi un client, atunci trebuie să cunoști ambele limbi, și rusa și româna. 
Atîta timp cît noi vom vorbi cu alolingvii în rusă, ei nu vor învăța limba ro-
mână. Investițiile care s-au făcut pentru a-i învăța pe ruși să vorbească limba 
română mai bine se făceau pentru noi, moldovenii, ca să ne cunoaștem mai 
bine limba, să ridicăm nivelul de cultură. În Republica Moldova se face mult 
pentru minoritățile naționale și mai puțin pentru etnia majoritară. De exem-
plu, la Casa Naționalităților s-a găsit loc pentru toate limbile, numai pentru 
română nu s-a găsit loc. Așa reiese că la noi în țară pentru toate etniile este 
raiul, iar pentru noi nu. 

Ce ne puteți spune despre studenții Dvs? Care este atitudinea lor față 
de limba română?

- Lucrez la Facultatea de Litere, iar pentru tinerii de aici locul și rolul 
limbii române este prioritar. Sper că toți studenții mei vor fi niște apărători 
ai limbii noastre. Cît privește nivelul cunoștințelor, pot să vă spun cu inima 
deschisă că avem studenți buni. Inițial, cînd participam la concursuri, con-
ferințe și seminare în România, aveam foarte multe emoții. A fost nevoie de 
vreo cîțiva ani ca să dovedim tuturor, și nouă înșine, că limba noastră e cea 
română. Mă mîndresc cu faprul că tinerii noștri sînt printre primii la diferite 
concursuri și olimpiade internaționale de limbă română. Pentru studenții 
mei limba noastră este cea română.

Vă mulțumesc!
Pentru conformitate: Veronica Gorincioi 

Interviu cu Irina Condrea, șefa Catedrei de Limba Română, 
Lingvistică Generală și Romanică, USM

31 august 2010, terra.md

Mai poartă ziua de 31 august sensul unei sărbători naționale ce sim-
boliza victoria în lupta pentru identitate, limbă?

- Ziua de 31 august își păstrează importanța. Pentru mulți a devenit o zi 
de suflet, dar și una profesională. Noi, filologii, ne bucurăm de ea, în primul 
rând, pentru că ar fi ca o sărbătoare profesională. Desigur că fastul depinde 
de autorități. Oficial se marchează această zi și este foarte bine, pentru că așa 
cum se oficiază o slujbă la biserică, exact și aici oficial oamenii trebuie să știe 
că este sărbătoare. Cu doi ani în urmă nici nu puteam rosti „limba română, 
iar acum lucrurile s-au schimbat.

Credeți că limba română se va simți mai la ea acasă dacă această 
denumire va figura oficial în Constituție?
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- Da, limba română se va simți mai sigur atunci când va fi consfințită 
prin Constituție. Constituția este cea mai importantă lege din stat, în ea 
trebuie să fie scris adevărul. Atitudinea multora atunci se va schimba, dar 
eu nu consider că se va schimba drastic. Asemenea lucruri nu se schimbă 
peste noapte, este nevoie de timp pentru modificări la nivel de conștiință, 
de cultură al oamenilor.

 Expresia de „limbă română” mai este ocolită și astăzi. Ce trebuie 
să se întreprindă, nu doar la nivel oficial, ca limbii noastre să i se spună 
pe nume?

- Trebuie să crească nivelul de cultură al populației. Atunci când omul 
este cult și a trecut prin școală, el știe ce înseamnă limba română, mai ales 
dacă o vorbește corect și o utilizează în activitatea de toate zilele. Un nivel 
înalt de cultură ar înlătura problema aceasta. Politicienii mai sunt foarte 
precauți și utilizează diferite eufemisme – „limba noastră”, „limba țării”, „ 
limba poporului”, „limba neamului”, numai să nu îi zică „limba română”. 
Dar oricât ar fi de precauți, oricum își dau seama că varianta literară este 
„limba română”.

În Republica Moldova, la momentul de față, cunoașterea limbii ro-
mâne este sprijinită sau descurajată? Nu ne referim doar la alolingvi.

- Studierea limbii române este destul de bine încurajată, în particular, 
pentru alolingvi. Altceva este menținerea interesului pentru limba română 
de către vorbitorii de română, pentru că unii rămân la nivelul „cățeluș cu 
părul creț”. Orice limbă, inclusiv cea maternă, trebuie alimentată cu cunoș-
tințe, dar asta se face mai greu, pentru că este vorba despre un efort indi-
vidual. Interesul pentru nivelul cunoașterii limbii române scade, pentru 
că scade interesul față de lecturi. Ascult destul de atent posturile de radio 
și televiziune, se pare că o parte dintre vorbitorii de acolo nu a deschis o 
carte sau un dicționar de când a terminat școala. Cartea îți dă și alte posibi-
lități de îmbogățire a vocabularului, însă așa cum limba se învață de multe 
ori în mod folkloric, se observă bine acest lucru chiar și la prezentatori. 
M-a mirat unu care a spus că premierul Vlad Filat „a probozit” pe cineva. 
„A probozi” este un regionalism pe care nu îl mai folosește nimeni, dar aud 
așa cuvinte la „Mesager” și îmi dau seama câte cărți a citit cel care l-a pro-
nunțat. Se atestă un fel de pasivitate; oamenii de cultură, totuși, trebuie să 
fie mai activi în acest sens.

Vorbitorii de română spun că pe străzile capitalei, dar și în alte lo-
calități din țară, se vorbește mai mult o limbă străină. Tineri care sunt 
de o vârstă cu Independența Republicii Moldova numesc străzile, spre 
exemplu, așa cum se numeau ele odată, în perioada sovietică. Cum cre-
deți, de ce se întâmplă asemenea lucruri? Cine și ce trebuie să facă?
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Limba rusă este vorbită în stradă de către mulți din comoditate. Pri-
mul contact dintre două persoane are loc în limba rusă, pentru ca să fie 
siguri că se vor înțelege, deoarece moldovenii totuși înțeleg limba rusă. Nu 
știu de ce rușii pot să-ți riposteze și să spună că nu înțeleg, dar moldovenii 
niciodată nu spun asta. Vorbesc preponderent în rusă cei care nu sunt si-
guri pe cunoștințele lor de română. Rușinea este mai mare când faci greșeli 
vorbind în limba maternă, decât în altă limbă – astfel tratează aceste cazuri 
sociolingvistica și psiholingvistica.

De altfel, limba rusă este vorbită de foarte mulți moldoveni foarte rău, 
infect, foarte mulți o cunosc cu mult mai rău decât cu 20 de ani în urmă. 
Acum tot mai mult se face observată o linie de demarcare între vorbitorii 
de limbă rusă și cei de limbă română – rușii nu știu româna, iar românii nu 
știu rusa, iar asta duce la lucruri foarte urâte din punct de vedere social. 
În perioada sovietică limba rusă unea societatea, ne placea sau nu, pentru 
că toate adunările se făceau în limba rusă, pentru că nu puteau vorbi două 
persoane în două limbi diferite. Acum limba de stat nu a căpătat încă atâta 
influență și putere, ca să se vorbească numai în limba de stat. E clar că nu 
trebuie să îi dai în cap celui care nu știe limba română, dar trebuie să îl 
ajuți. Noi suntem însă foarte intoleranți. Dacă ar fi înțelegere între oameni, 
atunci ar exista această limbă comună, pentru că limba este un element de 
legătură.

Pe cât de mult Republica Moldova de astăzi seamănă cu cea din 
aspirațiile Dumneavoastră de acum 19 ani?

Aspirațiile s-au realizat cam pe jumătate, dar a trecut timp puțin pen-
tru țară. În plus, am fi avut mai multe realizări într-o situație economică 
mai bună. S-a făcut multă politică fără suport. Pentru intelectuali cum a 
fost, așa a și rămas, e dificil să mergi undeva, să cumperi o carte, să parti-
cipi la vreo conferință din banii pe care îi avem. Însă nu sunt de acord cu cei 
care văd doar partea proastă a lucrurilor, pentru că, dacă stai să cântărești, 
în 20 de ani s-a făcut foarte mult. Tinerii de azi nu știu prin ce au trecut cei 
de mai înainte. Nu puteai să zici „limbă română”, nu puteai să studiezi altă 
limbă străină. Erau lucruri îngrozitoare, dar lumea uită foarte repede. Eu 
cred că trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem și să fim mai toleranți. Poate 
că atunci și sărăcia s-ar suporta mai ușor.

Sursa: info-prim.md
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„Scrisoarea celor 66“ și germenii revenirii la limba română 
și la grafia latină

30 august 2013 – adevărul.md

 Cu exact 25 de ani în urmă, la finele lunii august, se cocea unul dintre 
cele mai importante evenimente ale Mișcării de Eliberare Națională din Ba-
sarabia – scrisoarea deschisă semnată de 66 de personalități care au cerut 
tranșant stoparea experimentului „limba moldovenească“ și declararea lim-
bii române drept limbă de stat.

 Lingviști, scriitori, oameni de artă, deopotrivă cu matematicieni, biologi 
și psihologi au semnat acea scrisoare deschisă către „Comisia interdepar-
tamentală a Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești pentru stu-
dierea istoriei și problemelor dezvoltării limbii moldovenești“. „Sperăm că 
prin activitatea Comisiei se va pune capăt unui capitol rușinos al lingvisticii 
conjuncturiste din republică – teoria celor «două limbi» romanice din nor-
dul Dunării. Ne-am convins cu toții că această poziție compromisă s-a sol-
dat cu un singur efect sinistru – degradarea pe toate căile a limbii materne 
vorbite de băștinașii din Moldova Sovietică, mutilarea conștiinței lingvistice 
și a gândirii lor. (...) Limba noastră trebuie să se afle în aceleași condiții de 
funcționare ca și spaniola în țările Americii Latine sau germana în Austria. 
Cu alte cuvinte, abia după ce mai multe generații de moldoveni își vor între-
buința limba maternă în toate domeniile vieții lor, abia atunci vom fi în drept 
să întrebăm: limba română sau variantă a limbii române?“, scriau cei 66 de 
semnatari ai apelului din „Învățământul public“, la 17 septembrie 1988.

Inițiatorii demersului erau lingviștii Emil Mândâcanu, fiul regretatului 
Valentin Mândâcanu (care publicase în aprilie 1988, în revista „Nistru“, artico-
lul „Veșmântul ființei noastre“) și Vlad Pohilă, dar și matematicianul Viorel I. 
Cibotaru. Cei trei elaboraseră separat anumite fragmente din text, iar ulterior 
le-au unit. În cele din urmă, au mers la colegii lor și le-au propus să semneze. 

„Era prima manifestare a conștiinței civice“ 
Profesorul universitar Irina Condrea, doctor habilitat în filologie la Uni-

versitatea de Stat, își amintește că și-a pus semnătura pe document la o ca-
fea, fiind convocată de Emil Mândâcanu. „Textul elaborat de inițiatori n-a fost 
modificat. A lucrat cu el regretatul Valentin Mândâcanu, a avut contribuții și 
Vlad Pohilă. Era un text extraordinar de bine alcătuit. Era prima manifestare 
a conștiinței civice. Un germene de constituire a societății civile“, spune ling-
vistul. „Textul este actual și astăzi, pentru că nu s-a realizat ceea ce s-a cerut. 
Atunci a fost un gest de mare curaj și a avut un impact foarte mare. M-a mirat 
că unii dintre cei care azi se bat cu pumnul în piept cât de români sunt nu 
l-au semnat“, adaugă Irina Condrea.
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În ajunul Zilei Limbii Române: mizeria și splendoarea 
bilingvismului

28 august, 2013
Liliana Barbăroșie

Radio Europa Liberă

În ajunul Zilei Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august, începând 
cu anul 1989, când a fost adoptată Legea privind Limba de Stat și revenirea 
la alfabetul latin, vom sta de vorbă cu profesorul universitar Irina Condrea, 
doctor habilitat în filologie la Universitatea de Stat din Chișinău, despre pro-
blemele pe care continuă să le întâmpine limba română, fie scrisă, fie vorbi-
tă, în Republica Moldova.

Europa Liberă: Dacă ar fi vrut cu adevărat, orice persoana ar fi re-
ușit, probabil, în acei câțiva zeci de ani de când s-a vorbit pentru prima 
dată despre importanța limbii române, frumusețea ei, nevoia de a o cu-
noaște, zic ar fi reușit și să o fi învățat, nu?

Irina Condrea: Evident. Orice se poate învăța, numai că unii învață mai 
bine, mai profund, le vine mai ușor, alții se descurcă ceva mai greu. Dar, ori-
cum, în atâția ani toți ar fi trebuit să-și schimbe deja modul de exprimare.

Europa Liberă: Lucrurile însă stau încă destul de strâmb cu asta… 
Care sunt cele mai mari probleme, greșeli de exprimare pe care le obser-
vați la catedră, în viața de zi cu zi, la televizor?

Irina Condrea: Să știți că există niște situații comune pentru toate lim-
bile în ceea ce privește corectitudinea, fie că vorbim de română, de franceză, 
de rusă sau altele. Limba maternă care se predă la școală și regulile ortogra-
fice, de punctuație și celelalte sunt destul de dificile și, în privința aceasta, 
școala are foarte mult de făcut. Pentru foarte multă lume este o problemă 
anume gramatica și scrierea unui text corect din punct de vedere gramatical 
și coerent. Și în acest sens am auzit o propunere, dacă nu mă înșel, chiar s-a 
realizat ceva, a propus cineva să se facă o așa-numită dictare națională, la 
nivelul întregii țări, benevolă, cu participarea tuturor. Să existe o echipă care 
să organizeze, să se facă această dictare, pe urmă se dau rezultatele celor 
interesați, care vor să știe cum au scris și la ce nivel sunt cu acest scris. Mi s-a 
părut o idee interesantă.

Europa Liberă: S-ar putea să avem niște rezultate la care să nu ne 
așteptăm?

Irina Condrea: Bine, este un mod de a vedea unde am ajuns cu soco-
teala și nu obligă pe nimeni absolut la nimic, adică nu se dau note și este 
destul de multă lume interesată să se autoevalueze.
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Europa Liberă: Așadar, moldovenii scriu cu greșeli, dna Condrea. 
Altceva?

Irina Condrea: Da, scriu cu greșeli, din păcate. În al doilea rând, voca-
bularul moldovenilor. Noi suntem o zonă care ne deosebim puțin în pri-
vința vocabularului, este un vocabular tradițional aici, nu prea se acceptă 
neologismele. Mulți dintre studenții mei, bunăoară, nu au știut ce înseam-
nă molar – adică măsea, dinte; ce este trahee; ce înseamnă a face flotări… 
Adică sunt niște lucruri care în mod obișnuit ar trebui să se spună, să se 
vorbească, dar iată că nu, se acceptă mai degrabă vocabularul mai vechi.

Pe de altă parte, vocabularul acum suportă niște influențe extraordi-
nar de mari, mai ales în limbajul tinerilor. Sunt două aceste influențe. Este 
vorba de limbajul de pe internet și acronimele acestea, care în scris sunt o 
teroare pur și simplu. Chiar și atunci când studenții scriu lucrări, sau elevii 
la liceu, folosesc foarte multe acronime. El nu scrie bine, dar scrie bn; nu 
scrie pentru, dar scrie p/u.”

Europa Liberă: Precum ar scrie pe o rețea de socializare…
Irina Condrea: Da, exact precum scriu în rețelele de socializare. Se 

obișnuiesc cu asta și „dezvățul”, ca să zic așa, este cu mult mai greu. În con-
tinuare, dacă vorbim despre probleme, mai avem încă una: este vorba sigur 
că de calchieri. Noi suntem într-o zonă de bilingvism și aceste calchieri 
sunt inerente, nu se poate să nu existe. Sunt o parte care au fost, mă rog, ex-
plicate, s-a propagat destul de mult și să știți că a avut efect lucrul acesta de 
explicație. Acum rar de tot aud să spună cineva că „am precăutat”o chestiu-
ne. Toată lumea spune am examinat, și mai sunt lucruri, aș putea da și alte 
exemple. Adică, totuși, activitatea aceasta desfășurată de lingviști, pentru 
cei care au urechi de auzit și aud, așa cum scrie în Biblie, are efecte.

Dar există în privința aceasta încă un lucru foarte interesant. Limba se 
dezvoltă și ne aduce foarte multe surprize, cum ar fi aceste acronime stra-
nii, pe care, dacă nu le cunoști, nu înțelegi deloc textul și, în afară de aceas-
ta, sunt în limbajul tinerilor foarte multe elemente de argou. Și acronimele, 
limbajul acesta de pe Messanger, plus argoul, sunt niște lucruri comune 
pentru toate limbile. Și în franceză se întâmplă, de altfel francezii au aproa-
pe în fiecare an câte un dicționar al argourilor de limbă franceză. Pentru că 
altfel nu se mai pot înțelege. La noi însă argoul este legat de bilingvismul 
acesta rus-român în care ne aflăm. Și cuvintele de argou pătrund în limba 
română din limba rusă. De aceea puteți auzi când vreți expresii de felul hai, 
paca, le-ați auzit cu siguranță.

Europa Liberă: Ce face strâmb școala moldovenească în acest sens, 
pentru că responsabilitatea învățământului încă nu a anulat-o nimeni. 
Ce nu face bine liceul, colegiul, universitatea?
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Irina Condrea: La liceu, de exemplu, se face acum literatură în fond, și 
teorie literară foarte serioasă, dar nu prea se face limbă română. Chiar există 
această problemă – discrepanța între ceea ce se face și ceea ce este introdus 
în programa școlară. Tot ce e inclus în programă este bun, este frumos, este 
corect, parcă nu putem avea pretenții. Dar una se vorbește, se scrie, se comu-
nică în clasă la orele de limbă română și peste două minute, când elevii ies 
afară, ei aud cu totul altceva, este un alt mediu de comunicare.

Școala nu vrea să vadă, nu vrea să audă lucrurile acestea, vai de mine. 
Este ceva urât, nu ne trebuie și nu vrem să știm despre asta. Dar trebuie să le 
explicăm elevilor. De câte ori le-am explicat, la întâlniri cu elevii, cu studenții, 
ei reacționează foarte interesant. Ei nici nu observă, să știți, este o comuni-
care între tineri și ei nici nu observă devierile. Dar când este cineva care îi 
atenționează, când se discută aceste lucruri, atunci ele evoluează altfel.

Europa Liberă: Se poate face ceva pentru a genera o intoleranta ge-
nerală față de proasta cunoaștere a limbii române? Daca, de exemplu, 
în Germania, îmi spunea cineva, nu cunoști limba oficială sub toate as-
pectele, nu doar că ai mai multe dezavantaje, dar ești privit cu ochi nu 
tocmai buni de toți membrii societății. Se poate face ceva pentru asta și 
în Republica Moldova, daca tot nu mai reușim de peste doua decenii să 
impunem o legislație și un sistem de studiere mulțumitoare?

Irina Condrea: Din păcate, în Republica Moldova atitudinea este toc-
mai inversă față de ceea ce spuneați Dvs. și bădărănismul acesta în expri-
mare este propagat, din păcate, de o bună parte din elita politică, care își 
permite să vorbească vulgar, urât, să folosească niște expresii licențioase. 
La noi este la modă mai degrabă să fii bădăran decât să fii om cult, mai ales 
printre tineri ... Sunt mulți care vorbesc anapoda și chiar atunci când li se 
fac observații, au un comportament necivilizat. Și dacă persoane sus-puse 
procedează în felul acesta, atunci se consideră și aceasta un fel de modă.

Cei care deja și-au format o cultură, o atitudine este altceva, dar tinerii 
trebuie avizați în privința aceasta și, oricât de bine ar ști tema, subiectul, 
romanele care s-au scris, pentru că în principiu asta se face la școală, dacă 
ei nu înțeleg și nu sunt atenționați asupra factorilor de limbă care se întâm-
plă în jurul nostru, atunci ei fie că trec peste asta, fie că le iau de bune. Asta 
e toată tragedia. Ei consideră că așa e bine: uite, măi, acesta când i-a ars-o, 
numai o sudalmă de mamă nu a zis. Și dacă ar fi zis-o, cred că mulți ar fi 
bătut din palme. Este o percepție foarte distorsionată și lucrurile acestea 
trebuie spuse la orele de limba română.

Europa Liberă: S-au schimbat între timp și conținuturile pe care 
le primim odată cu consumul de limba româna, emisiuni, cântece în 
română? Altfel spus, un străin ar avea de ce sa învețe limba română în 
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interes de contact direct cu civilizația, cultura, orizonturile în general 
pe care le poate deschide această limbă acum?

Irina Condrea: Limba română, ca limbă a unei culturi, este foarte bo-
gată. Sunt scriitori noi, piese noi, formații, sunt spectacole care se joacă în 
limba română. Am în vedere ceea ce este inclus în circuitul cultural direct. 
Dar, în afară de aceasta, sunt foarte multe tradiții folclorice în limba româ-
nă și acestea sunt acum foarte căutate în orice țară, nu numai la noi. Și pen-
tru asta chiar ar merita să fie învățată limba română, cu atât mai mult cu 
cât toți cei care încearcă să o învețe, o învață destul de repede. Și ar trebui 
să o învețe și conaționalii noștri care n-o știu.

Europa Liberă: În acest an pentru prima data vor sărbători limba 
română și românii de peste Prut, oriunde s-ar afla. Ce motive ar avea 
românii din Romania, Italia, Austria etc. să facă acest lucru decât do-
rința de a li se alătura cetățenilor Republicii Moldova?

Irina Condrea: Din ceea ce știu eu, pentru românii din diaspora, chiar 
și pentru cei de dincolo de Nistru, este foarte dificil. Și ei se uită la noi ca la 
vorbitori de altă limbă aproape că. Pentru că pentru ei este foarte dificil să 
vorbească măcar precum vorbim noi.

Cei din Italia, din altă parte, au foarte mari nostalgii. Cunosc persoane 
care scriu versuri, care ascultă cu sufletul la gură orice cântec, orice melo-
die folclorică, și aceasta este exact ceea ce vorbeam, partea de cultură pen-
tru care merită să cunoști limba română. Și spunea cineva, un filosof, José 
Ortega y Gasset, care a avut odată un eseu foarte interesant care se numea 
„Mizeria și splendoarea traducerii”. Aș zice eu că este mizeria și splendoa-
rea bilingvismului acum, pentru că suntem cu toții în zona aceasta de bi-
lingvism și există partea bună, dar așa, cum a început filosoful și cum a pus 
cuvântul pe primul loc, mizeria are totuși o foarte mare „contribuție” în tot 
amalgamul acesta de probleme care i se întâmplă limbii române.

Limba – cetatea neamului ce trebuie apărată

Interviu realizat cu dna dr. habilitat în filologie Irina CONDREA, șef catedră USM,
Jurnal National, august 2013

1. Se știe, stimată doamnă, că sunteți printre foarte puținii din ca-
drul de lingviști, care au semnat „Scrisoarea celor 66” , în care se cerea 
conducerii de atunci a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești să fie 
declarată limba română – limba de stat, revenirea la grafia latină și re-
cunoașterea identității limbii vorbite în acest spațiu și limba vorbită în 



39

România. Cum de nu v-a fost frică la acea vreme? Doar prea neînsemnat 
a fost numărul acelor care și-au riscat postul, cariera, pe când dumnea-
voastră chiar n-ați avut ce pierde?

Nu la asta m-am gândit atunci. Îmi amintesc foarte bine că a venit la 
mine cu această scrisoare Emil Mândâcanu, fiul reputatului om de cultură 
Valentin Mândâcanu, și l-am întrebat dacă chiar va figura semnătura mea pe 
acest document. Eu eram pe atunci de abia la începutul carierei de cercetă-
tor și credeam că se vor aduna atât de multe semnături ale unor oameni cu 
mult mai cunoscuți și mai cu pondere, încât pentru modesta mea persoană 
nici nu va mai fi loc. Dar au fost cei care au fost și dacă această adresare a 
impulsionat cât de cât lucrurile, mă bucur că am contribuit și eu cu ceva. 

2. Făcând o ochire retrospectivă, cum apreciați starea limbii româ-
ne – ce a fost și ce este: curățenia și gradul de folosire a ei în instituțiile 
statului, precum și în societatea noastră?

Limba română și-a extins cu mult aria de funcționare și calitatea ei, de 
asemenea, s-a îmbunătățit. Bucură că a apărut o generație de tineri intelec-
tuali, reprezentanți ai celor mai diverse profesii, cu o bună ținută lingvistică, 
care vorbesc corect, au simțul limbii și se vede că sunt atenți la modul cum 
se exprimă. Sunt cei care au făcut școala în limba română, nu în cea ”moldo-
venească” și anume prin ei se redresează situația. Există acum și destul de 
mulți vorbitori de profesie – prezentatori, comentatori, moderatori, care di-
aloghează liber, participă la discuții, la dezbateri transmise în direct de pos-
turile de radio și televiziune – așa ceva nici nu exista în perioada sovietică, 
pentru că totul se cenzura, emisiunile se înregistrau din timp, de aceea lumea 
nu avea experiența de a vorbi în public, de a-și exprima și a-și susține opinia, 
de a se confrunta cu oponenții etc., toate acesta sunt achiziții relativ noi pen-
tru țara noastră. Deși există anumite deficiențe, comunicarea mediatică se 
orientează pe un făgaș bun, în ceea ce privește limbajul, prezentarea. Nu se 
poate spune același lucru și despre varianta scrisă a limbii române, căci orto-
grafia, punctuația, topica, stilul, terminologia îi dau de gol și pe mulți dintre 
cei care vorbesc destul de bine. Nivelul de agramație este alarmant chiar și în 
rândul intelectualilor, al specialiștilor, în rândul elevilor și studenților. 

Cu regret, situația nu este deloc îmbucurătoare în ceea ce privește limba 
vorbită de aumite grupuri sociale (de exemplu, unii oameni în vârstă, diverse 
grupuri de tineri ș.a.), care amestecă cuvinte rusești printre cele românești, 
folosesc în exces calchieri supărătoare, elemente argotice și dau dovadă de 
un total dezinteres față de modul de exprimare. Se observă destul de bine 
această masă de oameni inculți, cu atitudini agresive față de toate elemente-
le de cultură și pentru care comportamentul civilizat, inclusiv vorbirea mă-
car decentă, dacă nu corectă, este de neimaginat. 
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În general, nivelul de cultură în societate scade îngrijorător și odată cu 
aceasta scade și interesul pentru vorbirea frumoasă și corectă. Pe scara ac-
tuală a valorilor cultura nici nu mai figurează printre priorități, ea nu con-
curează nici pe departe cu ceea ce este în top – bani, avere, putere, distracții, 
dezmăț. 

3. Ce impact credeți că are asupra societății noastre faptul că în Con-
stituția RM, articolul 13 stipulează că limba acestui stat e limba moldo-
venească, și nu precum e corect – limba română?

Articolul 13 este un tribut plătit trecutului nostru sovietic și la început 
părea să fie o soluție de moment, dar iată că „momentul” se prelungește prea 
mult și respectivul articol este ca un fel de sabie a lui Damocles, care ține toată 
lumea în suspans, lucru de care se folosesc cu abilitate unii politicieni. Denu-
mirea limbii a creat nu o dată tensiuni în societate, este destul să ne amin-
tim de declarațiile de anul trecut (dar și de anul acesta) ale conducătorilor 
Găgăuziei în legătură cu rezultatele proaste ale examenului de BAC la limba 
română. Ei afirmau atunci că nu vor și nu au nevoie să învețe limba altui stat, 
că vor învăța limba care este stipulată în Constituția țării, insinuând că dacă 
se va schimba denumirea limbii în programele școlare și disciplina se va numi 
limba moldovenească, se vor îmbunătăți peste noapte și rezultatele. 

Denumirea limba moldovenească se referă la o variantă teritorială, regi-
onală a limbii române, graiul moldovenesc având anumite particularități fo-
netice și lexicale, care îl deosebesc, de exemplu, de varianta ardelenească sau 
muntenească. În acest sens, cei care insistă că moldoveneasca este o limbă di-
ferită de română încearcă să scoată în evidență anume aceste particularități 
regionale, caută (și găsesc!) tot felul de cuvinte și expresii insolite și de multe 
ori bizare, care, în fond, țin de lexicul regional, de exprimarea familiară și 
reprezintă multe particularități argotice, neliterare, cu o frecvență redusă 
în comunicare, dar care sunt cunoscute de reprezenanții păturilor inculte, 
prost instruite, agresive și retrograde, de care vorbeam mai sus. Așa ne-am 
pomenit cu lucrarea de tristă faimă numită „Dicționar moldovenesc-român”, 
iar din intenția populistă de a se exprima „mai pe moldovnește”, unii politi-
cieni folosesc un limbaj incult, vulgar, necivilizat, pretinzând că „așa grăiește 
poporul”. Tot aici se înscrie și recenta acțiune a cuiva, care a scris pe niște 
stâlpi „Еу сынт молдован ши грэеск молдовенеште”, etalându-și identita-
tea și limba stipulată în articolul 13. Acesta este dreptul lui, este opinia unui 
cetățean particular sau a unui grup oarecare, dar ea nu trebuie absolutizată 
și impusă întregii societăți. Dacă per absurdum s-ar merge până la capăt cu 
articolul 13, ar trebui să ne întoarcem și la grafia rusească și la starea de de-
gradare lingvistică și spirituală a nostalgicilor, ce se orientează numai spre 
trecutul sovietic. Însă timpurile s-au schimbat, a crescut o nouă generație de 
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oameni, care înțeleg corect lucrurile, care sesizează diferența dintre limba 
cultă, literară, modernă și o variantă marginală, deplorabilă, plină de tot fe-
lul de bazaconii, care nu poate fi utilizată eficient în comunicarea actuală și 
nici nu poate fi chezășia formării, a devenirii spirituale a persoanei. Iar dacă 
vrem ca acești tineri să nu-și ia lumea-n cap, plecând masiv peste hotare, ar 
trebui, pe lângă multe alte măsuri, ajustări legislative, modificări de sistem, 
să fie adus la realitatea vieții și articolul 13.

4. Mă interesează, de asemenea, în ce măsură influențează nefast 
alolingvii asupra dezvoltării firești a limbii române, pe teritoriul țării 
noastre?

Alolingvii influențează nefast exact în măsura în care noi le permitem 
acest lucru – nu îi obligăm să cunoască limba română pe cei care trebuie s-o 
cunoască, le răspundem în limba rusă ori de câte ori suntem întrebați, nu 
insistăm să ni se vorbească în română în locurile publice, nu îi acționăm în 
judecată pe cei care își bat joc de noi ca băștinași, tolerăm injuriile și ieșirile 
șovine ale multor personaje dubioase, alegem o conducere care de ani și ani 
păstrează o legislație lingvistică anacronică, nu ne îngrijim să vorbim corect 
și frumos noi înșine propria limbă, ba chiar de multe ori o batjocorim și o 
denigrăm etc., etc. O societate cu un înalt nivel de cultură nu ar permite ase-
menea lucruri, la noi însă, din păcate, cultura este cam de domeniul fantas-
ticului. Ar trebui să ne servească drept exemplu Ţările Baltice, unde oame-
nii răspund în limba lor la orice întrebare, au pus la punct o legislație care 
favoizează anume limba țării, iar cei care nu o cunosc au toate drepturile și 
posibilitățile să o învețe, dacă doresc să se integreze în societate. 

5. Am impresia că suntem departe de a vedea limba română în ca-
pul mesei – în acest spațiu românesc, aflat de 200 de ani sub ocupația 
rusească, pe care Duma de Stat a Federației Ruse l-a decretat „zonă de 
interese strategice a Rusiei”. Şi, totuși, ce s-ar cere să întreprindem, noi 
românii, de la mic la mare, ca să apropiem ziua când limba română să-
și ocupe întru totul locul pe care-l merită – în capul mesei? De altfel, de 
cine și de ce trebuie apărată limba majorității locuitorilor dintre Prut și 
Nistru?

Nu cred că s-ar încumeta cineva să dea rețete salvatoare, nu mă încumet 
nici eu. Dar cred că limba română va sta în capul mesei atunci când în țara 
noastră va exista o societate prosperă, cu o legislație bună și cu oameni culți, 
educați, bine instruiți, civilizați, care să o respecte. Limba trebuie apărată, în 
primul rând, tot de ai noștri – de cei indiferenți, agramați, inculți, lași, leneși, 
profitori. 

Suntem în secolul XXI, când toate lucrurile evoluează extrem de rapid, 
așa că acuma autovictimizarea, căutarea vinovatului, edificarea zidurilor de 
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apărare în jurul unor cetăți imaginare și transferarea responsabilităților pe 
seama altcuiva nu mai este o strategie rezonabilă, iar atitudinile beligerante 
de tipul să apărăm, să luptăm, să ne războim, să ne mobilizăm cu toții nu 
vor da niciun fel de rezultate. Ideea că s-ar putea rezolva ceva acționând „cu 
hurta”, implicându-se tot poporul de la mic la mare, pentru a pune limba ro-
mână în capul mesei, este etalată de mai mulți, dar aceasta ar trebui trecută 
în categoria figurilor de stil deja cam perimate.

Pentru redresarea situației este nevoie de voință politică, de acțiuni 
pragmatice și concrete, bine chibzuite, întreprinse de conducere, de facto-
rii de decizie, care ar trebui să se bazeze pe o analiza atentă și competen-
tă a evoluției situației sociolingvistice, pe cercetări științifice și pe opiniile 
specialiștilor, nu doar pe consultarea părerii lui „moș Ion” prin tot felul de 
referendumuri. Aș aduce și în acest caz un exemplu al altui stat, Canada, care 
a pus la punct, la nivel guvernamental, un program de acțiuni pentru pro-
tejarea, studierea, susținerea și lărgirea funcțiilor limbii franceze, care era 
amenințată să fie „înghițită” de limba engleză, iar tăvălugul englezei nu este 
cu nimic mai bun decât cel al rusei, de care am avut parte noi. În regiunea 
Quebec, unde se vorbește franceza, s-au desfășurat cercetări, s-au implicat 
specialiștii, s-a modificat legislația și lucrurile s-au așezat pe un făgaș normal, 
dar situația este mereu ținută sub control și comisia pentru funcționarea și 
monitorizarea limbii franceze funcționează permanent. 

O atenție deosebită trebuie acordată școlii de toate gradele, ca aceas-
ta să-și modifice programele de studii în așa fel, încât absolvenții să capete 
abilități mai vaste și mai complete de comunicare eficientă în limba româ-
nă. An de an examenele de BAC demonstrează rezultate nesatisfăcătoare la 
limba română și asta, nu în ultimul rând, din cauza că elevii nu mai studiază 
limba română după o programă bine elaborată, la ciclul liceal se predă doar 
literatura. 

Sunt foarte multe lucruri de făcut și se pot realiza multe, căci avem forțe, 
specialiști buni, dar cel mai mare impediment este lipsa de comunicare în-
tre diverse structuri, formațiuni, instituții. Societatea noastră este extrem de 
dispersată, neunită, măcinată de ambiții, toți își apără cu încrâncenare și cu 
încăpățânare oarbă doar propria poziție și nici nu vor să audă de existența 
altor păreri. De exemplu, în ceea ce privește curricula la limba și literatura 
română nu s-a acceptat nicio discuție, nicio conlucrare, nicio propunere din 
afara grupului implicat în elaborare, toți cei care încercau să emită vreo opi-
nie erau suspectați de interese tenebre, de intenții distructive, de dorința de 
a obține cine știe ce profit. Din păcate, nu există la noi o cultură a dialogu-
lui civilizat în prolemele importante, iar când se inițiază discuții, acestea nu 
sunt eficiente, pentru că părțile nu se aud, iar de multe ori disputele se lasă 
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cu scandal, injurii, cu săritul la bătaie – așa este în parlament și așa se întâm-
plă în întreaga societate, pe care parlamentul o reprezintă. 

6. N-am auzit, stimată doamnă, ca undeva în lume limba poporului 
vreunei țări să aibă o zi de sărbătoare, cu roșu în calendar, precum în 
Republica Moldova. Noi avem o astfel de sărbătoare. Ei și? întreabă unii... 
Ce le-ați putea spune?

Există în lume și alte sărbători pe care unii le au, alții nu. Ziua Limbii 
este un simbol spiritual, cei care nu au o asemenea sărbătoare oricum își cin-
stesc limba, o prețuiesc ca pe cea mai mare comoară spirituală. Pentru noi, 
cei care am fost și mai suntem în pericol de a pierde această zestre, Sărbă-
toarea Limbii este o avertizare ca oamenii să se întoarcă cu fața spre valorile 
spirituale, culturale, spre ceea ce rămâne etern și să se înfrupte din aceste 
valori, să le ocrotească și să le înmulțească. Această sărbătoare este bineve-
nită, în primul rând, pentru copii, pentru generația în creștere, care se for-
mează prin intermediul limbii și care trebuie educată în spiritul respectului 
și al venerației față de tezaurul limbii materne. 

Din păcate, doar în legătură cu această sărbătoare își mai amintesc de 
limba română și de problemele ei cei de la conducere, cei care ar putea rezol-
va ceva. Și cu toate că o singură dată în an este cam puțin, totdeauna rămâ-
nem cu speranța că și post festum se va întreprinde ceva.

7. Eu mă bucur nespus că anume aici, unde secole la rând limba ro-
mână a fost umilită, scoasă din școli, din biserică și din toate celelalte 
instituții ale statului ce ne-a cotropit, are sărbătoarea ei, precum nu are 
nici o limbă pe Terra. Vă felicit, stimată doamnă Irina Condrea cu acest 
prilej frumos și în persoana dumneavoastră – pe toți vorbitorii de limbă 
română. 

Iraida Condrea: „La 31 august 1989 a fost o mare victorie 
în bătălia pentru limba română și alfabetul latin”

Ziarul Național, 31 august 2018

iraida Condrea, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, este 
convinsă că, atunci când se va ridica nivelul de cultură în r. moldova, se va 
îmbunătăţi și calitatea exprimării în limba română a cetăţenilor.

într-un interviu pentru ziarul național, oferit cu ocazia sărbătorii 
naţionale „limba noastră cea română”, iraida Condrea povestește ce făcea 
domnia sa pe 31 august 1989, spune care sunt cele mai frecvente greșeli în 
limba română la 29 de ani de la instituirea acestei sărbători, cum scăpăm de 
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calchierile din limba rusă, dar și ce poate face fiecare cetăţean pentru limba 
mamei sale.

Doamnă Iraida Condrea, ziua de 31 august este un motiv în plus 
să vorbim despre limba noastră cea română. O învățăm în școli și în 
universități, avem și o stradă în capitală denumită în cinstea evenimen-
tului de acum 29 de ani, când i-am dedicat o sărbătoare națională, dar 
credeți că am ajuns să o respectăm suficient și să o vorbim corect?

Este, de fapt, o întrebare retorică, eu nu știu dacă s-ar găsi cineva care să 
se declare pe deplin mulțumit de modul cum se vorbește/se scrie/se comu-
nică peste tot în limba română. Iar ca să fim obiectivi, ar trebui să distingem 
lucrurile, deoarece limba română funcționează, ca orice altă limbă, în diver-
se spații de comunicare, în diverse grupuri și este vorbită de persoane foarte 
diferite ca nivel de studii, de cultură.

Ei bine, interesează, în primul rând, cum se vorbește româna în cadru 
oficial, de către oamenii de stat, de intelectuali, jurnaliști, politicieni ș.a., care 
sunt în vizorul societății. Și aici lucrurile nu totdeauna stau tocmai bine, iar 
pentru greșelile, gafele și bâlbele lor, persoanele publice sunt mereu taxate, 
chiar destul de dur, iar aceasta demonstrează că societatea nu este indiferen-
tă față de calitatea exprimării elitelor.

Se înregistrează numeroase greșeli în mass-media, greșeli care sunt 
semnalate, comentate, explicate, dar oricum presa mai are restanțe la capi-
tolul corectitudinea exprimării și poate că ar fi necesară o monitorizare cât 
de cât constantă și organizată a calității limbajului jurnalistic.

Pe un alt palier se situează vorbitorii obișnuiți, dar care sunt trecuți prin 
licee, prin universități și care sunt destul de atenți la felul cum vorbesc, în 
special cu copiii lor, cu colegii de muncă. Este o categorie care conștientizează 
că limba trebuie cultivată și că nivelul de exprimare demonstrează nivelul 
de cultură, care se obține prin studii și prin grija față de felul cum comu-
nici. Sunt persoane active, interesate și cred că prin aceștia limba română se 
menține și este promovată în spațiul nostru.

Există bineînțeles și foarte mulți vorbitori agramați, semianalfabeți, cu 
un nivel de cultură prea redus ca să se poată exprima cât de cât coerent. În 
locurile publice, la piață, în mijloacele de transport ș.a., anume acești vorbi-
tori sunt o „sursă de poluare”, pe care mulți o observă, o condamnă, dar avem 
ce avem – cultura exprimării este direct proporțională cu nivelul de educație 
și de cultură generală a persoanei.

Când se va ridica nivelul de cultură, se va îmbunătăți și calitatea expri-
mării.

Limba română mai este motiv de dispută în partea stângă a Prutu-
lui. Unii o numesc cu îndârjire „limbă moldovenească” în continuare și o 
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văd diferită de cea română. Ce argumente aveți pentru cei „rătăciți” în 
glotonime?

Cei care consideră că „limba moldovenească” este diferită de cea româ-
nă se bazează doar pe propria percepție că „la București se vorbește altfel 
decât la Chișinău”. Și totuși aceasta nu este altă limbă, ci alt mod de a vorbi, 
căci româna poate fi vorbită și moldovenește, și oltenește, și ardelenește, și 
în alte moduri zonale.

Nicio limbă nu este și nu poate fi absolut unitară, în toate există diferențe, 
care se manifestă prin variante și particularități teritoriale. Or, limba literară 
cultă sau, cum o numea E. Coșeriu, limba exemplară, este limba română – 
anume aceasta este predată în școală, funcționează în instituțiile statului ca 
limbă oficială, este limba culturii, științei, spiritualității.

Nu cred că face o mare crimă cel care spune că vorbește moldovenește, 
esențial este să aibă o exprimare îngrijită și să înțeleagă că anume prin limba 
română se educă și au viitor generațiile viitoare.

Din păcate, denumirea limbii este foarte mult politizată, iar discuțiile la 
acest subiect, sterile în fond, sunt alimentate și de articolul 13 din Constituția 
republicii noastre, care stipulează că limba de stat este „limba moldoveneas-
că”, și de legislația lingvistică învechită și anacronică.

Dnă Condrea, aveți o carieră mare în spate, cred că zeci de mii de co-
pii și tineri au învățat limba română de la Dvs. Când ați decis să deveniți 
profesoară și de ce ați ales limba română?

Specialitatea – filologia – mi-am ales-o încă din școală. Îmi plăcea să ci-
tesc, scriam bine, am participat de două ori la olimpiada republicană la lim-
ba română, numită atunci moldovenească, așa că am dat admiterea (patru 
examene) la filologie, unde în acel an au fost 10 candidați pe un loc.

După absolvirea facultății, am lucrat în calitate de traducător-interpret 
cu limbile română și rusă, apoi am fost redactor la editura „Știința” și cola-
borator științific la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe, 
unde am făcut și doctorantura. Am avut astfel ocazia să pătrund, în mod prac-
tic, în toate tainele și subtilitățile limbii române, așa că aveam deja o bună 
experiență, când am venit ca profesor la Facultatea de Filologie, redenumită 
ulterior în Facultatea de Litere.

Încă înainte de 1989 am început să particip la emisiunile de cultivare a 
limbii la radio și la televiziune, iar după 89, timp de vreo zece ani am înregis-
trat la radio și TV cred că sute de tablete despre exprimarea corectă. Pe atunci 
radioul difuza zilnic o rubrică de cultivarea limbii de cinci minute, dimineața, 
la o oră de maximă audiență și foarte multă lume asculta și aprecia aceste 
materiale, extrem de necesare în acea perioadă de revenire la grafia latină 
și la limba română literară. Și televiziunea avea săptămânal câte o emisiune 
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consacrată problemelor de limbă și literatură română. La realizarea acestor 
materiale au participat foarte mulți filologi – Nicolae Mătcaș, Ion Dumeniuc, 
Ion Ciocanu, Ion Melniciuc, Maria Cosniceanu, Albina Dumbrăveanu, Anatol 
Eremia, Vlad Pohilă și atâția alții.

În cursurile mele universitare de stilistică, semiotică, sociolingvistică 
sunt reflectate multe dintre frământările și evenimentele sociale, legate de 
propagarea adevărului științific și de funcționarea cât mai bună și mai efici-
entă a limbii române în țara noastră.

Care sunt cele mai grave greșeli de limbă pe care le-ați sesizat de-a 
lungul timpului și care mai persistă în acest spațiu?

Cred că pentru spațiul nostru cele mai grave greșeli sunt calchierile 
din limba rusă – foarte mulți vorbitori nu se pot debarasa de „necătând”, 
„am cadonat”, „nu se primește”, „am hotărât întrebarea”, „s-au refuzat de 
ajutor”, „au fost careva încălcări” și multe altele. Calchierile se pot constata 
permanent și în presa scrisă, în limbajul unor prezentatori, chiar și în do-
cumente oficiale.

Doamnă doctor habilitat, cum să scăpăm de rusismele din limba ro-
mână, foarte frecvente în vorbirea cetățenilor R. Moldova?

Mai întâi, trebuie să conștientizăm fenomenul și să ascultăm mai atent 
cum vorbesc oamenii culți și, bineînțeles, să citim cât mai mult în limba ro-
mână, să ne cultivăm.

De obicei, rusismele din vorbirea basarabenilor sunt cuvinte din lexicul 
comun, familiar și, dacă omul are cât de cât simțul limbii, va înțelege că unul 
și același obiect este numit de unii „corobcă”, iar de alții „cutie” și se va deba-
rasa de cuvântul intrus.

Cel mai des rusismele apar în vocabularul vorbitorilor inculți, care 
așa s-au obișnuit și altfel nu știu și nici nu le pasă. Pe de altă parte, oricât 
ar fi de paradoxal, cel mai des recurg la rusisme cei care nu cunosc limba 
rusă și consideră că denumiri de tipul „țepcă”, „creslă”, „perilă” sunt cuvinte 
„moldovenești”, iar echivalentele lor românești – lănțișor, fotoliu, balustradă 
li se par neobișnuite.

Trebuie să subliniem că multe rusisme vin în vocabularul moldove-
nilor prin intermediul argoului – acestea sunt lexeme rusești cu conotații 
specifice, de tipul paţan, krutoi, se pricălește, bablo, tacikă ș.a., care sunt la 
modă în rândul tinerilor. De asemenea, sunt preluate fără discernământ o 
serie de expresii curente și cuvinte de umplutură – zdarova, hai paka, hai da-
vai, blin, privet, tipa, caneșno, nu hai și multe altele. Se poate observa că mulți 
tineri nu folosesc în vorbire termeni rusești de tipul rozetcă, holodilnic, sum-
că, curtcă ș.a., atestate din belșug în limbajul neîngrijit, dar recurg constant 
la rusismele cu caracter argotic.
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Din păcate, pentru mulți tineri argoul este un fel de bravadă, o „boală a 
juneții”, care se tratează cu greu. Pot scăpa de rusisme doar cei care înțeleg 
aceste particularități de vorbire și doresc să se debaraseze de ele.

Permiteți-mi o indiscreție, ce făceați Dvs. pe 31 august 1989?
Atunci am fost la acea Mare Adunare Națională din centrul Chișinăului. 

Am stat undeva pe strada Pușkin, în piață pur și simplu nu puteai pătrunde 
de atâta lume. A fost foarte emoționant, căci am văzut realizarea deziderate-
lor expuse în cunoscuta Scrisoare deschisă (scrisoarea celor 66 de intelectu-
ali), pe care am semnat-o și eu în 1988, și în care se demonstra necesitatea 
revenirii la alfabetul latin și recunoașterea denumirii de limbă română.

La 31 august 1989 a fost o mare victorie în bătălia pentru limba română 
și alfabetul latin.

Dnă Condrea, Mihai Eminescu scria că „limba este organul prin care 
neamul își cunoaște ființa sa proprie, organul prin care acest neam moș-
tenește avutul intelectual și istoric al strămoșilor lui”. Ce credeți că poate 
să facă fiecare cetățean în parte pentru limba mamei sale?

Îmi place expresia „fiecare cetățean în parte”, deoarece limba și felul de a 
vorbi este un dar, o manifestare strict personală și face parte din ființa noas-
tră intimă; prin limbă omul își definește și își construiește propria identitate. 
Acest dar nu trebuie risipit, el trebuie ocrotit și îmbogățit.

Limba este haina noastră spirituală și trebuie să avem grijă ca aceasta să 
fie curată, frumoasă și demnă de cel ce o poartă. Iar în afara acestor metafo-
re, e necesară mai multă activitate intelectuală – o „prietenie” cât mai strân-
să cu dicționarele, lecturi, participarea la evenimente care ne pot îmbogăți 
spiritual.

Cred că și instituțiile statului, mass-media ar putea și ar trebui să acor-
de mai multă atenție problemelor limbii române, prin acțiuni planificate și 
constante, cum ar fi rubricile de cultivarea limbii și analiza/monitorizarea 
exprimării în spațiul public.

Doamnă Iraida Condrea, vă mulțumim pentru interviu!
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LA ANIVERSARE

IRINA CONDREA – SPIRIT ACADEMIC ȘI CIVIC ILUSTRU

Viorica Molea, 
doctor habilitat, conferențiar universitar
Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, USM

Este extrem de dificil sa evoci în câteva pagini personalitatea complexă, 
distinsă a unei doamne remarcabile cum este profesorul universitar Irina 
Condrea. 

Parcursul Domniei sale a fost deloc ușor în virtutea condițiilor istorice, 
a circumstanțelor nefaste în care s-a pomenit din momentul în care a venit 
pe lume.

Din materialele publicate de colegul și prietenul doamnei Condrea, Vlad 
Pohilă, aflăm că s-a născut într-o familie de oameni gospodari, Ion Melnic și 
Parascovia (născută: Cheptea), în comuna Limbenii Vechi, Glodeni, județul 
Bălți. Chiar în anul în care s-a născut aveau loc evenimente tragice pentru 
Basarabia, care s-au răsfrânt nemijlocit și în destinul familiei și al doamnei 
profesor Irina Condrea: deportările familiilor înstărite, ale familiilor de in-
telectuali, ale gospodarilor harnici. Din amintirile, confesiunile Domniei sale 
aflăm că anume încercarea NKVD-iștilor de a-i deporta pe părinți le-a des-
trămat familia și astfel tot restul vieții a fost marcat de absența tatălui.

În pofida evenimentelor nefaste care s-au produs în destinul omagiatei 
noastre, constatăm că doamna Irina Condrea a realizat un salt spiritual, cul-
tural și profesional impresionant și condițiile potrivnice au întărit-o în ideea 
că viața este o permanentă luptă. De aceea, tot ce a obținut Domnia sa a fost 
prin efort continuu și multă muncă. 

Pe doamna profesor Irina Condrea am cunoscut-o din perioada în care 
am fost angajată la Catedra de Limba Română, pe la începutul anilor ’90. 
Am remarcat, chiar de la început, câteva calități, din punctul meu de vedere, 
extrem de importante în activitatea noastră: exigența, corectitudinea, colegi-
alitatea Domniei sale, pe care am încercat să le urmez și eu în formarea mea 
profesională. Am putea vorbi și despre alte trăsături, foarte valoroase, pre-
cum onestitatea, generozitatea sau cumsecădenia, care conturează un profil 
de profesor moral, demn, lipsit de artificii și care au ajutat-o să devină una 
din figurile cele mai importante la Facultatea de Litere. 
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În postura de profesor universitar, doamna Irina Condrea a știut să cree-
ze și să gestioneze o relație civilizată, autentică, bazată pe respect și colegia-
litate cu studenții, care au apreciat atunci și, după mesajele de pe rețelele so-
ciale, apreciază în mod deosebit post-factum ținuta academică ireproșabilă 
a omagiatei noastre.

Cursurile universitare, prelegerile și seminarele, sunt predate cu multă 
competență, responsabilitate, dar și cu multă dăruire. Amintim câteva cur-
suri care au marcat cariera academică a doamnei Irina Condrea și care au 
fost audiate și însușite de multe generații de studenți: sintaxa limbii române; 
stilistica și cultivarea limbii române (elaborată de către Domnia sa și editată 
în 2008); sociolingvistica (apărută recent, în 2018); semiotică și pragmatică 
(Masterat); cursurile speciale, opționale: introduere în semiotică, semiotica 
numelui propriu în opera literară ș.a. Toate aceste cursuri au fost elaborate 
multe decenii la rând, cu acribie, cu sacrificii profesionale, care au fost și sunt 
înalt apreciate atât de studenți, cât și de profesori pentru noutatea și accesi-
bilitatea lor, pentru coerența și eleganța limbajului utilizat, precum și pentru 
importanța și oportunitatea aspectelor discutate. Multe cursuri predate până 
atunci aveau, aproape exclusiv, însemnele științei lingvistice ruse, iar doam-
na Condrea, având la dispoziție o deschidere nevisată de foștii noștri dascăli 
spre alte orizonturi științifice, a lărgit, printre primele, arealul cercetărilor, 
îmbogățind și diversificând semnificativ conținutul cursurilor sale. Mulți au 
preluat modelul de curs, dar și de predare al doamnei profesor Condrea, iar 
tot ce a acumulat Domnia sa a împărțit cu deosebită generozitate tuturor, în 
special, subsemnatei. 

Pe lângă activitatea didactică propriu-zisă, doamna Condrea a reușit să 
se manifeste ca un administrator, un organizator foarte priceput, laborios, 
înzestrat cu multiple talente. În funcția de decan, doamna Irina Condrea a 
fost aleasă într-o perioadă extrem de dificilă, în perioada marilor schimbări 
social-politice, dar și academice: trecerea de la sistemul sovietic, perimat la 
un sistem cu totul nou într-un răstimp nepermis de scurt, elaborarea a noi 
planuri de studii, care a fost, probabil, cel mai dificil și anevoios proces sub 
toate aspectele; o schimbare din mers a mentalității atât a profesorilor, cât și 
a învățăceilor. Rolul doamnei profesor Irina Condrea a fost al unui „spărgător 
de gheață” în toată această turnură inimaginabilă a istoriei, care s-a produs 
sub ochii noștri. Evident, a avut de înfruntat mai multe animozități în legă-
tură cu schimbările care s-au produs, dar a rezistat cu demnitate, întrucât 
era aproape singura, prinsă la mijloc între generații, care putea să țină piept 
acestor vicisitudini istorice. 

În evoluția sa de savant, doamna Irina Condrea este mereu în avangar-
dă, asimilând și valorificând tot ce apare nou în domeniul științei lingvistice, 
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diseminând generos toate rezultatele muncii sale printre sudenți, în primul 
rând, dar și printre toți cei care tind spre cunoaștere. Dovadă a acestui fapt 
îl constituie cele două teze de doctorat (modul condiţional: studiu semantico-
stilistic și aspecte semiotice ale traducerii), susținute cu mult succes, precum 
și numeroasele studii, materializate în monografii, suporturi de curs, articole 
etc. Preocupările de bază ale doamnei Condrea sunt: traducerea, stilistica și 
cultivarea limbii, sociolingvistica, sintaxa limbii române ș.a (a se vedea lista 
bibliografică din volumul omagial!) Aici se înscrie și munca de redactor-șef 
al revistei studia universitatis, pe care a onorat-o mulți ani la rând cu multă 
exigență, principialitate și responsabilitate, dar și cu mult sacrificiu.

Sintagma utilizată supra de „spărgător de gheață” este cea mai potrivită 
și pentru activitatea doamnei profesor în cadrul Școlii doctorale de la Facul-
tatea de Litere, Domnia sa fiind, de fapt, fondatoarea acestei școli, pe care a 
constituit-o pas cu pas. Și în acest caz este vorba de marile schimbări ce se 
produc în sistemul didactico-științific din Republica Moldova, doamna Irina 
Condrea fiind, din nou, prinsă în mijlocul lor.

În același timp, remarcăm o altă activitate a colegei noastre omagi-
ate astăzi, iarăși, nespecifică perioadei sovietice, cea a diverselor proiecte 
științifice. Doamna profesor Irina Condrea a elaborat două proiecte științifice 
(evoluţia situaţiei sociolingvistie în republica moldova în condiţiile integrării 
europene și studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate 
la Chișinău în secolul al XiX-lea), pe care le-a câștigat și le-a gestionat cu mult 
interes și responsabilitate.

Menționăm, cu respect și admirație, proiectele social-culturale, inițiate 
și coordonate de dinstinsa doamnă Irina Condrea, în colaborare cu Primăria 
Municipiului Chișinău, mai exact, cu șefa Direcției cultură de atunci, Ana-
Lucia Culev, spirit delicat și nobil, absolventă a facultății noastre, și anume: 
dictare pentru fiecare și testare pentru fiecare, care s-au desfășurat trei ani la 
rând. Și aceste proiecte sunt inedite pentru mediul nostru, doamnei profesor 
revenindu-i aceeași misiune grea, dar onorabilă: de a fi prima.

Pe lângă multitudinea de activități și preocupări pe care le desfășoară la 
facultate (activitatea didactică, cea științifică, în special, ca director al Școlii 
doctorale), doamna Irina Condrea este deseori prezentă în diverse redacții 
de radio, televiziune, de presă, unde își împarte cunoștințele și experiența 
acumulată cu toți cei interesați, propunându-le atât tablete de cultivarea 
limbii (acest lucru l-a făcut, practic, pe tot parcursul carierei sale academi-
ce), cât și reflecții prețioase de sociolingvistică, de politică lingvistică etc. 

În același timp, doamna profesor Irina Condrea se distinge dintre mul-
ți semeni de-ai noștri printr-o impresionantă rezistență intelectuală, fiind 
o adevărată luptătoare pentru valori general-umane și patriotice. Am sur-
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prins-o de multe ori susținând cu ardoare și fermitate proiecte edificatoa-
re de minte și suflet atât în cadrul facultății, în perioada în care și-a onorat 
funcția de decan, cât și în alte circumstanțe și ipostaze (de invitată în emi-
siuni televizate, participantă la numeroase conferințe de specialitate, dar și 
de altă natură, în discuții cu colegii ș.a.) Prin perseverența și punctualitatea-i 
specifică, prin spiritul laborios și responsabil, doamna doctor habilitat și-a 
căpătat un renume, o autoritate de invidiat. Toată lumea știe că poate miza 
pe cuvântul doamnei I. Condrea, că pentru Domnia sa cuvântul înseamnă 
onoare, respect, bun-simț.

Fiind o fire ambițioasă, optimistă, cu un pronunțat simț al dreptății și 
echității, având și o calitate mai rar întâlnită, aceea de a motiva necondiți-
onat pe cineva în diverse acțiuni nobile, edificatoare, doamna profesor se 
înscrie printre personalitățile de valoare ale culturii noastre.

Mult stimată, dragă Doamnă Profesor Irina Condrea! Asemeni unei 
toamne cu roade bogate și cu mult soare pe cer este și acest important jubi-
leu al dumneavoastră, care conturează un destin împlinit, revelat de o expre-
sie a integrității și a profunzimii reflexive.

Vă urez sănătate durabilă, liniște sufletească, gânduri senine, oameni 
frumoși în preajmă! Să vă simțiți mereu tânără în activități și năzuințe edifi-
catoare, să aveți parte de multe evenimente fericite alături de familia dum-
neavoastră minunată! La mulți ani! 

IRAIDA CONDREA – UN LINGVIST ROMANIST DE SEAMĂ

Onufrie Vințeler
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, România

Cred că era în toamna anului 2003, când a avut loc un simpozion de 
excepție la Cernăuți, organizat de d-na prof. Moș Areta cu Despărțământul 
Astra Mihail Kogălniceanu Iași, unde am fost și eu prezent și rugat să fac 
parte din prezidiu. Am avut și o comunicare, dar și câteva intervenții pe 
marginea prezentărilor celorlalți participanți. După epuizarea programu-
lui, am fost invitați la o serată cu cântece și cu dansuri. Colegii mă cunoș-
teau, m-au rugat să le cânt ceva. Le-am cântat romanțe românești care au 
fost savurate de toți cei prezenți și am dansat. Mi-a venit în gând să le cânt 
romanța pe versurile lui O. Goga, de ce m-aţi dat de lângă voi, dar cu versu-
rile puțin modificate: 
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„De ce-ați plecat de lângă noi? 
Azi nu erați doar moldoveni, 
Nici ruși și nici ucraineni 
Ci ați fi fost români ca noi.”

Am auzit aplauze. De la o masă, unde ședeau două persoane, un pro-
fesor mai în vârstă și o tânără (în comparație cu mine) mi s-a dat o replică: 
„De ce ne-ați dat de lângă voi”. În pauza care a urmat persoanele de mai sus 
m-au invitat la masa lor și din vorbă în vorbă, profesorul m-a întrebat dacă 
aș fi dispus să fiu referent la teza de doctor habilitat al tinerei de la masă. 
Am întrebat care este tema tezei, iar profesorul a scos din geantă o carte și 
mi-a arătat-o, spunând: „Aceasta este teza: aspecte semiotice ale traducerii, 
apărută la Chișinău în 2003, de 290 de pagini”. Am luat cartea, am răsfoit-o 
și am răspuns: „Tema mă interesează, accept propunerea d-voastră”. Eu ur-
măream, de fapt, atât cât se putea, activitatea lingviștilor și literaților din Re-
publica Moldova. Am scris despre acad. prof. dr. Nicolae Corlăteanu. Despre 
acesta am vorbit și în Aula Academiei din Chișinău cu ocazia împlinirii vene-
rabilei vârste de 90 de ani. Am scris și despre prof. dr. Anatol Ciobanu, mem-
bru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, atunci șeful Catedrei 
de Limbă română, Lingvistică Generală și Romanică, cel care mi-a propus să 
fiu referent oficial. 

Credem că este necesar să explicăm că în Moldova, la fel ca și în Rusia și 
alte țări, erau două titluri doctorale: cel de candidat în științe și cel de doctor 
habilitat. 

După cunoștința și prima întâlnire de la Cernăuți, între noi s-au stabilit 
relații de amiciție, ne-am mai întâlnit la Chișinău, la Cluj-Napoca, București, 
Kiev etc., la diferite simpozioane sau conferințe, unde, pe lângă probleme de 
lingvistică și literatură, am povestit unul altuia și fragmente din tumultuoa-
sele noastre vieți. Doamna profesoară Condrea poartă două nume de botez, 
iraida, numele cu care am cunoscut-o, și irina, nume cu care își semnează 
cărțile și studiile publicate. 

Irina Condrea a văzut lumina zilei în comuna Limbenii-vechi, satul Glo-
deni, jud. Bălți, R. Moldova, 1949, din părinții Parascovia (n. Cheptea) și Ioan 
Melnic (Morar, de unde provin Morăreștii), care proveneau din familii în-
stărite, considerați în acel timp chiaburi (kulaki), motiv pentru care bunicii 
Irinei au fost deportați în vara anului 1949 în Siberia, iar părinții au fost 
obligați să părăsească satul natal și să plece care încotro și până la urmă fa-
milia s-a destrămat. Irina a rămas cu mama, care era învățătoare și își ducea 
fetița la școală, pentru că nu avea cu cine să o lase acasă. Abia în anul 1955, 
deci după moartea lui Stalin, s-au întors bunicii din partea mamei din Sibe-
ria. Abia atunci Irina și ceilalți veri și verișoare au auzit vorbele blânde și 
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frumoase ale bunicii Alexandra (Sanda). Irina își aduce aminte despre poveș-
tile bunicii spuse printre lacrimi, cum și-a crescut cei șase copii în perioada 
războiului, în restriște și foamete, apoi viața dură din deportare. Da, Siberia 
este un teritoriu foarte bogat, un pământ în care și-au găsit sfârșitul mii și 
chiar milioane de capete luminate. Bunica Sanda, când le povestea nepoților 
despre anii de detenție, fredona adesea: „Of Siberie, Siberie, Tare ești plină 
de jăli”. Așa-zisă luptă de clasă a durat mulți ani, iar mama Irinei, considerată 
„fiica dușmanilor poporului”, era mereu mutată dintr-o școală în alta, fiind 
mereu persecutată. Și peste tot mergea zilnic cu fetița de mânuță la școală. 
Normal că și fetița suferea văzând că nu avea voie să meargă cu copii de 
vârsta ei la colindat sau la biserică, de Paști mama o ținea încuiată în casă ca 
nu cumva să fie văzută ciocnind ouă roșii și multe altele, care i-au tulburat 
copilăria. 

Cu toate greutățile, anii au trecut, iar Irina, după ce a învățat în diferite 
școli, a absolvit, în 1966, Școala medie nr. 2 din orășelul Fălești, R. Moldova. 
În același an, 1966, devine studentă la Facultatea de Filologie a Universită-
ții de Stat din Moldova. Admiterea la facultate nu a fost ușoară, întrucât în 
acel an au fost două promoții de absolvenți ai școlii medii, una cu 10 clase și 
alta cu 11. Astfel, s-a dublat concursul de admitere, fiind 10 candidați pe un 
loc. De obicei, când selecția este serioasă, generația admisă este valoroasă. 
Afirmația noastră a fost confirmată de o serie de personalități, foști colegi ai 
Irinei Condrea, precum: Vasile Romaniuc, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Mi-
hai Popov, Ilie Teleșcu etc. Au fost la înălțime și cadrele didactice ca Nicolae 
Corlăteanu, Anatol Ciobanu, Vladimir Zagaevschi și alții. Prin urmare, între 
anii 1966-1971, Irina Condrea a fost studentă la Facultatea de Filologie. În 
anul 1972 a urmat în Moscova un curs special de ghid pentru limbile româ-
nă și rusă. De altfel, Irina Condrea a îndeplinit funcția de ghid-traducător la 
Instituția de turism din Chișinău în perioada 1971-1973. Între 1977-1983, a 
funcționat ca redactor la Editura „Știința” din Chișinău. 

În anul 1979 se înscrie la doctorat în cadrul Institutului de Limbă și Li-
teratură al Academiei de Științe din Moldova, avându-l în calitate de condu-
cător științific pe acad. Nicolae Corlăteanu. Lucrarea de doctorat, conform 
normelor în vigoare de atunci, a fost elaborată în limba rusă și se intitula: 
Kondicionalis v moldavskom jazyke (Semantiko-stilisticeskoe issledovanie) 
= Condiționalul în limba moldovenească (cercetare semantico-stilistică). În 
anul 1983, Irina Condrea își încheie activitatea în cadrul doctoratului, însă 
nu cunoaștem motivele pentru care a primit titlul de doctor în filologie abia 
în 1988. 

Între anii 1984-1987, Irina Condrea a lucrat la Institutul de Limbă și 
Literatură în calitate de cercetător științific. Din anul 1987, activitatea Irinei 
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Condrea se desfășoară în cadrul Universității de Stat din Moldova în calitate 
de lector, apoi conferențiar la Catedra de Limba Română, Lingvistică Genera-
lă și Romanică. Trei ani a îndeplinit funcția de secretar științific al Senatului 
Universității. Peste un deceniu a îndeplinit funcția de prodecan al Facultății 
de Litere a Universității de Stat din Moldova, iar din anul 2005, decan la ace-
eași facultate. 

În anul 2003, Irina Condrea își susține teza de doctorat: aspecte semiotice 
ale traducerii, 290 p., publicată cu titlul semiotica textului artistic tradus, Ed. 
USM, 2003, 280 p. Teza de doctor habilitat, menționată mai sus, a fost elabo-
rată sub îndrumarea profesorului dr. Anatol Ciobanu. Într-o notă, intitulată: 
vocaţia de savant și cadru didactic, A. Ciobanu sublinia: „Irina Condrea, în pri-
mul rând, e o doamnă! Prin acest calificativ se spune totul despre o femeie. 
Inteligentă, ordonată, plăcută, sociabilă, înțelegătoare, zâmbitoare, cu o ținută 
vestimentară cu gust asortată și numaidecât adecvată momentului (circum-
stanțelor), cu fler, respectuoasă cu cei din jur, mai ales cu persoanele vârstnice, 
cu toți colegii și subalternii, știe unde, ce, dar mai ales cum să vorbească, în ce 
mod să-și exprime părerea, chiar dacă ea este în disonanță cu opinia altora sau 
cu cea oficială; poate să-și dirijeze avatarurile sufletești etc.” 

Calitățile personale sunt dublate de cele profesionale, Irina Condrea 
remarcându-se și ca dascăl și ca savant, de aceea cităm în continuare din 
aceeași lucrare: „Ca membru titular al Catedrei de Limba Română, Lingvisti-
că Generală și Romanică, dna Irina Condrea dispune de calități absolut indis-
pensabile unui profesor: are prestanță deosebită, generozitate sufletească, 
erudiție lingvistică și generală, demnă de invidiat...” ”Irina Condrea a reu-
șit să-și elaboreze o viziune proprie privind un întreg evantai de probleme 
precum: raportul traducerii cu originalul, sensurile cuvintelor și redarea lor 
în traducere, echivalentele semantice, lexicul intraductibil, codul limbajului 
popular, traducerea frazeologismelor, relevanțele semiotice ale textului tra-
dus...” Întrucât cunosc bine activitatea științifică și didactică a profesoarei 
univ. dr. Irina Condrea, subscriu cu căldură la aprecierile prof. univ. dr. Anatol 
Ciobanu (cf. vocaţia de savant și cadru didactic, publicată de Universitatea de 
Stat din Moldova, Chișinău, 7 III 2004, p. 5). 

Tot el a fost cel care a remarcat printre primii faptul că Irina Condrea a 
fost mereu dedicată nu doar catedrei, ci și urbei în care trăia, fiind un mem-
bru valoros al cetății. De aceea, el completa la cele de mai sus: Irina Condrea 
„se manifestă plenar și la propagarea normelor literare ale limbii române, 
participând sistematic la emisiunile respective de la radio și TV. În această 
ordine de idei, vreau să menționez în mod expres că multiplele și percutan-
tele sale articole de cultura vorbirii (...), scrise într-un stil elevat și accesibil, 
sunt risipite în diferite ziare, reviste culegeri etc.”
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 În toate lucrările și emisiunile sale, Irina Condrea a făcut dovada unor am-
ple cunoștințe din gramatică (morfologie și sintaxă), de stilistică, de lingvistică 
generală și contrastivă, de cultură generală etc. Cât privește teoria traducerii 
s-a afirmat ca un lingvist consacrat, fapt constatat de numeroasele monogra-
fii, studii și articole publicate în edituri de prestigiu, în reviste de specialitate 
de renume sau în volume tematice și omagiale. Sunt relevante în acest sens: 
traducerea din rusă în română, Ed. „Prut Internațional”, Chișinău, 1999, 152 
p.; Comunicarea prin traducere, Ed. Tehnica Info, Chișinău, 2001, 128 p.; Semi-
otica textului artistic tradus, Chișinău, Ed. CEP USM, 2003, 266 p.; traducerea 
din perspectiva semiotică, Chișinău, Cartidact Press, 2006, 280 p. Este știut că 
traduceri există de milenii, însă teoria acestora a rămas mult în urmă. Explo-
zia de informații din ultimul timp a contribuit la creșterea rolului traducerii 
și efectuarea comunicării între limbi, culturi, popoare, motiv pentru care, în 
prezent, se realizează traduceri didactice, artistice, tehnice, automate etc. 

Nu putem să nu amintim aici și titlurile câtorva studii care demonstrea-
ză aportul indiscutabil al Irinei Condrea la tema dată, și anume: traducerea 
– concepţii lingvistice, 1992; tipuri de echivalenţă în traducere, 1997; limba 
de lemn în traducere, 1998; reflectarea structurii gramaticale în traducere, 
1999; redarea frazeologismelor în traducere, 2000; relevanţa semiotică a 
textului tradus, 2003 și multe altele. 

Nu mai puțin relevante sunt contribuțiile Irinei Condrea în domeniile 
românistică și romanistică, în lingvistica generală, în cel al cultivării limbii 
române, cunoscute și apreciate de specialiști din întreaga Moldovă, din Ro-
mânia și nu numai. Dând dovadă de reputat cercetător, în aceste studii Irina 
Condrea a excerptat, cercetat, comentat, cu o extraordinară meticulozitate 
sute de microtexte din nenumărate opere ale unor scriitori de seamă români, 
ruși, francezi etc., dintre care amintim: Cinghiz Aitmatov, V. Alecsandri, Ho-
nore de Balzac, Mihail Bulgakov, I.L. Caragiale, A.P. Cehov, Ion Creangă, F.M. 
Dostoievski, Ion Druță, Mihai Eminescu, N.V. Gogol, Ilf și Petrov, N.A. Nekra-
sov, A.S. Pușkin, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici, L.N. Tolstoi, 
I.S. Turgheniev, M. Șolohov, Vasili Șukșin și mulți alții. 

Analizele paralele pertinente efectuate pe numeroase texte în și din lim-
ba sursă și în cea țintă i-au permis autoarei să aducă o serie de corective, 
completări la unele afirmații făcute anterior de unii specialiști din domeniu. 
Modul de interpretare a teoriilor existente, precum și sistemul adoptat cu 
privire la analiza practică a specimenelor selectate cu acribie din noianul de 
texte care au intrat în atenția autoarei se înscriu printre meritele de seamă 
ale lucrărilor sale. 

O lucrare importantă este: norma literară și uzul local, Chișinău, Ed. Ti-
pografia Centrală, 2001, 136 p., despre care la apariție am scris și o recenzie 
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în adevărul de Cluj (România), 28 iunie 2002, p. 5. Cartea de față s-a scris 
în perioada când dincolo de Prut limba română se numea moldovenească, 
iar o serie de termeni utilizați erau niște traduceri nereușite din limba rusă, 
unii dinttre acești termeni folosindu-se și în prezent, ca: redactor superior, 
lector superior, lucrător știinţific și multe altele. Plecând de la E. Coșeriu, Iri-
na Condrea susține că limba națională cuprinde trei nivele: sistem, „situat 
la nivelul de adâncime al conștiinței lingvistice”; norma, „este un ansamblu 
de condiționări, de esență socio-culturală, impuse, implicit sau explicit, su-
biectului vorbitor în întrebuințarea limbii naționale”; vorbirea „este realiza-
rea concretă a limbii în actul lingvistic, cu cunoașterea de către protagoniști, 
conștientă sau numai intuitivă, a sistemului, cu respectarea sau ignorarea 
normei” (p. 9). 

Lucrarea este secționată în două părți. Prima conține norma și uzul în 
limbă, iar a doua, „perle” basarabene, este o lectură deosebit de interesan-
tă atât pentru specialiști, cât și pentru publicul larg. Vom insista puțin mai 
mult asupra ei, pentru a ne da seama cum mai vorbesc încă unii români de 
peste Prut: „Deosebiri nu sunt, dar o «razniță» totuna este...”; „Vom petrece 
o conferință”; „Concursurile se organizează și se desfășoară”; „Ce nu spunea 
era interesant”; „Câte-n lună și în stele”; „pe parcursul acestei săptămâni va 
«continua vernisajul» expoziției”; „avem «careva» informații”; „s-au purtat 
«careva» tratative”; „unde nu mă duc, îl întâlnesc”; „cât nu mă grăbesc, tot 
întârzii”; „reparăm poșete de femei stricate”; „bastonașe pentru copii dulci 
din păpușoi”; „pălării pentru bărbați de paie”; „Haine pentru copii de lână”; 
„brânză de vacă degresată snegurocika” și multe altele.

Probleme interesante din mai multe puncte de vedere sunt semnalate și 
în volumul: studii de sociolingvistică, Chișinău, 2007, 192 p. În prefață se ara-
tă că această lucrare se ocupă de situația lingvistică în Republica Moldova, 
care „se caracterizează prin utilizarea îndelungată a două limbi – română și 
rusă”. În diverse perioade, acestea „și-au schimbat statutul și funcțiile. Astfel 
că studierea tipurilor de bilingvism și a efectelor sale sunt probleme de so-
ciolingvistică ce rămân permanent actuale în acest spațiu” (p. 5). 

În această carte, autoarea se ocupă de bilingvism în toate ipostazele. 
Astfel, Domnia sa vorbește de bilingvismul simetric și asimetric, de biling-
vismul individual și social, dar și de bilingvul în mediul bilingv și bilingvul în 
mediul unilingv și altele. 

Un capitol aparte tratează „Limba de lemn ca metalimbaj”, despre care 
se afirmă că „desemnează o noțiune care a apărut pentru a caracteriza un 
limbaj specific, încifrat, utilizat în special de regimurile totalitare...” (p. 32). 
Spațiul nu ne permite să ne oprim asupra tuturor problemelor discutate 
în carte, motiv pentru care vom aminti doar titlurile unor capitole: „Coa-
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bitarea biculturală: comunicarea prin traducere”; „Denumirea limbii ca in-
strument în lupta politică”; „Bilingvismul în societatea diglosică”; „Argoul 
basarabean în stradă și în presă”. Atrage în mod deosebit atenția capitolul: 
„Cu privire la termenul Limba maternă”, în care se arată: „În plan socio-
lingvistic, termenul limbă maternă vizează, de regulă, limba familiei, adică 
limba primei socializări. În mod curent prin limbă maternă se înțelege lim-
ba pe care copiii o învață de la părinți, din familie, or, se știe că mama este 
persoana de care copilul este cel mai atașat și de la care învață a vorbi” (p. 
83). La completarea unor fișe, pe vremuri se cerea să se indice nivelul de 
cunoaște a limbilor: limba maternă, paternă, a familiei, de școlarizare, de 
stat, de studii la facultate, limbi vorbite în zonă, limba creaţiei proprii, limbi 
străine de circulaţie. 

În Republica Moldovenească, ca disciplină școlară figurează limba ro-
mână, iar ca limbă de stat moldovenească.

O altă lucrare importantă a Irinei Condrea este Curs de stilistică, Chiși-
nău, 2008, CEP USM, 196 p. Pentru autoare, „noțiunea de stil trimite la as-
pecte specifice, individuale ale limbajului, la felul cum, în ce condiţii, de ce 
oamenii se exprimă într-un fel sau altul” (p. 5). Privitor la stil se subliniază 
că el vizează modul, felul, maniera, prin urmare, termenul stil „de mult nu se 
mai utilizează doar cu referire la limbaj, ci s-a extins asupra unor domenii 
de activitate umană...” (p. 5). Cât privește obiectul stilisticii, Irina Condrea 
amintește: „Stilistica este o disciplină care se ocupă de studierea variantelor 
limbajului care apar în funcție de necesitățile unui tip sau altul de comuni-
care” (p. 7). 

Din păcate, nu am avut acces la toate lucrările reputatului profesor univ. 
dr. Irina Condrea însă, pe baza celor care mi-au fost accesibile se poate afir-
ma cu toată certitudinea că Domnia Sa este un specialist de seamă în româ-
nistică, romanistică, lingvistică generală, teoria traducerii stilistică și multe 
altele. 

Acum, la ceas aniversar, îi dorim Domniei Sale multă sănătate și putere 
de muncă pentru a putea transpune în practică proiectele pe care le mai are 
și pentru a se bucura, alături de familie, prieteni, colegi, de bogatele roade 
ale activității Sale de peste jumătate de secol.

 LA MULŢI ANI!
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LA MULŢI ANI, DOAMNĂ PROFESOR IRINA CONDREA!

Preot Octavian Moșin,
doctor în teologie

Doamna profesor Irina Condrea, probabil, e primul decan de la USM care 
m-a invitat în biroul său. Discuția de atunci a fost una neobișnuită, subiectul 
fiind să pornim un pachet de discipline opționale la Facultatea de Litere, pe 
care l-am numit Cultură și spiritualitate creștină. De atunci această expresie 
a dobândit contur, astfel încât sute de studenți pledează pentru discipline cu 
caracter creștin, iar unii aplică și la programul de masterat Studii filologice 
și spiritualitate creștină.

Mi-a creat o impresie plăcută și am înțeles că este o doamnă exigentă, cu 
principii. Cred că aceasta este caracteristica principală a doamnei Condrea – 
corectitudinea. Așa e, de fapt, și întreg colectivul de profesori de la facultate: 
exigent și demn, prietenos și plin de vlagă lăuntrică.

Probabil, așa trebuie să fie un mediu în care sunt educați specialiștii în 
materie de limbă, căci limba română este temelia culturii noastre, iar grație 
unor astfel de personalități se acordă prestigiu facultății: se zvonește de de-
cenii că la Litere se face carte. 

Doamna profesor Irina Condrea e inima ce pulsează viață pentru atâția 
specialiști din domeniul filologiei și nu numai. Îi citesc permanent rubrica 
de cultivare a limbii din ziarul „Universitatea”, iar zilele acestea am parcurs 
recenta carte a Domniei sale e timpul să vorbim corect. Adevărate lecții de 
cultivare a limbii în aceste vremuri vitrege ale graiului străbun!

Dragă doamnă Profesor,
Vă doresc să emanați și în continuare căldură sufletească, să ne ilumi-

nați prin multe alte studii inedite și actuale, care sunt spre zidire și spre lu-
are aminte!

Domnul să vă dea cât mai multă sănătate, răbdare, pace și dragoste.
Cu respect,
preot Octavian Moșin
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APRECIERI

dasCăli, prieteni, Colaboratori

Succese și mai strălucite în viitor!
În cursul activității mele de consultant la pregătirea tezelor de doctor în 

științe filologice am avut mai mulți dintre foștii mei studenți. Dintre aceștia 
în fața noastră astăzi se află primul și ultimul.

Primul –Anatol Ciobanu, pe care l-am consultat la tema: a) 
„Conjunctivul și utilizarea lui în sintagmele predicative”. 
Teza aceasta a fost susținută la 12 aprilie 1960 la USM.

Ultimul –Iraida Condrea, pe care am consultat-o la tema:b) 
„Modul condițional – studiu semantico-stilistic”
Teza aceasta a fost susținută la 28 octombrie 1988 la AȘM.

A.Ciobanu a pășit demult pe drumul completării titlului de candidat, 
susținînd la Moscova teza de dr. în științe filologice (sub conducerea prof.
univ. – răposat acum R.A.Budagov), căpătând apoi și titlul de membru-cores-
pondent al Academiei de Științe din Republica Moldova. 

Iraida Condrea nu s-a lăsat mai prejos și acum ne-a prezentat teza de 
doctor habilitat, tratând subiectul „Aspecte semiotice ale traducerii” – coor-
donator științific fiind A.Ciobanu. 

Am făcut cunoștință cu lucrarea dată, ce corespunde pe deplin normelor 
științifice în vigoare astăzi. Urez deplin succes d-nei I.Condrea în susținerea 
tezei prezentate și, profitând de ocazie, urez mult spor în muncă tuturor 
celor pentru care limba noastră a fost și rămâne sfântă pentru toți cei ce 
aparțin neamului nostru strămoșesc. 

17.12.2003
Nicolae  Corlăteanu, 

academician
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O specialistă remarcabilă, foarte bine pregătită
 și de o înaltă ținută intelectuală

Am fost rugat să dau un aviz despre Doamna Profesor Iraida Condrea 
de la Universitatea de Stat din Moldova (Catedra Limba Română, Lingvistică 
Generală și Romanică), care a prezentat o teză de doctor habilitat în filologie 
intitulată aspecte semiotice ale traducerii, al cărei autoreferat mi-a parvenit. 

Încep prin a spune că o cunosc personal pe Doamna Profesor Condrea. 
Cu câțiva ani în urmă am făcut cunoștință prin corespondență, apoi am în-
tâlnit-o la un simpozion de lingvistică care a avut loc anul acesta la Leipzig, 
unde contribuția sa, ca și convorbirile pe care le-am avut cu dânsa, mi-au 
făcut impresia că am de a face cu o specialistă remarcabilă, foarte bine pre-
gătită și de o înaltă ținută intelectuală. 

Această apreciere foarte pozitivă mi s-a confirmat pe deplin în cursul 
lecturii autoreferatului. Importanța tezei care cercetează problemele legate 
de traducerea artistică în baza materialului faptic din limbile română, rusă 
și franceză constă în aceea că până astăzi (așa cum afirmă pe drept cuvânt 
autoarea) foarte puține lucrări de teorie a traducerii vizează limba română 
paralel cu alte limbi. Alegând această temă și – adaug imediat – dezvoltând-o 
multilateral și temeinic, Doamna Profesor Condrea a închis o lacună și a adus 
un serviciu real nu numai lingvisticii românești, ci și literaturii comparate, 
traductologia constituind un fel de punte între două discipline ale filologiei. 
Ar fi de dorit ca teza să fie publicată în întregime. 

Teza mi se pare concepută convingător și bine structurată. Obiectul ei 
central este felul cum sunt redate în textele artistice elementele de expresi-
vitate, adică felul în care resursele expresive ale limbii române sunt utilizate 
în traduceri literare. Consider deosebit de important, pe cât pot judeca în 
baza autoreferatului, conținutul capitolului II (redarea codurilor artistice în 
traducere). Vreau să relev câteva puncte însemnate cărora autoarea le acor-
dă acolo și în restul autoreferatului o atenție specială:

diferitele tipuri de conotații•	
expresiile frazeologice•	
trăsăturile care scot în evidență intenția autorului/emițătorului și •	
atitudinea lui față de receptor, de studiat în cadrul pragmaticii
semnificația numelor personajelor în operele literare•	
opoziția pragmatică •	 tu – dumneata – dumneavoastră față de 
indiferențiatul you în engleză

Demnă de reținut mi se pare definiția funcției de traducător (p. 42), cea 
mai bună și mai rezumativă pe care am găsit-o până acum. 
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Așa cum reiese din autoreferat, teza stă mărturie a îndelungatei 
experiențe practice și didactice, pe care Doamna Profesor Condrea a obținut-o 
în mulți ani de predare în învățământul universitar. Cred că lucrarea va servi 
cu mult folos ca îndrumar pentru traducători și ca manual de traductologie.

Conform celor spuse mai sus, avizul meu este unul foarte favorabil.

Prof. Dr. Dr. h.c. KLAUS HEITMANN
UNIVERSITÄT HEIDELBERG

ROMANISCHES SEMINAR
2003

Irina Condrea – om al Cetății

Doamna Irina Condrea muncește la USM din anul 1987 și până în pre-
zent. În această perioadă s-a manifestat numai în plan pozitiv, afirmându-se 
total în următoarele direcții:

Ca membru al Catedrei ține, cu mare succes, cele mai prestigioase 1) 
cursuri teoretice, speciale, opționale și la liberă alegere, ca: sintaxa 
limbii române, stilistica, semiotica, teoria și practica traducerii, so-
ciolingvistica, pragmatica. Toate orele predate de dna Condrea sunt 
audiate cu o deosebită plăcere și cu un mare randament de către 
studenți, masteranzi, doctoranzi.
Ca om de știință, Irina Condrea și-a susținut două disertații: una de 2) 
doctor (1988) și una de doctor habilitat (2003); conduce (îndrumea-
ză) munca de cercetare a câtorva doctoranzi și masteranzi;
A publicat peste 100 de titluri de lucrări, inclusiv 2 monografii, 3 materi-3) 
ale didactico-științifice, ele conținând circa 50 de coli de autor; în centre 
universitare de peste hotare (Iași, București, Suceava, Kiev, Cluj-Napoca, 
Cernăuți) a publicat circa 20 de materiale. Restul articolelor științifice 
au văzut lumina zilei în diverse ediții din Republica Moldova.
A participat sistematic cu referate științifice la zeci de conferințe, sim-4) 
pozioane, mese rotunde la nivel universitar, interuniversitar, național, 
internațional în România, Rusia, Ucraina, Germania și în alte țări.
Ca reprezentant al elitei filologice din Republica Moldova, dna Con-5) 
drea propagă insistent și pe toate căile normele literare ale limbii 
române, publicând în acest sens o carte „Norma literară și uzul local”, 
o mulțime de articole în serie, susținând ghidul radiofonic „În lumea 
cuvintelor” etc. 
Ca excelent administrator (prodecan și apoi decan), ca exemplar Om 6) 
al Cetăți, ca membru al colectivului, dna Iraida Condrea este foarte 
principială, obiectivă, sociabilă, manifestându-se ca un activ luptător 
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pentru adevărul științific și istoric privind limba și istoria neanului 
nostru. Pentru asemenea calități o iubesc studenții, o stimează cole-
gii și o prețuiește conducerea USM.

ANATOL CIOBANU, 
membru-corespondent al AȘM

 2007

Irina Condrea – o prezență meritorie în lingvistica noastră

Mereu elegantă, capabilă să întrețină oricând, cu discernământ și cu gust, 
o discuție, un colocviu; să prezinte emotiv o prelegere, un referat, o comunica-
re; să modereze abil o întrunire, un seminar, o conferință… Calmă, cumpătată, 
cu un acut simț al răspunderii pentru ce-i este dat să facă; ferită de invidie, ran-
chiună, trufie și alți morbi devastatori ce macină unele suflete de intelectuali 
basarabeni, de români, în ansamblu. Deși pe parcursul anilor și-a făcut un bun 
nume în domeniile de activitate, fiind mai mult retrasă în sfera preocupărilor 
profesionale și strict personale, dânsa poate fi considerată anevoie o persoană 
publică. Însă pe cât de discretă este în viața comunității, pe atât de energic se 
impune în munca didactică, în cea de cercetare, în publicistică.

Vocația de filolog, dar și o rarisimă asiduitate, puternica-i pasiune pen-
tru limba strămoșească și conștiința că trebuie să facă ceva bun, folositor și 
necesar pentru neamul din care se trage i-au asigurat Irinei Condrea o pre-
zență meritorie în lingvistica noastră.

Așa s-ar contura, în linii majore, chipul doamnei Irina Condrea – lingvis-
tă, doctor habilitat în filologie, profesor universitar.

VLAD POHILĂ, 
scriitor, publicist, traducător

2009

Cultivarea limbii – o necesitate

Irina Condrea întreține de mai multă vreme o rubrică de cultivare a lim-
bii care îi vizează direct pe cei ce vorbesc în public (analiști, prezentatori, 
jurnaliști, scriitori, artiști, oameni politici, dar și invitați din toate sferele de 
activitate umană). Îi sugerez Irinei să se documenteze temeinic și să scrie o 
lucrare pe tema paraverbalului, temă aproape netratată până în prezent.

Sănătate multă și succes, Irina!
 VALENTIN MÂNDÂCANU

între aCasă și aCasă 
22 iulie 2011
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ColeGi de breaslă

Spirit investigator întreținut cu harnicie și implicare

Așa am cunoscut-o pe doamna profesoară Irina Condrea și așa îmi place 
s-o redescopăr de fiecare dată.

La Facultatea de Litere a făcut carieră predând la început, alături de 
iluștrii profesori Anatol Ciobanu și Vitalie Marin, cursurile fundamentale de 
sintaxă a limbii române și de stilistică. Dotată cu inteligență și voință, a tre-
buit să plătească prin muncă tributul pentru aceste valori, sau, mai bine zis, 
să-și dezvolte aceste însușiri prin muncă, printr-o activitate metodică, deci 
conștientă și voluntară. Acest tribut s-a fructificat de-a lungul anilor în arti-
cole științifice, studii, monografii, suporturi de curs de un real folos pentru 
studenți și pentru colegii de breaslă. 

Ardoarea doamnei Irina Condrea în munca de cercetare pe ogorul limbii 
române, îmbinată reușit cu cea didactică, a generat noi cursuri, racordate la 
pulsul lingvisticii contemporane și la necesitățile discipolilor. Astfel în pro-
gramele de licență și cele de masterat de la facultate au fost incluse cursurile: 
introducere în semiotică, semiotică și pragmatică, semiotica numelui propriu, 
tehnici de traducere din limba rusă în limba română etc.

La cursul de sociolingvistică, doamna profesoară urmărește aspecte im-
portante, pornind de la covariația limbajului în funcție de factori sociali, hi-
percorectitune și relativitate lingvistică până la mobilitate socială și compor-
tament lingvistic. O bună parte din aceste probleme au făcut obiectul dezba-
terilor televizate și al emisiunilor radiofonice, la care a participat doamna 
Irina Condrea, iar rubricile de cultivare a vorbirii de la diverse publicații au 
găzduit materiale marcate de implicare și atitudine în promovarea unei ex-
primări corecte.

Și dacă prin muncă îsi îndeplinește omul toate îndatoririle de viață, tot 
rostul în lume, credem că la acest popas dintre ani dna Profesoară Irina Con-
drea poate spune cu fermitate că are o viață împlinită, iar noi îi dorim multă 
sănătate și Mulți ani fericiți.

ALEXANDRA GHERASIM,
dr. conf. univ.

Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, USM
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Doamna corectitudinii noastre

Irina Condrea este o Doamnă. Este Doamna ce stă la paza corectitudinii 
exprimării noastre. Ca o bună gospodină, cu spiritul unui adevărat om de 
știință, s-a apucat să tocmească, să vindece, să readucă la normalitate vorbi-
rea unui popor rupt de la matcă. Nu este suficient să te numești patriot, să 
vorbești despre neam și demnitate națională, trebuie să pui umărul la reabi-
litarea a ceea ce a fost mutilat, urâțit, distrus de vremurile vitrege. Trebuie 
ca zi de zi să contribui pentru revenirea la normalitate.

Prin întreaga sa activitate doamna Irina Condrea a demonstrat că este 
posibil și necesar de a rectifica acele greșeli, incorectitudini, poate chiar cri-
me, comise intenționat sau din ignoranță privind identitatea unui popor. Or, 
la identitate se referă și limba pe care o vorbește, iar corectitudinea ei de-
monstrează rădăcinile etniei.

Pe parcursul întregii sale activități, fie la editura „Știința”, fie la Acade-
mia de Științe, fie în aulele Universității de Stat din Moldova în calitate de 
conferențiar doctor, apoi doctor habilitat, profesor, fie pe paginile ziarelor și 
revistelor din republică, doamna Irina Condrea a servit cauza națională.

Rubrica „Cum vorbim, cum scriem”, pe care o îngrijește Irina Condrea pe 
parcursul mai multor ani pe paginile ziarului „Timpul”, prezintă tablete ling-
vistice de corectitudine a exprimării noastre. Sub pana ascuțită a doamnei Iri-
na Condrea nimeresc și prezentatori TV sau radio, și politicieni, și ziariști, dar 
și consumatorii unui limbaj departe de a fi cel îngrijit. În practica mea de pro-
fesor universitar deseori am utilizat aceste mici eseuri la disciplina „Cultivarea 
vorbirii”, fiindu-mi de mare folos în varietatea de practici de lucru propuse 
studenților, apreciind de fiecare dată simțul limbii și perseverența autoarei.

Îngrijindu-se de frumusețea și corectitudinea vorbirii în ființa neamului, 
precum și de alte probleme nu mai puțin importante de lingvistică, doamna 
Irina Condrea și-a făcut un nume. Un nume recunoscut în lingvistică, un nume 
cu autoritate, un nume competent în știință, un nume la formarea și constitui-
rea căruia a contribuit prin muncă și prin întreaga ființă a Domniei Sale.

Dorim să o avem în preajmă întotdeauna inteligentă, harnică, vioaie, 
frumoasă.

mult stimată și iubită irina Condrea, cu prilejul aniversării sărbători-
te acceptați sincerele mele felicitări, exprimându-mi recunoștința, alesele 
considerațiuni, urările de sănătate și de noi succese pe tărâmul propășirii 
culturii naționale. La mulți și fericiți ani!

ANGELA SAVIN-ZGARDAN, 
dr.hab. în filologie,

Institutului de Filologie al AȘM
2014
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Vocație autentică și dăruire plenară

E miez de toamnă splendidă, cu livezi și podgorii doldora de roade, cu 
frunze multicolore scăldate de razele soarelui, care emană destul de generos 
încă lumină și căldură. Adunând toamnă lângă toamnă, zilele acestea doam-
na Irina Condrea face un popas aniversar. 

În compania acestor frumoase acorduri de toamnă, mult stimată Irina 
Condrea, am, împreună cu atâția și atâția colegi de breaslă, prieteni, disci-
poli, oameni de bună-credință, fericita ocazie de a vă aduce un scurt, dar 
sincer, omagiu. 

Spunea cineva că nu contează anii adunați în viață, ci mai degrabă viața 
din acești ani. Or, viața omagiatei este una consistentă, trăită la cote valorice 
înalte, cu pasiune și dăruire totală.

Neîndoielnic, a vorbi despre distinsa Doamnă Irina Condrea în limitele 
unei pagini înseamnă a-ți asuma riscul de a lăsa foarte multe neexprimate, 
totodată înseamnă a oferi un itinerar deschis.

Dna Irina Condrea, filolog de un înalt profesionalism, cunoscător de 
adâncime al limbii române, profesor universitar, se impune prin zeci și zeci 
de lucrări didactico-științifice (printre care monografii, studii, articole, re-
cenzii, teze, avize, publicistică etc., etc.) -- toate rod al unei munci asidue și 
al capacităților excepționale de analiză și sinteză, în care abordează diverse 
probleme de stilistică, semiotică, teoria limbii, sociolingvistică, traductologie 
ș.a. Tot ce a scris cercetătoarea Irina Condrea impresionează nu doar canti-
tativ, ci, mai ales, prin profunzime, competență și discernământ în tratarea 
problemelor, dar și prin concizie în prezentarea lor. Or, „exprimarea laconică, 
susține însăși omagiata, este considerată în majoritatea cazurilor un avantaj, 
în special în comunicarea curentă, cotidiană, când nu putem face risipă de 
timp și trebuie să vorbim scurt și clar”.

Una dintre grijile permanente ale Dnei Irina Condrea a constituit-o și o 
constituie problema cultivării limbii. În acest sens, este impunătoare ima-
ginea Domniei Sale prin sutele de articole, tablete, emisiuni de radio și te-
leviziune, în care analizează și explica deficiențele din scrisul și vorbirea 
conaționalilor noștri, propagând insistent un mod de exprimare corectă. 
Intelectual cu deosebit rafinament lingvistic, prof. Irina Condrea a ținut și 
ține la graiul românesc cu toată credința, protejând frumusețea și armonia 
verbului matern, contribiund temeinic la „consolidarea zidurilor cetății cu 
numele Limba Română”.

Irina Condrea și-a conjugat vocația de cercetător cu cea de profesor, tru-
dind într-o complementaritate perfectă atât într-un domeniu, cât și în celă-
lalt. Fiind fidelă ani de-a rândul Facultății de Litere a USM, mulți studenți au 
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avut norocul să aibă alături un dascăl erudit, corect, persevernt, atașat unor 
crezuri constante, care nu a ezitat să-și expună punctele de vedere în mod 
deschis, înzestrat cu o gândire complexă și cu o forță de dăruire exemplară. 

Dintre calitățile pur omenești ce-o caracterizează pe Dna Irina Condrea 
aș remarca firea-i deschisă și receptivă, rigoarea, exigența, dar și frumuse-
țea-i sufletească, cumsecădenia.

Dragă colegă de breaslă, la acest moment aniversar, rugându-vă să pri-
miți asigurarea prețuirii și admirației mele, vă urez sănătate, bucurii și îm-
pliniri pe potriva așteptărilor, noi realizări, care, sunt sigură, nu vor întârzia 
să vină, știidu-vă vitalitatea și forța creatoare. 

Deși timpul trece ireversibil și tot scade din viața pământească, toamne-
le ce se duc să nu vă picure în suflet regretul anilor trăiți, ci dimpotrivă, anii 
care vin să nu vă domolească energia de creație, nici dragostea de viață. La 
mulți ani!

ANA VULPE, 
dr., conf.univ.

Institutul de Filologie al AȘM
2014

Model de optimism și de exigență

Spirituală și energică sunt două dintre trăsăturile de caracter ale doam-
nei prof. Irina Condrea, care ne-au impus-o nouă, studenților la Litere, au-
dienți ai cursurilor „Sintaxa limbii române” și „Stilistica și cultivarea limbii 
române”. Și astăzi circulă printre foștii studenți „nouăzeciști” cuvinte memo-
rabile și expresii pline de umor, comparații comice și comentarii pătrunse de 
inspirație cu care dna prof. I. Condrea ne-a surprins la ore, vorbe care până 
acum ne reînvie în memorie episoade mai speciale din anii studenției. Pen-
tru mulți dintre noi reprezintă un model de exprimare și, în același timp, un 
apărător învederat al limbii române. Numele fostei noastre profesoare ni se 
asociază încă din anii de facultate cu necesitatea unor eforturi și investiții de 
cunoștințe pentru o scriere corectă și o vorbire elevată.

Exigența doamnei prof. Irina Condrea ne făcea să frecventăm cu regula-
ritate orele, iar încrederea cu care ne preda tema ne transmitea atitudinea 
serioasă pe care trebuie să o aibă un viitor filolog față de sintaxa și stilistica 
limbii române. Recunoaștem că obiectivitatea aprecierii ne ajuta să accep-
tăm notele mici, străduindu-ne (fără a ne supăra) să ne pregătim mai bine 
pentru următoarea lecție. Informația variată prezentată la ore ne trezea cu-
riozitatea, iar felul de a fi al doamnei profesoare (pe de o parte, exigentă, pe 
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de altă parte, glumeață și pozitivă) ne motiva să o ascultăm cu mare atenție 
și cu deosebit interes. 

Mult stimată doamnă profesor Irina Condrea, sperăm că respectul și 
aprecierea studenților Vă vor însoți mulți ani înainte. Să aveți inspirație pen-
tru noi studii monografice și tablete de cultivare a limbii, iar dorința de a Vă 
împărtăși tinerei generații cunoștințele și experiența să nu Vă părăsească 
niciodată. ad multos et faustissimos annos!

ELENA VARZARI, 
dr. conf. univ.,

ADELA MANOLII, 
dr. conf. univ.

Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, USM
2014

disCipoli

Lumina în privire și în gânduri

Privire fermă și sigură, verticalitate și excelență, frumoasă și muncitoa-
re – așa o cunoscusem pe Doamna Decan Iraida Condrea. Apoi descoperi-
sem lingvistul dedicat, cercetătorul responsabil și profesorul exigent. A știut, 
cum nimeni altul, să se îngrijească de frumusețea și corectitudinea vorbirii, 
să promoveze frumusețea și armonia verbului matern, dar și să inspire și să 
motiveze tinerii să o urmeze. 

Astăzi, cu gratitudine și recunoștință, afirm că mult stimata și iubita Irai-
da Condrea este mai mult decât un Profesor cu vocație, un Savant valoros, 
o Doamnă  inteligentă, o Mamă iubitoare și o Bunică grijulie, este o Colegă 
excepțională, receptivă, tacticoasă, cu simțul dreptății și al echității.

În aceste acorduri tomnatice, jubiliare, îi adresez cordiale felicitări, sin-
cere urări  de sănătate, bucurii, bunăstare și armonie sufletească.

 LA MULŢI ANI FERICIŢI!
TATIANA VERDEȘ, 

doctor în filologie, conferențiar universitar, 
grad didactic superior,

director al Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”
2019
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Intelectualul-model în epoca de tranziție

Aproape două decenii în urmă, intrând în lumea Facultății de Litere a 
USM, am cunoscut-o pe Doamna Iraida Condrea, a cărei imagine-etalon, pro-
fesională și umană, va fi purtată în inima și conștiința mea cu mândria disci-
polei recunoscătoare, ale cărei eforturi de cunoaștere au fost și vor continua 
să fie orientate de Domnia sa.

Când vorbim despre Iraida Condrea, ies în evidență principalele calități 
de profesor-cercetător: pasiunea pentru domeniul său, altruismul, dăruirea 
din ce a adunat prin cunoaștere perseverentă, îndelungată, neobosită și con-
tinuă, rigoarea intelectuală și facilitate de a se exprima la fel de nuanțat, de 
clar și de simplu în orice circumstanțe.

Ca o oglindire a propriei firi, centrul reflecțiilor și studiilor Domniei sale 
este limba în sincronie, limbajul cel viu, expresiv, divers. Doamna Profesor 
a făcut din limbajul contemporan un obiect de studiu, devenind unul din-
tre puținii specialiști eminenți ai limbii cotidiene, ai celei „reale”, ai „limbii 
tuturor”. Atitudinea cu care doamna Condrea analizează și corijează mala-
diile lingvistice, în toate studiile, emisiunile, interviurile sale, este absolut 
științifică, imparțială, le tratează nu ca pe simple mărturii ale ignoranței ling-
vistice a vorbitorilor, ci ca pe niște fenomene provocate de circumstanțele 
sociolingvistice. Acestui profesionalism i se adaugă și marele Dumneaei me-
rit de a-și păstra echilibrul, poziția științifică neafectată de dispozițiile poli-
tice ale vremii. Este intelectualul-model în epoca de tranziție, care a reușit, 
cu demnitate, să nu renunțe la valorile ce s-au pomenit respinse, umilite, 
diminuate, dar nici nu a refuzat să-și însușească, cu înțelepciune și eleganță, 
schimbările de calitate, progresul.

La catedră, doamna Condrea farmecă mereu printr-o prezență tonifian-
tă pentru discipolii săi, pozitivă, energică. Nu-mi aduc aminte nicio zi în care 
i-aș fi descoperit urme de oboseală pe chip sau note de lamentare în voce. 
Este acea trăsătură aristocrată care încununează un stil personal inconfun-
dabil în predare, în comunicare, în feminitatea-i elegantă.

În șirul calităților Doamnei Profesor, chiar în primii ani de studenție, am 
remarcat o deschidere admirabilă spre tot ce este nou, refuzul rigidității și a 
limitelor în gândire, în exprimare, în analiza faptelor de limbă, în aceeași mă-
sură ca și a „faptelor de viață”. Prin tot ceea ce face și ce reprezintă, Doamna 
Condrea demonstrează că nu există frontiere etanșe între științe, între școli, 
între oameni și între vârste.

Întotdeauna am descoperit numele și roadele intelectuale ale Domniei 
sale într-o mulțime de formate: fișiere bibliografice, spațiul TV și radio, în 
biblioteca virtuală și „live”, în aulele universitare.
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Îi doresc doamnei Iraida Condrea ca această vizibilitate cărturărească în 
toate spațiile să crească an de an, căci este una dintre puținele personalități 
care compensează cel mai mare deficit al multîncercatei noastre țări – defici-
tul de intelectuali ce modelează prin exemplul lor generațiile în formare.

MARTA ISTRATI
Liceul Teoretic „Gh. Asachi” or. Ungheni

2019

Un profesor desăvârșit, un mentor de excepție

Îndrăgostită de limba în care au scris Mihai Eminescu, Ion Creangă și 
Grigore Vieru, inspirată de pedagogia lui Comenius, intersată de știință și 
dedicată muncii – așa am cunoscut-o și așa o redescopăr de fiecare pe dna 
Iraida Condrea, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, mentor și 
conducător științific de excepție, om al erudiției și al nobleței sufletești. 

Lingvistă prin vocație, dna Iraida Condrea este omul acțiunii, fără de 
care nu-și vede locul în această lume. Grație contribuției Domniei Sale în do-
meniul filologiei, savantul Iraida Condrea a devenit un referent al limbii 
române, mereu în cunoștință de cauză, și ale cărei publicații științifice se 
disting prin rațiunea unității ideatice, prin logica expunerii, printr-o manieră 
a limbajului care comunică sens și semnificație. 

Asistând la orele doamnei profesor Iraida Condrea, în timpul studiilor 
de licență, apoi al celor de de masterat și de doctorat, m-am convins, nu o 
singură dată, că dumneaei este dascălul în sufletul căruia Dumnezeu a semă-
nat intelegența iubirii pentru semeni, iar în acțiunea verbală i-a pus vertica-
litatea prestației prielnice valorilor general-umane. 

Dna Iraida Condrea este un profesor înnăscut, cu un fin tact pedagogic, 
care își cucerește discipolii prin simplitate, prin remarcabilul talent de orator, 
prin energia creatoare și munca asiduă, care inspiră și angajează studenții în 
propria lor instruire. Or, Doamna doctor habilitat este dascălul conștient de 
faptul că rolul lui este acela de a dezlega aripile învățăceilor și a-i învața să 
zboare mai departe singuri, căci un profesor cu adevărat înțelept, așa cum 
menționează Khalil Gibran, nu te invita să intri în casa cunoașterii sale ci, mai 
curând, te călăuzește către pragul minţii tale.

De profesorul Iraida Condrea mă leagă frumoasa colaborare a scrierii 
tezei de masterat și a celei de doctorat. De aceea, astăzi, cu certitudine, afirm 
că filologul Iraida Condrea nu este doar un profesor desăvârșit, ci și un men-
tor de excepție, mereu la înălțimea exigențelor, un conducător științific în-
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zestrat și responsabil, care știe să-și mobilizeze discipolii, care nu-i critică, 
dar le prezintă alternative și-i convinge să depună efort pentru a deveni cât 
mai buni. E mentorul care le creează studenților, masteranzilor, doctoranzi-
lor mediul adecvat în care să se poată dezvolta. E conducătorul științific care 
investește în discipolii săi simțul omeniei, al dragostei de limbă, al patriotis-
mului și care, întotdeauna, prin exemplul propriu, le inspiră entuziamul și 
curajul de a avansa. 

La mulți și frumoși ani, distinsă doamnă Iraida Condrea, cu sănătate și 
cu bunăstare, cu armonie sufletească și cu bucurii, cu reușite și cu mărini-
mia, toleranța, echitatea cu care ne-ați obișnuit. 

Cu gratitudine și deosebită considerație,
TATIANA TREBEȘ, 

dr., asist. univ.
2019

Străjerul corectitudinii limbii române

Luptă contra ereziilor lingvistice, a greșelilor și consecințelor bilingvis-
mului. O face cu o delicatețe aparte – corectînd interlocutorii în exprimare, 
elaborînd și publicînd seriale de articole. 

La ore nu-ți oferă soluții pentru un răspuns, ci te ghidează pentru a-l 
descoperi, pentru a-l simți din substanța Limbii Române. Toate acestea le 
face așteptînd o singură recompensă – să vorbești o limbă cultă. Astfel e 
conferențiarul universitar, doctorul habilitat Irina Condrea, decan al Facultății 
de Litere a USM. Elegantă și de un rafinament aristocratic, ne învață să ne 
iubim și prețuim limba, condimentînd cursul cu cîteva ingrediente esențiale 
ale formației dumneaei intelectuale și spirituale: profesionalism și erudiție, 
libertate în gîndire și o vastă cultură a sufletului.

Ca orice studenți, pînă mai ieri o „cunoșteam” pe Irina Condrea din „au-
zite”. Aflasem că e un foarte bun, dar și un exigent profesor. Cunoscîndu-i 
ulterior zecile de articole publicate în diverse ziare și reviste de specialitate, 
lucrările editate și traducerile, ne imaginaserăm că este un titan, că este ge-
nul de om care aproape că nici nu doarme nopțile, dedicîndu-se totalmente 
profesiunii. Apropierea studenți-profesori de dna Irina Condrea a însemnat 
pentru noi un alt profil de dascăl – a dascălului fericit, dedicat unui dome-
niu care se vede că îi procură plăcere – lingvistica. Iar Facultatea dirijată de 
mîna delicată a alesei Doamne decan parcă trăiește o altă viață, ozonizată de 
lumina florilor. 
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Dragă Doamnă, cînd Cronos va zăbovi să Vă amintească de o nouă ani-
versare în viață, Vă urăm de sănătate, viață lungă, căutări și cercetări fructu-
oase. Fie ca chipul Dvs. să păstreze inflexiuni ale fericirii ce Vă umple viața 
de zi cu zi. Să rămîneți un Profesor Mare, așa cum V-am cunoscut noi, mare 
însemnînd să-ți contaminezi studenții de pasiunea pentru Stilistică, dar și 
pentru celelalte cursuri predate!

La mulți ani!
În numele studenților Dvs.
IULIANA BOGUȘEVSCHI.

Ziarul făclia, 20 octombrie 2007
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NORMĂ/NORME: GRAMATICĂ, STILISTICĂ, 
CuLtIVAREA LImbII

REGIONALISMELE – REGISTRU STILISTIC AL ORALITĂŢII

Viorica Molea
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. În acest articol tratăm despre un aspect al oralității substandard, și 
anume, despre elementul verbal regional, care presupune acea parte a limbajului, 
utilizată în diverse teritorii, cu un specific propriu, marcat de pregnanță, dar și de 
note semantice unice, deosebitoare, altfel spus, este vorba de graiurile teritoriale 
ale limbii române. 

Cuvinte-cheie: regionalism, grai, popular, oralitate, substandard, registru sti-
listic

Abstract. In this article we discuss about an aspect of substandard spoken lan-
guage, i.e. about the regional verbal element, which implies that some elements of 
the language used in various territories have their own uniqueness, being marked 
by expressiveness, by some specific and different semantic notes, characteristic to 
the regional dialects of the Romanian language.

Keywords: regionalism, regional idiom, folk, orality, substandard, stylistic re-
gister

Un aspect al oralității substandard este elementul verbal regional, care 
presupune partea limbajului popular, utilizată în diverse teritorii, cu un spe-
cific propriu, marcat de pregnanță, dar și de note semantice unice, deosebi-
toare; altfel spus, este vorba de graiurile teritoriale ale limbii române. 

Se cunoaște faptul că, la origine, limbile toate au fost niște dialecte, niște 
graiuri teritoriale, care circulau doar în forma orală și care constituiau lim-
ba comună a vorbitorilor unei etnii. Eugen Coșeriu notează că „într-adevăr, 

STUDII ȘI ARTICOLE
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limba comună nu este la originea sa decât un dialect ca și celelalte (…), însă 
care, din motive politice, istorice și culturale (literare) a ajuns să fie limbă 
națională sau să se folosească, pe întreg teritoriul luat în considerare, ca 
limbă supradialectală, alături de graiurile locale” [1, p. 38]. Același lucru îl 
afirma și Iorgu Iordan, susținând că „în procesul formării națiunilor, unele 
dialecte pot constitui baza limbilor naționale și pot să se dezvolte în limbi 
naționale independente” [2, p. 15].

Procesul îndelungat de evoluare a unui dialect spre o limbă istorică este 
descris în studiile de istorie a limbii. Noi vom încerca să definim, să stabilim 
statutul acestui segment verbal al limbii române din punctul de vedere al 
limbii uzuale, al elementelor considerate neliterare și care țin nemijlocit de 
oralitate. 

Este important să precizăm că termenul „dialect” deseori este conside-
rat sinonim cu conceptul „regional”, ambele apărând în terminologia actuală 
de specialitate. Totodată, diverși cercetători fac și o distincție între aceste 
două noțiuni, relevând că „dialect” presupune referirea la diferențe majore 
în cadrul unei limbi naționale, astfel încât se poate vorbi despre mai multe 
„limbi” în interiorul unei limbi istorice, pe când „regionalism” se referă la as-
pecte diferențiatoare minore, care fac inteligibilă comunicarea dintre diverși 
subiecți, vorbitori ai unei limbi. Nu ne vom implica în discuția vizată, ci doar 
vom utiliza, preponderent, termenul „regionalism”, vehiculat în ultima vre-
me în lingvistica românească, dar folosind și termenul „dialect” ca sinonim 
al lui „regional”, întrucât acesta apare astfel în studiile unor cercetători din 
lingvistica rusă, pe care îi vom cita aici. 

Există numeroase definiții, accepții referitoare la conceptul de regiona-
lism, la particularitățile, specificul acestuia, care, în linii mari, se suprapun 
sau prezintă aspecte asemănătoare. Una dintre acestea, foarte detaliată, cu 
multe elemente explicative, îi aparține lui I. Iordan, care denumea elemente-
le regionale în câteva moduri: „…„dialect” (sau „grai”) însemnează „vorbirea 
unei provincii sau a unei regiuni”, „aspectul local sau teritorial al unei limbi”. 
Prin urmare, ei se opun lui „comun” sau „literar”: vorbirea provincială (re-
gională, dialectală) se deosebește de limba comună, prin care înțelegem, de 
obicei, aspectul mai ales vorbit al limbii întregului popor, așa cum apare ea 
în relațiile curente dintre oamenii cu un grad mai mult ori mai puțin înalt 
de instrucțiune (…). „Provincial” și „regional” se opun, în mod obișnuit (din 
cauza nuanței semantice locale), mai ales lui „comun”, iar „dialectal”, mai ales 
lui „literar” [2, p. 88]. Observăm din definiția citată că, deși I. Iordan consi-
deră că cele trei concepte pe care le folosește în text sunt sinonime, totuși 
face o demarcație între ele. Prin urmare, stabilește, pe de o parte, relații de 
sinonimie parțială între „provincial” și „regional”, opuși limbii comune, pe 
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de altă parte, relevă o distincție pentru termenul „dialectal”, care se opune 
direct conceptului de „limbă literară.” De altfel, însuși Iorgu Iordan vine cu 
explicații suplimentare în acest caz, specificând că „termenii „provincialis-
me” și „regionalisme”, folosiți, de obicei, pentru a califica materialul lexical 
care nu aparține limbii comune, nu sunt tocmai sinonimi. Primul este mai 
cuprinzător, are o sferă mai largă decât al doilea, cum arată și tema lor („pro-
vincia” este mai întinsă decât „regiunea”)” [ibidem]. În timp însă termenul 
„provincial” a pierdut din frecvență, nefiind atestat ca termen propriu-zis, ba 
chiar a obținut alte semnificații, cum ar fi, bunăoară, exprimare neîngrijită, 
grobiană, iar „regional” a preluat înțelesurile celorlalți doi termeni, semni-
ficând un segment al limbii vorbite pe un anumit teritoriu al unei etnii. Ion 
Gheție menționează că „oricum le-am numi (dialecte sau graiuri), problema 
rămâne aceeași și, pentru a desființa orice echivoc, s-ar putea apela la ter-
menul de variantă regională a limbii literare (subl. n.)” [3, p. 23]. Magdalena 
Vulpe susține că dialectale pot fi considerate „toate fenomenele lingvistice a 
căror arie de răspândire este mai restrânsă decât aceea a limbii căreia i se 
subordonează”, iar definirea ca dialectal (regional) a unui fapt de limbă „nu 
depinde de întinderea absolută a ariei lui de răspândire, ci numai de situația 
r e l a t i v ă a acesteia în raport cu limba comună” [4, p. 63].

Dumitru Irimia stabilește mai multe trăsături ale regionalismelor, 
evidențiind faptul că „prima trăsătură distinctivă a regionalismului, prin în-
săși natura sa, (…) este apartenența la o zonă restrânsă teritorial a mani-
festării limbii naționale” [5]. Tot așa, cercetătorul Vasile Bahnaru definește 
lexicul regional „din punctul de vedere al extinderii spațiale,” care „se opune 
celui literar,…cunoscut și utilizat pe tot spațiul locuit de români. Așadar, re-
gionalismele, inclusiv vocabularul regional, conchide savantul, sunt specifice 
vorbirii populare din anumite zone populate de români” [6, p. 131].

Trebuie să subliniem faptul că majoritatea cercetătorilor atribuie ele-
mentului regional calitatea de „popular”, „element popular”, în opoziție cu 
„literar”. Regionalismele au asemănări cu elementele populare, familiare ale 
limbajului, diferența constând în aria de folosire a acestora. Cuvintele popu-
lare sunt răspândite pe întreg teritoriul de utilizare a unei limbi, pe când re-
gionalismele se întâlnesc doar pe axe teritoriale determinate, mai mari sau 
mai mici, cu o minimă influență asupra limbii literare. „Deosebirea dintre 
dialectal și popular se referă la aria de răspândire a faptelor lingvistice re-
spective ([– General] vs [+ General])”, susține Rozalia Colciar [7]. Magdalena 
Vulpe vine cu soluții în acest sens pentru a concentra în câțiva termeni con-
ceptul de elemente lingvistice în opoziție cu limba literară, dar și pentru a 
nu opune între ele aspecte de același tip: „Propunem pentru faptele de limbă 
generale ca răspândire geografică, dar neconforme normelor limbii literare, 
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denumirea de elemente populare. În cadrul stratificării sociale a limbii, ele 
se opun elementelor literare. În felul acesta, elementelor populare nu poate 
fi opus direct elementul regional (subl. n.) (…)” [4, p. 62-63]. Autoarea aduce 
și exemplul lui Theodor Hristea care, analizând regionalismele în opera lui I. 
L. Caragiale, … s-a văzut și el silit să-și precizeze terminologia. În concepția 
sa, „din punctul de vedere al răspândirii, în termenul „regional” trebuie să 
vedem o categorie subsumată noțiunii de „popular”, a cărei sferă este mult 
mai largă” [4, p. 72-73]. Și Dumitru Irimia, studiind regionalismele ca atri-
bute stilistice ale operei artistice, încadrează „regionalismul” în categoria 
„popular”: „Elementul regional, component al limbajului popular (subl. n.), 
este semnul apartenenței protagoniștilor la cultura populară sau expresia 
unui raport de familiaritate între ei” [5]. Magdalena Vulpe mai precizează un 
aspect diferențiator al acestor două categorii înrudite, și anume, că „în timp 
ce elementele regionale viețuiesc, de obicei, într-un singur grai, faptele de 
limbă populară sunt cunoscute în toate graiurile unei limbi sau în marea lor 
majoritate” [4, p. 72-73].

Așadar, limbajul regional este o categorie aparte, importantă a oralității, 
dar și o subcategorie a limbajului popular, subsumat, la rândul său, aceluiași 
limbaj oral. 

Departajând elementele oralitățiiîn două mari segmente: standard și 
substandard, vom încadra, evident, limbajul regional în cea de-a doua cate-
gorie, alături de celelalte straturi ale acestei forme de comunicare verbală. 
Totodată, fiind calificat ca element al substandardului, adică informal, lim-
bajul regional poate fi catalogat, iarăși, în opoziție cu limbajul standard, 
drept un aspect al comunicării sau al exprimării neîngrijite sau neconforme 
cu norma literară. Astfel acest aspect al exprimării orale, de cele mai multe 
ori, vine în contradicție cu norma stabilită, fiind utilizat preponderent de 
vorbitorii neinstruiți sau de locuitorii unor teritorii în care este destul de in-
fluentă o anumită tradiție de exprimare. Printr-o schemă simplă, Magdalena 
Vulpe sugerează „neliteraritatea” elementului regional: „Regional se opune 
lui general, sinonim aproximativ al lui literar; acesta, la rândul său, se opune 
lui popular, „prin care trebuie să înțelegem…ceea ce este „general” fără a fi 
totuși „literar” [4, p. 72-73]. Lingvistul rus A. F. Juravliov clasifică vorbirea di-
alectală drept un tip/aspect al limbii vorbite neliterare: „limbaj oral neliterar, 
cu un complex întreg de indicii structurale și cu anumite restricții în răspân-
direa teritorială: limba dialectală” [8, p. 87-88]. Aceeași calificare de limbaj 
neliterar este atribuită regionalismelor sau dialectismelor de către savantul 
D.N. Șmeliov, care declară: „Întrucât dialectismele (cu nota „regional”) sunt 
incluse în dicționarele limbii literare contemporane, este firesc să vedem în 
ele un strat aparte, deși conțin un lexic neliterar, apropiate, într-un anume 
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fel, de elementele lexicale marcate stilistic” [9, p. 154]. La fel, cercetătorul 
B. D. Devkin, vorbind despre literaritate/neliteraritate, despre limba litera-
ră, echivalentă, cum susține savantul, cu „limba standard”, delimitează „cinci 
aspecte ale conceptului de „neliterar”, subliniind, în acest rând, și caracterul 
neliterar al elementelor dialectale: „în primul rând, acestea sunt dialectele 
teritoriale, ai căror vorbitori sunt locuitorii rurali și, în special, oamenii în 
etate” [10, p. 13].

Se știe deja că, deși limbajul regional, dialectal nu este constituit pe baza 
normei limbii literare contemporane, totuși în Basarabia anexată la Rusia 
țaristă, apoi la Rusia sovietică, limba literară a fost mult timp „croită” după 
modele regionale moldovenești, cu unele „creații savante” neinspirate, de-
clarându-se astfel o altă limbă decât cea română, limba modovenească. Des-
pre acest fapt relatează cercetătorii, îndeosebi cei care au fost, în parte, mar-
tori ai acestui proces cu intensă alură politică. De exemplu, Teodor Cotelnic 
confirmă că: „…într-adevăr, în teritoriul din partea stângă a Prutului (…) s-au 
promovat norme bazate pe regionalism (subl. n.)” [11, p. 161]. Mioara Avram 
remarca, de asemenea, că limba română din Basarabia a fost supusă unui 
proces permanent de rusificare, iar „limba literară și unui proces, activ cu 
precădere în perioada stalinistă, de rusticizare și de dialectizare (subl. n.) 
menite, evident, să o îndepărteze de limba literară din România” [12]. Din 
această cauză, vorbitorii din Basarabia continuă să utilizeze cuvinte, forme 
verbale, structuri sintactice apropiate sau chiar identice cu cele din limba-
jul regional, acest status quo menținându-se deja mai multe decenii. Desi-
gur, este vorba de limba utilizată la nivelul relațiilor interumane, nu și în 
instituțiile statale, deși unele elemente, uneori destul de pronunțate, se stre-
coară și aici, de unde și impresia de provincialism, de neglijență lingvistică. 
Despre acest lucru vorbește academicianul Silviu Berejan, într-o lucrare mai 
recentă, consemnând că, întrucât în acest teritoriu limba română a fost su-
pusă unui proces constant de rusificare, „și în prezent aici este utilizată pre-
ponderent vorbirea dialectală moldovenească (subl. n.) (cu particularitățile 
ce îi sunt caracteristice). Anume această vorbire este mijlocul de comunicare 
orală dintre membrii societății moldovenești, dar numai în viața cotidiană, 
deoarece în instituțiile de cultură și de stat ea este impracticabilă” [13]. 

În pofida caracterului său substandard, neliterar, limbajul regional este 
pe deplin valorificat în diverse texte literare, cum ar fi, în primul rând, textul 
artistic, dar și în textele publicistice de factură artistică, cele de opinie, în 
care se întrevede o poziție, o atitudine accentuată a autorului. Acest lucru 
este dezvăluit pe larg atât în lingvistica românească, cât și în cea rusă, fran-
ceză etc. Astfel, regionalismele devin instrumente de realizare a diverselor 
procedee estetice, precum redarea cadrului spațial, caracterizarea perso-
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najelor literare sau de reliefare, de pregnanță verbală, de sugerare a unor 
conotații evocatoare. „Regionalitatea nu conține în sine o marcă stilistică, 
ci doar este purtătoare virtuală a unor valori stilistice…”, susține Dumitru 
Irimia, relevând, totodată, că „regionalismul participă (…) la dezvoltarea di-
mensiunii lui stilistice” [5]. Aici însă există anumite pericole pentru creațiile 
literar-artistice, care fac abuz de elemente regionale și devin greoaie, inin-
teligibile, diminuând valoarea estetică propriu-zisă, ori pentru textele publi-
cistice, care riscă să alunece în provincialism sau vulgarism. E nevoie deci de 
multă măiestrie, cunoaștere temeinică a domeniului, pentru a nu transforma 
intențiile stilistice în efecte grotești, neinspirate. 

În textul publicistic, inserția elementelor regionale este sporadică, re-
flectând nu atât aspecte ce țin de arii lingvistice sau prezentând personaje 
originare din anumite locuri istorice, pentru a fi caracterizate, ca în operele 
artistice, bunăoară, cât, mai curând, atitudini subiective accentuate, având 
funcție referențial-expresivă. De exemplu, în textul mulţi dintre cei care au 
frământat glodurile satelor pentru victoria în alegeri a „stejărelului” n-au 
încăput în listele celor avansaţi în structurile noii puteri, primii în aceste lis-
te apărând foștii activiști ai nemuritorului partid leninist. (C. Tănase, PCRM, 
„măseaua stricată” a R. Moldova, timpul.md, 20.03.13), cuvântul „glodurile”, 
fiind un regionalism moldovenesc, a fost utilizat intenționat de către autor 
pentru a-și exprima disprețul și indignarea față de un anumit personaj poli-
tic. Sau un text în care este utilizată o formă pronominală regională, și anume, 
din zona maramureșeană: atenţie mare, io cred că și mru e ușor deocheat! 
(Lelia Munteanu Moșmoande la sediul de campanie a lui Băsescu, gândul.
info, 15.07.12), cu un scop pragmatic bine determinat. Având în vedere tipul 
textului, care este un pamflet, forma de pronume personal, pers. I, singular 
„io”, preluat din limbajul regional, intensifică conotațiile ironice, zeflemitoa-
re ale textului, conferind note stilistice de burlesc. Mai propunem atenției un 
text în care elementele regionale, combinate cu unele populare, devin ele-
mente de satiră necruțătoare: asemenea vorbitori dĂ limba română, cărora 
li se PRIMEŞTĂ bine reportajele, se simt foarte confortabil alături - la modul 
fizic chiar! - de moldoveni hultuiți (românește: altoiţi) care, când sunt numiţi 
români, sar ca mușcați de șarpe și li se tulbură ochii ca la o vacă a făta. 
(C. Tănase, timpul.md, 28 02. 12). Prin elementul regional fonetic oltenesc 
(„dă” (de); „primeștă” (li se primește – un calc după model rusesc (literar: le 
reușesc) sau lexical moldovenesc („hultuiți”(altoiţi, după explicația autorului 
însuși) se face o aluzie ironică la unele specii de indivizi cu veleități de cultu-
ră, de rafinament lingvistic, dar, în esență, mediocri, necărturari.

Astăzi, dacă vorbim de limbaj regional, constatăm că acest comparti-
ment sau registru stilistic al limbajului oral devine un obiect de studiu mai 
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mult cu caracter istoric sau stilistic, deoarece conturul acestuia se estom-
pează treptat în virtutea evoluțiilor tot mai rapide și mai importante în toate 
sferele vieții umane, inclusiv în cea lingvistică. Acest lucru devine evident 
deja în a doua jumătate a secolului trecut odată cu accesul cvasigeneral al oa-
menilor la instruire, cu apariția atâtor mijloace de informare în masă (presa, 
radioul, televiziunea; acum și internetul), odată cu moda de a te cultiva, de 
a te civiliza. Astfel cercetătorul rus V. D. Devkin, care studiază unele aspec-
te dialectale ale limbii germane, pe la mijlocul deceniului VIII al secolului 
XX, declară tranșant că „dialectele teritoriale sunt o categorie depășită”, că 
acestea „nu mai sunt solicitate în condițiile noilor aspecte social-economice, 
dar continuă să persiste în virtutea acestor noi condiții. Încetul cu încetul, 
susține lingvistul, dialectele încep să dispară, să se estompeze, fiind nivelate, 
apropiate de fondul lexical general” și că „dialectologii nemți subliniază fap-
tul că dialectele în forma lor pură, neatinse de limba literară, aproape că nu 
se mai întâlnesc” [14, p. 19]. Cauzele acestei situații ar consta în dezvoltarea 
culturii, în rolul tot mai activ al învățământului, în influența masivă a radi-
oului și televiziunii, a presei, accelerarea tempoului general al vieții, toate 
contribuind „la o neutralizare vădită a particularităților teritoriale a limbii 
germane și la o unificare progresivă a ei” [idem, p. 20]. 

Aceleași condiții, cauze sunt stabilite și în lingvistica românească. Ast-
fel Klaus Bochmann relevă că, în condițiile actuale de mobilitate socială, 
de urbanizare și industrializare, „dispar din ce în ce mai mult granițele 
dialectale”, iar datorită mass-mediei și școlii vorbitorii de dialecte vin în 
contact „nu numai cu varietatea însușită inițial, ci și cu alte varietăți, între 
care varietatea standard are cea mai mare importanță” [15, p. 22]. Aceste 
evidențe sunt dezvăluite și de alți savanți: „Etapa actuală a evoluției graiu-
rilor populare, relevau autorii Cursului de dialectologie română încă pe la 
sfârșitul secolului XX, se caracterizează printr-o influență vădită a limbii 
literare asupra aspectelor teritoriale, proces care duce la dispariția nume-
roaselor particularități dialectale” [16, p. 85]. Este elocventă, în acest con-
text, afirmația lui Ion Gheție, care anticipa astfel de procese, declarând că 
„din momentul constituirii limbii literare evoluția divergentă a graiurilor 
tinde să se încetinească și ele suportă o influență din ce în ce mai puternică 
a normei unice supradialectale. Punctul final, deocamdată îndepărtat, al 
acestui proces este desființarea dialectelor” [3, p. 25]. Totuși această stare 
de lucruri se referă, în primul rând, la aspectul lexical, și nu la cel fonetic, 
care rămâne un segment activ și bine reliefat al diferențierii lingvistice re-
gionale. Pronunția regională se modifică, se reformează foarte lent: e ne-
voie de „cutremure” sociale, istorice sau de alt ordin mult mai însemnate, 
precum și de o perioadă mult mai îndelungată.
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 La momentul actual, în lingvistica românească există două direcții de 
evoluare a limbii regionale: una în româna din Basarabia și alta în cea din 
partea dreaptă a Prutului. Ambele direcții sunt determinate de condițiile 
obiective istorice în care s-au aflat și se află: în limba română din stânga 
Prutului (așa cum relevam anterior), persistă elemente verbale rusești care 
sunt percepute deja ca populare, regionale, familiare, fiind îmbogățite cu al-
tele, preluate de către tineri din argoul rusesc; pe când în dreapta Prutului, 
teritoriu de bază al funcționării limbii române literare, sunt vădite influențe 
străine de alt ordin, din limba engleză, în primul rând, multe dintre care, la 
fel, se transferă treptat în limbajul popular, regional, argotic. Astfel, regiona-
lismele nu mai au aspectul și coloratura neaoșă de altădată sau, mai exact, 
nu mai sunt create altele; în schimb, în virtutea răspândirii cvasigenerale a 
mass-mediei, a accesului tot mai mare la comunicarea prin internet, ele sunt 
înlocuite cu termeni moderni, mai puțin supuși procesului de metaforizare, 
specific elementelor regionale mai vechi. 

Prin urmare, putem afirma că asistăm astăzi la o diminuare fără pre-
cedent a particularităților regionale (tradiționale) ale limbii române, fapt 
care determină, în ultimă instanță, promovarea tot mai insistentă a limbii 
literare, a limbii standard, în primul rând, întrucât, din observațiile lui Du-
mitru Irimia, „istoria constituirii și dezvoltării variantei literare a limbii 
române este concomitent un proces de deregionalizare (n.n.) (mai ales la 
nivel fonetic)” [17, p. 244] a acesteia. Este un proces invers, din punctul 
nostru de vedere, sau, cel puțin, unul de influență reciprocă. Dacă până 
nu demult limba a evoluat firesc, de la uz la norma literară, fiind un pro-
ces lent, anevoios, dar bine pus la punct, acum se observă o influență tot 
mai mare a normei literare asupra uzului sau o interdependență imediată, 
concomitentă dintre acești doi factori. Adică, în virtutea instrucției largi 
a populației, în prim-plan se plasează prescripția lingvistului, a celui care 
stabilește norma, acesta, la rândul său, preluând „din mers” aspectele neli-
terare și propunând variante acceptate de norma literară. Acest lucru este 
posibil datorită noilor condiții de comunicare prin intermediul internetu-
lui și prin o interrelaționare comunicativă masivă între vorbitorii aceleiași 
limbi sau chiar ai unor limbi diferite. Deși nu este încă un proces cvasigene-
ral, putem spune că este unul ireversibil și că, aruncând o privire virtuală 
în viitor, vom constata că uzul nu va mai determina norma, așa cum ne-am 
obișnuit să spunem, ci că aceste două categorii vor merge mână în mână, 
completându-se și subordonându-se aproape concomitent. Acest lucru va 
fi determinat și de tempourile, dinamica rapidă a evoluției umanității pe 
toate planurile, care vor constitui noile reguli de producere și dezvoltare 
lingvistică.
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REZULTATELE MONITORIZĂRII POSTURILOR DE 
TELEVIZIUNE DIN REPUBLICA MOLDOVA

(Erori privind sintaxa)

Angela Savin-Zgardan
Institutul de Filologie Română „B.P. Hasdeu” 

Rezumat. În studiul de față sunt prezentate rezultatele monitorizării postu-
rilor de televiziune Canal 2, rtr moldova, ntv moldova, tv8, accent, televiziunea 
Centrală, efectuate în lunile februarie – martie 2019 sub aspectul inadvertențelor 
comise la capitolul „Greșeli privind sintaxa”. În urma depistării erorilor, s-a con-
statat: lipsa acordului între subiect și predicat, în grupul nominal la numerale, 
dintre articolul genitival și substantivul pe care îl lămurește; utilizarea greșită a 
prepozițiilor și conjuncțiilor; discontinuități sintactice: nemarcarea relațiilor sin-
tactice; folosirea incorectă a complementului direct exprimat prin pronume; ne-
respectarea dublei reluări a complementului direct; neutilizarea verbului în enunț; 
utilizarea incorectă a regimului verbal; structura nefirească a frazei; greșeli la uti-
lizarea formei de vocativ, a părților omogene ale propoziției; nemarcarea relațiilor 
sintactice din grupul nominal în denumiri; calc după limba rusă a frazei; repetări 
inutile; topica incorectă. 

Cuvinte-cheie: monitorizare, posturi de televiziune, greșeli privind sintaxa.

Summary. The article presents the results of the monitoring of thetelevision 
stations Canal 2, rtr moldova, ntv moldova, tv8, accent, televiziunea Centrală car-
ried out in themonths of February - March of 2019 in the aspect of the inadvertenci-
es committed “Syntax errors”. After detecting syntax errors, it wasfound: the lack of 
agreement between the subject and the predicate, in the nominal group of numerals, 
between the article and the noun it clarifies; the incorrect use of prepositions and 
conjunctions; syntacticdiscontinuity: not marking syntactic relations; the incorrect 
use of the direct object expressed by pronouns; non-observance of the double re-
sumption of the direct object; not using the verb in the statement; the incorrect use 
of the verbal valency; the un natural structure of the phrase; errors in the use of the 
vocative form, of the homogene ous parts of the sentence; notmarking syntactic rela-
tions from the nominal group in names; calque according to the model of the Russian 
language in the phrase; use lessrepetitions; the incorrect wordorder.

Keywords: monitoring, televisionstations, syntaxerrors.

În lunile februarie – martie 2019, sub auspiciile Institutului de Filologie 
Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, am monitorizat posturile de televiziu-
ne Canal 2, RTR Moldova, NTV Moldova, TV8, Accent, Televiziunea Cen-
trală. Alegerea acestora s-a făcut în funcție de mai mulți factori: audiență, 
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acoperire națională, ponderea emisiunilor informative și de dezbatere, asu-
marea unui rol cultural și educativ.

S-au ales câte trei emisiuni de la fiecare post de televiziune, urmărindu-se 
transmisiunea la ore de vârf, și anume : câte o emisiune de știri, o emisiune de 
talk show și un film titrat în limba română. Au fost monitorizate sub aspect 
lingvistic doar intervențiile verbale și mesajele scrise (titrări, crawluri) pentru 
care își asumă responsabilitatea redactorii și colaboratorii posturilor respec-
tive, nu și secvențele verbale aparținând invitaților în studio. Având în vedere 
faptul că nu toate observațiile lingvistice se plasează la același nivel într-o ier-
arhie a abaterilor de la corectitudinea limbii, am separat erorile elementare, 
clare, indiscutabile, care pot fi verificate cu ușurință cu ajutorul instrumentelor 
normative existente (DOOM, gramatici), de cele mai puțin evidente, mai puțin 
importante. Astfel, am disociat rezultatele monitorizării în tabelele de erori 
pentru fiecare post monitorizat (însoțite de indicarea formei corecte). 

Mă voi opri doar asupra unor inadvertențe, considerate semne ale lipsei 
de educație și de cultură, la capitolul Greșeli privind sintaxa.

GREȘELI PRIVIND SINTAXA

1. Omiterea prepoziției pe în fața complementului direct
Una dintre cele mai frecvente greșeli de sintaxă întâlnite în fișele de mo-

nitorizare este omiterea prepoziției pe la pronumele relativ care cu funcția de 
complement direct. Este o greșeală întâlnită la toate posturile monitorizate, 
dar cu diferențe de frecvență între posturi (și între vorbitori):

„Vom întreba părinții lui Max, dacă vor să cheme poliția”. (Corect: îi vom 
întreba pe părinţii lui max, dacă vor să cheme poliţia.) (TV 8, 11. 03. 2019, 
33.11);

„…au făcut public o declarație pe care au semnat toți cei 35…” (Corect: 
…au făcut public o declaraţie pe care au semnat-o toţi cei 35) (Accent, 05. 03. 
2019, 58.01).

2. Lipsa acordului între subiect și predicat
 „Experiența pe care ai acumulat-o în anii căsniciei te-au făcut să înțelegi 

că…”(Corect: 
experienţa pe care ai acumulat-o în anii căsniciei te-a făcut să înţelegi 

că…) (NTV, 25. 03. 2019, 51.03);
…„o delegație de la noi au plecat… ” (Corect: …o delegaţie de la noi a 

plecat…) (Canal 2, 12. 02. 2019, 03.59);
[O delegație] „însă nu au avut acces la conaționalii noștri” (Corect: [o 

delegaţie] însă nu a avut acces la conaţionalii noștri… (Canal 2, 12. 02. 2019, 
04.04);
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„Băieții, la o scurtă pauză de publicitate, zice…” (Corect: băieţii, la o 
scurtă, pauză de publicitate, zic…) (Canal 2, 12. 02. 2019, 05.40);

„…să nu fie lăsate ca moștenire și problema câinii care s-au înmulțit 
pe șantier”. (Corect: …să nu fie lăsată ca moștenire și problema câinilor care 
s-au înmulţit pe șantier.) (Accent, 05. 03. 2019, 54.22);

„…am vrea să știm dacă au reușit partidul democrat să discute…” (Co-
rect: …am vrea să știm dacă a reușit partidul democrat să discute…) (TV 8, 
11. 03. 2019, 18.40);

„Pentru viața Sabrinei a luptat sute de oameni…” (Corect: pentru viaţa 
sabrinei au luptat sute de oameni…) (TV 8, 11. 03. 2019, 25.16); 

„…mai multe clădiri a fost lăsate fără acoperiș”. (Corect: …mai multe clă-
diri au fost lăsate fără acoperiș.) (TV 8, 11. 03. 2019, 25.48);

„Printre norocoșii care a scăpat cu viață pentru că a întârziat la avion 
este președintele asociației…” (Corect: printre norocoșii care au scăpat cu 
viaţă, pentru că au întârziat la avion, este președintele asociaţiei…) (TV 8, 11. 
03. 2019, 37.35);

„Au trecut o sută de ani”. (Corect: A trecut o sută de ani.). (TV 8, 11. 03. 
2019, 24.41). Aici: acordul se face între subiectul exprimat prin numeralul o 
(una) sută și predicatul exprimat prin verbul a trece. 

 3. Lipsa acordului din grupul nominal la numerale
Destul de frecvent se întâlnește lipsa acordului numeralelor unul/una, 

doi/două cu substantivul pe care îl lămuresc. Numeralul cardinal douăspre-
zece poate însoți doar substantive de genul feminin. La fel de simple ar 
trebui să fie reperele legate de oră sau de ziua din calendar. Când suntem între-
bați cât e ceasul, răspundem „E ora două” (variantă corectă), și nu „E ora doi” 
(variantă greșită). Or, dacă spunem „ora două”, e limpede că trebuie să spunem 
și „ora douăsprezece”. Prin urmare, vom spune „Poștașul a venit la ora două-
sprezece și un sfert” sau „Meciul a început la ora douăzeci și două”.

Regula afirmă că numeralele unu/una și doi/două au ambele forme de 
gen: „Nașterea este un proces lung care poate dura de la doisprezece până 
la patruzeci și opt de ore”. (Corect: nașterea este un proces lung care poate 
dura de la douăsprezece până la patruzeci și opt de ore.). (Canal 2, 12. 02. 
2019, 13.31);

4. Lipsa acordului dintre articolul genitival și substantivul pe care 
îl lămurește

„Pregătiți ordinul de concediere al lui Bușueva”. (Corect: pregătiţi ordi-
nul de concediere a lui bușueva.) (Canal 2, 12. 02. 2019, 34.58);

 „…deputat ales a blocului ACUM”. (Corect: …deputat ales al blocului 
aCum) (TV 8, 11. 03. 2019,36.12); „…reprezentanți a partidului socialiștilor…” 
(Corect: …reprezentaţi ai partidului socialiștilor) (TV 8, 11. 03. 2019,36.22);
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„…în rândul adolescenților și a tinerilor.” (Corect: …în rândul 
adolescenților și al tinerilor.) (Accent, 05. 03. 2019, 51.57);

„Sunteți liderul organizației de tineret a Partidului Șor…”(Corect: sunteţi 
liderul  organizaţiei de tineret al partidului șor.) (RTR, 15.02. 2019, 11.02)

5. Lipsa acordului între subiect și atribut
„Semnul de pe degete, de la inel…”(Corect: Semnul de pe deget, de la 

inel…) (TV 8, 11. 03. 2019, 36.49).
 6. Conjuncția și după particula ca (și parazitar)
 Utilizată uneori pentru a evita o cacofonie, conjuncția și apare și în con-

texte în care nu se pot produce cacofonii, întreaga structură ca+și fiind simțită 
ca o unitate care marchează calitatea (sau relația, în unele situații). Indiferent 
că se evită o cacofonie sau nu, această utilizare „parazitară” a conjuncției și 
este greșită:„…reprezentanții societății civile și alți ca și Dumneavoastră…” 
(Corect: …reprezentanţii societăţii civile și alţi ca dumneavoastră…) (TV 8, 
11. 03. 2019, 36.22).

 7. Utilizarea greșită a prepozițiilor
În vorbirea orală din Republica Moldova se semnalează frecvent utiliza-

rea greșită a prepozițiilor în, la în raport cu substantivele pe care le preced. 
Astfel, conform regulii, prepoziția la se utilizează înaintea denumirii de oraș, 
iar prepoziția în înaintea denumirii de țară:

„…delegația care a plecat în Moscova…” (Corect: …delegația care a ple-
cat la Moscova…) (Canal 2, 12. 02. 2019, 04.25); 

 Din cauza exprimării neexplicite, se confundă sensul, de ex., mătușa se 
jenează în fața personajului Lioșa, dar nu Lioșa este cauza jenei: „Mi-i rușine 
de Lioșa”. (Corect: mi-i rușine față de lioșa);

„…i-a îndemnat să păstreze vie memoria despre cei care și-au dat viața 
pentru pace și libertate”. (Corect: …i-a îndemnat să păstreze vie memoria ce-
lor care și-au dat viaţa pentru pace și libertate.) (ntv, 25. 03. 2019, 37.55);

 „Despre faptul că V.P. își dorește funcția de prim-ministru, cred că nu 
mai este un secret pentru nimeni”. (Corect: Faptul că V.P. își dorește funcția 
de prim-ministru, cred că nu mai este un secret pentru nimeni.) (TV 8, 11. 
03. 2019, 43.11);

„Niciodată nu am mers după oraș cu autobuzul”. (Corect: Niciodată nu 
am mers în afara orașului cu autobuzul.) (RTR, 04.02. 2019, 34.49);

8. Utilizarea greșită a conjuncțiilor
Utilizarea conjuncției copulative în locul celei adversative: „…dar să spui 

adevărul sau n-o să-mi fie milă de tine”. (Corect: …dar să spui adevărul, altmin-
teri / în caz contrar n-o să-mi fie milă de tine.) (Canal 2, 12. 02. 2019, 20.03).

„…totul a fost blocat, pentru că Igor Dodon să se folosească de viețile lor 
în campania electorală”. (Corect: …totul a fost blocat, pentru ca igor dodon 
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să se folosească de vieţile lor în campania electorală” .) (Televiziunea Centra-
lă, 12.02. 2019, 07.20).

9. Discontinuități sintactice. Nemarcarea relațiilor sintactice
9.1. În talk-show-uri se găsesc numeroase discontinuități sintactice (ana-

coluturi); acestea apar mai frecvent când locutorul este pus în situația de a 
vorbi liber, de multe ori fără întrebări scrise în prealabil. Frazele încep cu un 
tipar de construcție, apoi acesta este abandonat și fraza continuă cu un alt 
tipar de construcție sau cu altă idee. Discontinuitatea sintactică poate afecta 
doar o categorie gramaticală (cazul, numărul, persoana) sau întreaga struc-
tură a enunțului:

„…femeile însărcinate…care mănâncă crenvurștii…, există o probabilita-
te ca să influențeze negativ copilul”. (Corect: în cazul dacă femeile însărcinate 
folosesc abuziv în alimentaţie crenvurști, există o probabilitate de influenţă 
negativă asupra copilului.) (Canal 2, 12. 02. 2019, 17.38)

„…mie, cel mai important este să găsiți carne…” (Corect: …după mine, 
cel mai important este să găsiți carne…” sau, după opinia mea, cel mai impor-
tant este…) (Canal 2, 12. 02. 2019, 21.16); 

„Am un copil de 3 ani, acum el nu doar se va bucura, dar și va fi de-
monstrat că locatarii acestei curți suntem foarte mulțumiți”. (Corect: am un 
copil de 3 ani, acum el se va bucura. noi, locatarii acestei curţi, suntem foarte 
mulţumiţi.) (Accent, 03.05.19, 43.55).

„În ziua eliberării orașului Lipcani eu m-am născut. 75 de ani”. (Corect: 
în ziua eliberării orașului lipcani eu m-am născut, acum 75 de ani.) (NTV, 25. 
03. 2019, 42.28);

Se atestă o lipsa totală de coerență în expunere, lipsa acordului între 
subiect și predicat, cuvinte folosite impropriu, subiect folosit cu prepoziție 
în față: „…unicul lucrucu care se ocupă…este critica agresivă la adresa 
oponenților politici și promisiunile deșarte..,” (Corect: Lucrurile de care 
se ocupă…sunt critica agresivă la adresa oponenţilor politici și promisiunile 
deșarte…) (Televiziunea Centrală, 12. 02. 2019, 13.32);

 „…în două zile, la Orhei land, cel mai mare parc de distracții din țară, va 
găzdui un concert extraordinar…” (Corect: …în două zile, Orhei land, cel mai 
mare parc de distracţii din ţară, va găzdui un concert extraordinar…) (Televi-
ziunea Centrală, 12. 02. 2019, 07.01);

„Noi doar visam la aceasta, visam să trăim după oraș.” (Corect: doar 
era visul nostru, voiam să locuim în afara orașului.…) (RTR, 04.02. 2019, 
45.04). Explicație: Repetarea aceluiași cuvânt în vecinătate. Sintaxă: struc-
tura nefirească a frazei. Lexic. Folosirea incorectă a prepoziției, calc după 
limba rusă (după oraș).
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9. 2. Este implicată folosirea incorectă a pronumelui relativ care: „…este 
numărul care puteți să sunați…” (Corect: este numărul la care puteți să su-
nați…”) (Canal 2, 12. 02. 2019, 37.02);

9. 3. Eliminarea nejustificată a unui cuvânt din enunț/titlu:„…CEC a con-
firmat scrutinul…” (Corect:…CeC a confirmat rezultatele scrutinului… 
(Accent, 05. 03. 2019, 30.09); 

„CEC a totalizat alegerile parlamentare din 24 februarie”. (Corect: CeC 
a totalizat rezultatele alegerilor /a confirmat rezultatele scrutinului 
parlamentare din 24 februarie.) (Accent, 05. 03. 2019, 30.11).

9. 4. Complementul direct exprimat printr-un substantiv inanimat nu se 
utilizează cu  reluarea formei atone a pronumelui personal, doar cele expri-
mate de substantive animate: „…am tăiat-o carnea de miel…”( Corect: …am 
tăiat carnea de miel…) (Canal 2, 12. 02. 2019, 20.53).

9. 5. În limba română enunțul trebuie să conțină un verb; când verbul 
lipsește, avem un calc după limba rusă, în care enunțurile pot să nu aibă verb. 
În limba română verbul este, de regulă, obligatoriu în enunț. În caz dacă ver-
bul e eliptic, se pune cratimă: 

„Du-te până nu a venit șeful și nimănui un cuvânt…” (Corect : 1. du-te 
până nu a venit șeful și nimănui să nu spui / să nu sufli un cuvânt…) (Canal 
2, 12. 02. 2019, 04.43);

„Cum treburile?” … (Corect Cum îți merg treburile/Cum o mai duci?) 
(RTR, 04.02. 2019, 28.49); „Cum treburile?” …” (Corect Cum merg trebu-
rile / cum avansați în lucru?) (RTR, 04.02. 2019, 52.16); „Ei, cum treburi-
le?” (Corect Ce mai faci, cum o mai duci?) (RTR, 04.02. 2019, 18.53); „Cum 
treburile?” (Corect Ce mai faceți, ce mai e nou?) (RTR, 04.02. 2019, 35.33). 
Explicație: Calc după limba rusă.

„Ţie nu-ți pasă, dar mie da”. (Corect: ție nu-ţi pasă, dar mie – da) (Canal 
2, 12. 02. 2019, 09.26); „Cum concediul?” (Corect: Cum a fost concediul?) 
(NTV, 25. 03. 2019, 33.50).

9. 6. Folosirea abrevierii când nu e cazul. Numele statului nostru se scrie: 
republica moldova sau se abreviază doar moldova, nu „RM”: „2 martie – zi 
tragică în istoria contemporană a RM”. (Corect: 2 martie – zi tragică în istoria 
contemporană a Republicii Moldova) (Accent,05. 03. 2019, 35.57).

9. 7. Omisiunea prepoziției de după numerale mai mari de 19: „În total 
au fost alocate 40 milioane lei din bugetul municipal”. (Corect: în total au 
fost alocate 40 de milioane lei din bugetul municipal) (accent, 05. 03. 2019, 
42.15).

9. 8. Utilizarea incorectă a regimului verbal: a suna pe cineva, dar a tele-
fona cuiva: „Mai bine l-ai telefona pe Petea”. (Corect: mai bine i-ai telefona 
lui petea.) (Accent,05. 03. 2019, 31.41); Pe mine nu m-ai telefonat”. (Corect: 
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Mie nu mi-ai telefonat) ((Accent,05. 03. 2019, 43.37); „Merg să-i sun”. (Co-
rect: merg să o sun.) (RTR,04.02. 2019, 35.46);

„Îmi cer scuze”. (Corect: Cer scuze) ((Accent, 05. 03. 2019, 42.19); 
„…cinstim amintirea despre ei”. (Corect: ... cinstim amintirea lor.) (ntv, 

25. 03. 2019, 41.24);
„…în contextul decretării…Președinția a alăturat acestui marș”.(Corect: 

…în contextul decretării…președinţia s-a alăturat acestui marș.) (ntv, 25. 03. 
2019, 12.17);

„…unicul lucru cu care se ocupă reprezentanții ACUM…” (Corect: …uni-
cul lucru de care se ocupă reprezentanţii aCum…) (Televiziunea Centrală,12. 
02. 2019, 13.26);

„Își face griji de tine.” (Corect: își face griji pentru tine.) (RTR,04.02. 
2019, 17.20); 

„Această funcție îmi necesită atâta timp…” (Corect: această funcţie ne-
cesită atâta timp.) (RTR,04.02. 2019, 37.33). Explicație: Verbul a necesita 
este verb tranzitiv, de aceea nu poate fi utilizat cu un pronume la dativ;

„Eu tot mă ocup cu patinaj” (Corect: … eu tot mă ocup de…) (RTR,04.02. 
2019, 37.33). Explicație: A se ocupa de, dar nu cu , e calc după limba rusă; 

„Îmi reușește în carieră și aceasta te enervează”. (Corect: Reușesc în 
carieră și aceasta te enervează..) (RTR,04.02. 2019, 43.47). Explicație: Utili-
zarea incorectă a verbalui intranzitiv în loc de verb tranzitiv.

9. 9. a) Utilizarea incorectă a pronumelui personal, forma atonă, în 
funcție de complement direct / indirect.: „Eu i-am făcut cunoștință Lanei pe 
Piotr”. (Corect: eu le-am făcut cunoștinţă lanei și lui piotr.) (Accent, 05. 03. 
2019, 37.09); 

„…le-ați făcut cunoștință lui Piotr și cu Catea…” (Corect: …i-ați făcut 
cunoștință lui Piotr și Catei…) (Accent, 05. 03. 2019, 37.24); 

„Explicați-ne și alegătorilor Dumneavoastră…””. (Corect: explicaţi-le și 
alegătorilor dumneavoastră…..) (RTR, 15.02. 2019, 11.02)..

b) Folosirea incorectă a dublei reluări a complementului direct printr-o 
formă neaccentuată (scurtă) a pronumelui personal, deoarece complemen-
tul direct este exprimat prin substantiv inanimat (sumele): „Sumele obținute 
din revânzări le-au folosit în interes personal…” (Corect: sumele obţinute din 
revânzări au fost folosite în interes personal…) (Televiziunea Centrală, 12. 02. 
2019, 23.42).

c) Nerespectarea dublei reluări a complementului direct printr-o formă 
neaccentuată (scurtă) a pronumelui personal în cazul acuzativ: „…mii de oa-
meni au venit la biserica „Sf. Teodora de la Sihla” pentru a petrece pe ultimul 
său drum pe …” (Corect: …mii de oameni au venit la biserica „sf. teodora de 
la sihla” pentru a-l petrece pe ultimul său drum pe…) (TV 8, 11. 03. 2019, 
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18.31); „Am concediat dădaca”. (Corect: Am concediat-o pe dădacă.) (RTR, 
04.02. 2019, 28.55); 

Banca Centrală a Federației Ruse a retras licența Olma-Bank. (Corect: 
Banca Centrală a Federației Ruse i-a retras licența Olma-Bank.) (Televiziu-
nea Centrală, 12. 02. 2019,19.29).

9. 10. Calc după limba rusă. Structura frazei e nefirească pentru lim-
ba română: „Numesc această putere magică de iubire”. (Corect: este puterea 
magică a iubirii.) (Accent,03.05.19, 36.50);

„Acum am profesia de economist”. (Corect: Acum sunt economist de 
profesie.) (Televiziunea Centrală, 12. 02. 2019, 05.02);

„La mama mea cineva a pus un buchet extraordonar.” (Corect: Cineva i-a 
pus pe mormântul mamei un buchet extraordinar.) (Televiziunea Centrală, 
12. 02. 2019, 06.28);

„Mamă, de ce așa greu?” (Corect: mamă, de ce așa de greu?.) (RTR, 
04.02.2019, 18.18);

„Și karaoke, tot ce trebuie pentru corporativ.” (Corect: și karaoke, totul 
de ce e nevoie pentru o petrecere corporativă.) (RTR, 04.02. 2019, 19.36);

„Nu-mi trebuie povești”. (Corect: Nu vreau povești /Nu am nevoie de 
povești.) (RTR, 04.02. 2019, 35.41);

„…la mine e o catastrofă”. (Corect: sunt într-o situaţie catastrofală.) 
(RTR, 04.02.2019, 12.17);

„Se primește că ea singură ne-a găsit.”(Corect: Iese / reiese / înseamnă 
că ea singură ne-a găsit. )(RTR, 04.02. 2019, 38.11);

9. 11. Confundarea diatezelor verbale. Aici: Utilizarea nefondată a ver-
bului tranzitiv în locul celui reflexiv:„…în contextul decretării…Președinția 
a alăturat acestui marș”. (Corect: …în contextul decretării…președinţia s-a 
alăturat acestui marș.) (ntv, 25. 03. 2019, 12.17).

9. 12. La enumerarea părților omogene ale propoziției, substantivele tre-
buie să fie de aceeași formă – sau hotărâtă, sau nehotărâtă: „…care va elabo-
ra soluții complete privind prevenirea, politici în instituțiile de învățământ, 
abordări de reabilitare a pacienților…” (Corect: …care va elabora soluţii com-
plete privind prevenirea, politicile în instituţiile de învăţământ, abordările 
de reabilitare a pacienţilor…) (NTV, 25. 03. 2019, 36.51).

9. 13. Repetări inutile: „…,abordări de reabilitare a pacienților, abor-
dări de resocializare…”. (Corect: …abordările de reabilitare a pacienţilor, de 
resocializare…) (NTV, 25. 03. 2019, 36.51).

9. 14. Nemarcarea formei de vocativ: „Ascultă, băiețel!” (Corect: „Ascul-
tă, băiețele!”), (NTV, 25. 03. 2019, 12.38); „Atunci nu fii obraznic, băiețel!” 
(Corect: atunci nu fii obraznic, băiețele!) (NTV, 25. 03. 2019, 12.52);

9. 15. Nerespectarea dublei reluări a complementului direct printr-o for-
mă neaccentuată a pronumelui personal la cazul acuzativ: „…mii de oameni 



89

au venit la biserica „Sf. Teodora de la Sihla” pentru a petrece pe ultimul său 
drum pe …” (Corect: …mii de oameni au venit la biserica „sf. teodora de la si-
hla” pentru a-l petrece pe ultimul său drum pe…) (NTV,11. 03. 2019, 18.31).

9. 16. Nemarcarea relațiilor sintactice din grupul nominal în denumiri. 
Se răspândește tot mai mult stilul telegrafic, administrativ, de juxtapunere a 
unor substantive în nominativ, fără marcarea relațiilor sintactice dintre ele 
prin desinențe, prepoziții, articole. Acest stil are avantajul scurtimii, multe 
dintre exemple apărând ca titluri ale știrilor sau ale emisiunilor. Tipul acesta 
de construcție s-a extins însă și la limbajul moderatorilor sau al prezenta-
torilor. Se recomandă evitarea lor, deoarece sunt nefirești pentru limba ro-
mână (tipologic, în română seutilizează prepoziții și forme flexionare pentru 
marcare a relațiilor dintre cuvinte): „Director executiv Institutul de politici 
șir eforme europene”. (Corect: Directorul executiv al Institutului de politici 
și reforme europene) ( TV 8, 11. 03. 2019, 39.53).

10. Topica. Sunt atestate cazuri, când din cauza topicii incorecte este 
confundat sensul enunțului : „Imediat cum afli ceva să vii direct la mine”. 
(Corect: Cum afli ceva, imediat să vii la mine”.) Topica cuvintelor e incorectă, 
adverbul imediat se referă la verbul a veni, dar nu la verbul a afla. (NTV, 25. 
03. 2019, 36.00);

„Astăzi va veni Spițîna, e ultima care l-a văzut viu pe Krasnov”. (Corect: 
astăzi va veni spiţîna, e ultima care l-a văzut pe Krasnov viu.( (NTV, 25. 03. 
2019, 37.11);

„Pe acest caz a fost deschis și un dosar penal, materialele căruia au fost 
secretizate...” (Corect: pe acest caz a fost deschis și un dosar penal, ale cărui 
materiale au fost secretizate...) (Televiziunea Centrală, 12. 02. 2019, 04.46);

„Printre băncile prin intermediul cărora Platon spăla sute de milioane 
de dolari…” (Corect: printre băncile prin al căror intermediu platon spăla sute 
de milioane de dolari…”) (Televiziunea Centrală, 12. 02. 2019, 18.43).

„De ce nu vor să vorbească despre viitoarele scenarii socialiștii…
”(Corect: de ce socialiștii nu vor să vorbească despre viitoarele scenarii. …”) 
(TV 8, 11. 03. 2019, 36.58).

Concluzii. În urma monitorizării unor posturi de televiziune din Repu-
blica Moldova, s-au constatat următoarele inadvertențe la capitolul „Greșeli 
privind sintaxa”: 

Lipsa acordului între subiect și predicat, în grupul nominal la nume-1. 
rale, dintre articolul genitival și substantivul pe care îl lămurește.

Utilizarea greșită a prepozițiilor și conjuncțiilor.2. 
Discontinuități sintactice. Nemarcarea relațiilor sintactice:3. 

Folosirea incorectă a complementului direct exprimat prin pro-1.1. 
nume,
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Nerespectarea dublei reluări a complementului direct.1.2. 
Neutilizarea verbului în enunț.1.3. 
Utilizarea incorectă a regimului verbal.1.4. 
Structura nefirească a frazei.1.5. 
Greșeli la utilizare a formei de vocativ, a părților omogene ale 1.6. 
propoziției.
Nemarcarea relațiilor sintactice din grupul nominal în denumiri.1.7. 
Calc după limba rusă a frazei.1.8. 
Repetări inutile.1.9. 

4. Topica incorectă. 

CATEGORII GRAMATICALE EXPLICITE ȘI IMPLICITE 
ȘI REFLEXELE LOR ÎN COMUNICARE

Alexandra Gherasim
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. La etapa actuală de dezvoltare a limbii române unele opoziții grama-
ticale din cadrul categoriilor gramaticale nu sunt reprezentate, în planul expresiei, 
prin formele paradigmatice ale cuvântului, ci se redau prin structuri sintagmatice 
(cum este în cazul categoriilor gramaticale de comparație sau diateză). Totodată, o 
serie de alte opoziții gramaticale se manifestă doar în planul conținutului (e vorba de 
opoziții de tip „tranzitiv / intranzitiv”, „animat / inanimat”, „personal/ impersonal”) și 
nu sunt recunoscute drept categorii gramaticale propriu-zise, deși ele au reflexe evi-
dente asupra structurilor enunțiative. Considerăm oportună elucidarea sistemică a 
impactului acestora din urmă asupra modului în care unitățile lexicale sunt actualiza-
te, concretizate și organizate, din perspectivă combinatorică, în unități comunicative. 

Cuvinte-cheie: categorie gramaticală, structuri opozitive, paradigma, sintag-
matică, animat, personal.

Abstract. Nowadays, at the stage of development of Romanian language, some 
grammatical oppositions within the grammatical categories are not represented, in 
the expression plane, by the paradigmatic forms of the word, but are rendered by 
syntagmatic structures (as in the case of the grammatical categories of comparison 
or diathesis). At the same time, a number of other grammatical oppositions are 
manifested only in the content plane (these are “transitive / intransitive”, “anima-
ted / inanimate”, “personal / impersonal” oppositions), but they are not recognized 
as grammatical categories themselves, although they have obvious reflexes on the 
sentence structures. We consider the systemic elucidation of their latter impact on 
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the way in which lexical units are updated, materialized and organized, from a com-
binatorial perspective, into communicative units.

Keywords: grammatical category, oppositional structures, paradigm, anima-
ted, personal.

Prin categorii gramaticale înțelegem acele semnificații gramaticale opo-
zabile, care se realizează, în planul expresiei, prin formele paradigmatice 
ale cuvântului. Astfel că astăzi statut de categorie gramaticală li se atribuie 
opozițiilor de gen, număr, caz, timp, mod, persoană, grade de comparație, 
diateză, la care, în unele clasificări, se mai adaugă opozițiile de aspect și de-
terminat-indeterminat. 

La determinarea categoriilor gramaticale se aplică aspectul formal al 
manifestării opozițiilor gramaticale care-și află expresie în distincțiile dintre 
formele paradigmatice ale cuvintelor autosemantice. 

La nivelul expresiei marcarea categoriilor gramaticale de cele mai multe 
ori se realizează sincretic în cazul substantivului și adjectivului (pe cale sin-
tetică), sau mixt și redundant (pe cale sintetico-analitică) în cazul verbului și 
substantivului. În anumite cazuri morfemele cu ajutorul cărora se exprimă 
opozițiile din cadrul categoriilor gramaticale adesea coincid cu formanții de-
rivativi ai cuvintelor derivate.

La etapa actuală de dezvoltare a limbii române unele opoziții gramaticale 
din cadrul categoriilor gramaticale nu sunt reprezentate, în planul expresiei, 
prin formele paradigmatice ale cuvântului, ci se redau prin structuri sintag-
matice (cum este în cazul categoriilor gramaticale de comparație sau diateză). 
Totodată, o serie de alte opoziții gramaticale se manifestă doar în planul con-
ținutului (este vorba de opoziții de tip „tranzitiv / intranzitiv”, „animat / inani-
mat”, „personal/ non-personal”) și nu sunt recunoscute drept categorii grama-
ticale propriu-zise, deși ele au reflexe evidente asupra structurilor enunțiative 
(cf. și opozițiile neexplicite ca: propriu / comun, numerabil / nonnumerabil, 
concret / abstract ș.a. – la substantive; calitativ / relaţional, calitativ / cantita-
tiv, referenţial / pronominal ș.a. – la adjective; personal / impersonal, acţional / 
neacţional, autosemantic / sinsemantic, dinamic / existenţial ș.a. – la verbe).

În articolul nostru vom lua în dezbatere legitățile combinatorii determi-
nate de opzițiile gramaticale manifestate doar în planul conținutului – ani-
mat/inanimat și personal/non-personal. Categoria animat / inanimat poate fi 
examinată la nivel sistemic, întrucât afectează atât grupul nominal (realizând 
structuri sintactice cu dativ și acuzativ prepozițional vs dativ și acuzativ nepre-
pozițional), cât și grupul verbal (actualizând opozițiile tranzitiv / intranzitiv 
vs. activ / pasiv). Reflexele multiple în planul expresiei și în cel al conținutului 
în diferite limbi îi conferă acestei categorii un caracter universal.
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În dicţionarul General de știinţe. știinţe ale limbii se menționează că lim-
ba română aparține grupului de limbi sensibile față de categoria animatului, 
ceea ce se manifestă gramatical prin construcția specială a obiectului direct 
cu pe, în cazul coexistenței, pentru nominalul obiect, a trăsăturilor lexico-se-
mantice [+ Personal], [+ Definit]; prin selecția unor forme pronominale spe-
ciale; prin semne de comportament diferit al numelor de rudenie (selecția 
cliticelor posesive: casa maică-sii) și al numelor umane proprii (declinarea 
numelor proprii de bărbați, care la genitiv-dativ primesc articolul proclitic 
lui: lui ion) [1, p. 53].

Marcarea genitivului și a dativului cu lui în poziție proclitică s-a grama-
ticalizat în cazul numelui propriu masculin de persoană (ex.: atitudinea lui 
Ion), extinzându-se și la cele feminine, a căror terminație consonantică sau 
vocalică (alta decât a), nu permite asocierea terminației -ei (cf.: lui Carmen, 
lui meri etc.). Aceeași legitate se aplică și în combinarea cu nume de rudenie, 
feminine sau masculine (ex.: lui nenea, lui badea, lui tanti), și atunci când în-
soțesc denumirile lunilor anului (ex.: capriciile lui martie) - primele opt luni 
având la origine nume proprii masculine.

În contextul dat este cazul să menționăm că e greșit să utilizăm lui pro-
clitic în asociere cu substantive feminine proprii, care nu sunt vizate în situ-
ațiile descrise mai sus, cu atât mai mult, în prepoziția substantivelor comune 
feminine (greșit: i-am spus lui ana, lui mama, lui colega; corect: i-am spus 
anei, mamei, colegei).

Ana-Maria Iorga Mihail în articolul relevanţa tipologică a trăsăturii [± ani-
mat] în realizarea prepoziţională a dativului din construcţia ditranzitivă citează 
cea mai cunoscută ierarhie extinsă a animatului, formulată de Dixon în1979 și 
preluată și de alți lingviști: pronumele personale, persoana i și ii < pronumele de 
persoana iii < numele proprii < substantivele comune [+ uman] < substantivele 
comune [– uman] [+ animat] < substantivele comune [– animat] [2].

Referindu-se la categoriile gramaticale clasificatoare, cercetătorul Ale-
xandru Dârul menționează că: „o serie de opoziții gramaticale, care se ma-
nifestă doar în planul conținutului (e vorba de opoziții de tip „tranzitiv / 
intranzitiv”, „animat / inanimat”, „personal / impersonal”) nu sunt recunos-
cute drept categorii gramaticale, deși ele sunt comensurabile, sub aspectul 
comportării în text, cu categoriile gramaticale clasificatoare acceptate ca 
atare de tradiția gramaticală” [3].

În acest sens, la etapa actuală de descriere și tipologizare a faptelor de 
limbă, categoria clasificatoare implicită a animatului ne permite să identifi-
căm o subclasă a substantivelor epicene (girafă, rinocer, știucă, rudă, victimă, 
decan etc.), care denumesc generic referenți cu trăsătura semantică [+ Ani-
mat], indiferent de sexul acestora. O alta subclasă subordonată mărcilor [+ 
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Animat] și [+ Personal] este cea a substantivelor cu gen comun de tip: pierde-
vară, gură-cască, nătăfleaţă etc.

Într-o ipostază similară de selecție se află și substantivele cu realizare fle-
xionară pentru cazul vocativ, care, pe lângă trăsătura semantică [+ Animat] re-
clamă și marca [+ Personal]. Nerespectarea acestei reguli de selecție conduce 
la disfuncționalitate între planul expresiei și cel al conținutului, manifestată, 
de regulă, în limbajul artistic, iar figura de stil, obținută printr-o astfel de devi-
ere, poartă numele de personificare (cf.: codrule, codruţule).[4, p. 81].

În gramatica actuală, pentru categoria gramaticală a genului substanti-
vului, a fost identificat așa-numitul gen personal, cu tendință de gramatica-
lizare, axat anume pe reacția limbii la parametrul animatului. În dicţionarul 
General de știinţe, știinţe ale limbii acesta este descris astfel: „Subgenul per-
sonal desemnează o subclasă lexicală de substantive, cea a numelor de per-
soană, adică de distingere din mulțimea substantivelor non-animate și prin 
particularități morfosintactice. Cum particularitățile morfosintactice nu se 
manifestă omogen (unele sunt de tip flexionar, altele de construcție; una ca-
racterizează subspecia numelor de rudenie, alta - subspecia numelor proprii 
masculine de persoană, alta privește substantivele personale definite etc.), 
constituirea gramaticală a genului personal este în stadiul de tendință. Genul 
/ subgenul personal este subordonat genurilor masculin și feminin, substan-
tivele având dublă caracterizare: fie [+ Masculin, + Personal], fie [+ Feminin, 
+ Personal] [1, p. 363].

Din perspectiva demersului nostru, referitor la opoziția categorială[+ 
Animat] și [+ Personal] / [- Animat] și [- Personal] se caracterizează și con-
strucția specială a obiectului direct cu prepoziția morfem pe. Selecția obli-
gatorie a structurii prepoziționale se atestă atunci când obiectul direct este 
exprimat prin:

a)  nume propriu cu marca [+ Animat] și [+ Personal] (ex.: l-am chemat 
pe ion, pe Grivei);

b)  substantive relaționale (ex.: am chemat-o pe mama, l-am rugat pe ne-
nea);

c)  substantiv apelativ generic urmat de nume propriu sau comun (ex.: 
l-am rugat pe domnul moraru, pe domnul rector Ciobanu).

Vorbind despre greșelile curente în exprimarea obiectului direct, cercetă-
toarea Valeria Guțu Romalo consideră că „acestea derivă din existența a două 
modalități de construcție a acestei părți de propoziție în limba română: obiec-
tul direct poate fi reprezentat printr-un substantiv sau pronume în acuzativ 
(așteaptă trenul / îl așteaptă) sau printr-un substantiv sau pronume prece-
dat de prepoziția pe. (îl așteaptă pe ion / o așteaptă pe mama). Sunt situații 
când oricare dintre cele două construcții sunt posibile: mama îngrijește copilul 
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/ mama îl îngrijește pe copil. În alte situații nu este corectă decât una din cele 
două construcții: așteaptă trenul nu îl așteaptă pe tren” [5, p. 51].

Argumentul care impune structura cu pe și repriza complementului în 
prepoziția verbului predicat este că în primul caz substantivul obiect direct 
poartă marca [+ Animat] și [+ Personal], în cel de-al doilea acesta lipsește.

Distorsiunea de sens poate fi observată bine prin comparația a două 
enunțuri de felul: l-am văzut pe ion traversând drumul și l-am văzut pe cal 
traversând drumul.

Este necesară repetarea lui pe și în cazul complementelor directe nume 
de persoane aflate în raport de coordonare: i-am văzut pe ion și pe vasile…. Cu 
toate acestea, în limba contemporană se manifestă tendința de a nu mai utili-
za prepoziția pe înaintea complementelor exprimate prin nume de ființe: am 
invitat concurenţii… dorinţa de a informa spectatorii… am anunţat studenţii… 
(construcțiile sunt corecte cu prepoziția pe înaintea substantivelor); pe este 
omis și atunci când complementul este precedat de adjectivele pronominale 
câţiva, câteva, alte: am întâlnit câţiva studenţi…, câteva studente… am cunos-
cut alte prietene… Aici, formulările fără pe nu sunt total greșite, dar o comuni-
care atentă, îngrijită impune folosirea construcțiilor prepoziționale.

Folosirea relativului care, neprecedat de pe, constituie o altă greșeală, 
generatoare de stricture anacolutice: studentul care l-am întâlnit… profesorii 
care i-am salutat… Colegii care i-am vizitat…; sau în context: în cazul lui solo-
mon marcus, știinţei i se atribuie rădăcinile mitice, care le stipulau elinii prin 
cele 9 muze.

Omiterea prepoziției pe, mai ales în textele injonctive, poate produce 
fraze total nebuloase ca în exemplul: orientată spre calitate garantată, moni-
torizarea se axează, în general, pe siguranţa, accesibilitatea și acceptabilita-
tea serviciilor și programelor, participarea comunităţii, coeziunea și interco-
nexiunea comunităţii și cuprinderea adecvată cu servicii.

Despre utilizarea corecta a prepozițiilor de și de către vorbește cercetă-
toarea Irina Condrea în cartea e timpul să vorbim corect … [6, p. 140], unde 
menționeză că acestea introduc un complement de agent în sintagme cu 
verbe la diateza pasivă. Complementul de agent reclamă implicit actualiza-
rea condiției [+ Animat] și [+ Personal]. Dacă prepoziția de poate fi utilizată 
peste tot, indiferent de natura numelui complement de agent, fără a afecta 
logica enunțului, atunci prepoziția compusă de către cunoaște restricții de 
utilizare. Astfel, se precizează că de către este admisă numai la nume de per-
soane și colectivități de persoane (în care se cuprind și numele de instituții și 
de țări), dar nu se recomandă la nume de inanimate și animate cu trăsătura 
(-uman). Enunțuri de tipul: stâna este păzită de către câini și frunzele sunt 
împrăștiate de către vânt sunt considerate incorecte.
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Și mai confuze sunt situațiile când prepoziția de către este omisă din 
fața termenilor coordonării. acest document este destinat utilizării de către 
oficiali din domeniul sănătăţii publice și managerii de programe de preveni-
re Hiv / sida și its, onG-uri, inclusiv organizaţii comunitare și organizaţii 
ale societăţii civile, precum și profesioniștii din domeniul sănătăţii. Sau: poate 
prezenta interes pentru instituţiile financiare internaţionale, factorii de deci-
zie din domeniul sănătăţii și apărătorii drepturilor omului. 

În concluzie, constatăm că semnificația animat / inanimat, raportată la 
clasa lexico-gramaticală a substantivului, impune reguli de selecție și de re-
stricție privind îmbinarea cu alte elemente lexicale contextuale, marcate și 
ele de semele însufleţit, activ, dinamic vs. neînsufleţit, pasiv, static. Depășind 
cadrul acestor legități combinatorii, ne aflăm în fața unor abateri care gene-
rează greșeli de exprimare, sau, în cazuri fericite, sensuri figurate și o expri-
mare metaforică.

Minimalizând rolul prepozițiilor în exprimarea variatelor raporturi, ris-
căm ca producerea formulărilor defectuoase în comunicarea orală și scrisă 
să crească. Atunci când este vorba să fie folosite așa-numitele instrumente 
gramaticale, prepoziția și conjuncția, imperfecțiunile de exprimare se mani-
festă, cel mai adesea, sub două aspecte: unele, în mod abuziv, iau locul altora 
sau sunt omise (fără a putea fi subînțelese), fapt care duce la schimbarea 
sensului comunicării în multe situații. 

Considerăm oportună elucidarea sistemică a impactului acestora din 
urmă asupra modului în care unitățile lexicale sunt actualizate, concretizate 
și organizate, din perspectivă combinatorică, în unități comunicative.
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PLEONASMUL ȘI TAUTOLOGIA –
MANIFESTĂRI ALE REDUNDANŢEI LINGVISTICE

Eugenia Dodon
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. În literatura lingvistică s-a discutat, în repetate rânduri, despre 
pleonasm ca greșeală de exprimare. Cu toate acestea, el se mai atestă în vorbirea 
curentă, în presă, și nu numai. În articolul respectiv, vom analiza unele cazuri frec-
vente în care apare pleonasmul, referindu-ne la exemple concludente, pe care le-am 
selectat, cu precădere, din texte ce țin de domeniul artei. 

De asemenea, vom specifica lapidar corelația dintre pleonasm și tautologie 
ca figuri de stil, caracterul lor individualizat în contextul artistic – o varietate de 
repetiție justificabilă, cu diferite accente de expresie.

Cuvinte-cheie: pleonasm, redundanţă, tautologie, repetiţie, eroare de exprimare.

Abstract.  In the linguistic literature, we have repeatedly talked about pleo-
nasm as a mistake of expression. However, it still attests in current speech, in the 
press, and beyond. In this article, we will analyze some common cases in which 
pleonasm appears, referring to conclusive examples, which we have selected, espe-
cially, from texts related to the field of art.

Also, we will specify the correlation between pleonasm and tautology as figu-
res of style, their individual character in the artistic context - a variety of justifiable 
repetition, with different accents of expression.

Keywords:pleonasm, redundancy, tautology, repetition, error of expression.

În diverse studii, îndeosebi în cele cu privire la cultivarea limbii, deseori 
s-a examinat pleonasmul ca eroare ce afectează structura logică a mesajului, 
coerența și coeziunea textului, a actului de comunicare, în ansamblu. Totuși, 
ca greșeală de exprimare, dar și de logică, el rezistă oricăror critici dure, iro-
nice, în același timp, fiind mai răspândit în limbajul uzual, al mass-mediei, 
chiar și în unele manuale din învățământul de toate gradele. Cert e că acest 
lucru îl influențează nefavorabil pe „consumatorul” autohton (cititor, audi-
tor, spectator). În locul unor veritabile mostre de limbă literară standard, 
ce ar trebui să se promoveze pretutindeni, observăm unele inadvertențe ce 
alterează orice comunicare [1, p.204].

Prin urmare, credem că e util să reactualizăm acest subiect. Punând accen-
tul pe latura lui aplicativă, e oportun să analizăm cele mai des întâlnite structuri 
pleonastice: vorbitorul actual, mereu grăbit, uneori, neatent la ceea ce rostește, 
deocamdată, nicidecum nu reacționează, pentru a se debarasa de ele.
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Să ne reamintim, mai întâi, ce este pleonasmul. Evident, sunt mai multe 
definiții, ce diferă neesențial de la un autor la altul, unele laconice, altele am-
ple, toate reflectând, efectiv, specificul acestui fenomen lingvistic complex. 
O definiție clară, exhaustivă chiar, în viziunea noastră, este formulată de Mi-
oara Avram: „Folosirea mai multor elemente de expresie decât ar fi strict 
necesar pentru redarea unui anumit conținut, alăturarea unor elemente care 
au înțeles identic ori asemănător sau dintre care unul se cuprinde în altul” 
[2, p.3]. Această definiție, după cum constată autoarea, nu ia în considerare 
unele cuvinte, ci elemente de expresie care pot fi constituente ale unei singu-
re vocabule, când vizează pleonasmele interne [2, p.4].

Pe material românesc, reputați cercetători ca Al. Graur, M. Avram, Th. 
Hristea, I.-Șt. Rădulescu, V. Guțu Romalo, D.N. Uritescu, R. Bogdan, I. Con-
drea, V. Marin, I. Melniciuc, El. Grosu ș.a., în baza unor principii pertinente, 
au încercat să delimiteze câteva tipuri de pleonasme, să determine parti-
cularitățile lor esențiale, identificând cauzele apariției acestora. Semnalăm 
că până acum nu există o clasificare netă a pleonasmului în limba română, 
întrucât el este variat și se poate caracteriza din mai multe perspective. Ple-
când de la compartimentul limbii pe care îl vizează, M. Avram, bunăoară, 
distinge pleonasme lexicale, gramaticale, și lexico-gramaticale [2, p.3-4]. Po-
trivit cercetătoarei A. Stoichițoiu-Ichim, din categoria celor lexicale fac parte 
pleonasmele semantice, etimologice și ale derivării [3, p.7-8], primele două 
fiind recunoscute și de G. Angelescu [4, p.6]. Conform modului de exprimare, 
D. N. Uritescu deosebește pleonasme populare, culte, semiculte [5, p.86-88]. 
În general, se acordă atenție deosebită pleonasmelor lexicale, ce sunt mai 
numeroase. Acestea, de regulă, se indică în dicționarele de pleonasme și în 
manualele școlare de limba română. De exemplu: persuasiune convingă-
toare, a cere o solicitare, a face planuri pe viitor, perioadă de timp ș.a., ce 
conțin, după cum e ușor a observa, lexeme cu sens identic. Din șirul exem-
plelor excerptate, ne-am dat seama că acestea sunt cele mai frecvente. Iată 
modele concrete din context, când un substantiv e precedat sau e urmat de 
un adjectiv cu același sens, dublându-și întocmai determinatul: (1) „Cunoaș-
terea în profunzime a celor mai specifice trăsături de tehnică violonistică 
o va dovedi compozitorul …” [6, p.314]. S-a alăturat adjectivul specifice, al 
cărui sens este inclus în semantismul cuvântului determinat. Iată ce cuprin-
de seria sinonimică a determinantului:1.linie, contur; 2. aspect, specific, ca-
racteristică [7,p.252]. Era de ajuns să se spună: cunoașterea în profunzime 
a trăsăturilor de tehnică violonistică ... (2)„Verticalitatea, orizontalitatea, 
greutatea, densitatea și importanța acordată luminii și spațiului sunt tră-
săturile caracteristice ale creației lui Brâncuși” [8]. Deci, se va utiliza doar 
substantivul trăsăturile. (3)„Importanța lui Beethoven în muzică este sem-
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nificativă și din perspectiva transformării rolului compozitorului în societa-
te” [9]. Chiar dacă e o oarecare distanță între cuvintele evidențiate, ele s-au 
folosit necorespunzător. Pentru a ne convinge, să vedem ce sinonime posedă 
adjectivul semnificativ: 1.expresiv,revelator, sugestiv ,grăitor; 2. însemnat, 
important, valoros, de preţ [7,p.225]. Astfel, vom scrie: Importanța (ori sem-
nificația)lui Beethoven în muzică e relevantă... (4) „Aceste caiete, de diverse 
tipuri și mărimi, au fost împrăștiate de prieteni și moștenitori după moartea 
sa, marea majoritate ajungând în final în colecții de prestigiu,...” [10]. Aici 
se cerea numai substantivul articulat hotărât majoritatea. (5) „Îndurerat de 
aceste pierderi, Giuseppe Verdi se reculege și își continuă activitatea compo-
nistică cu opera un giorno di regno, care înregistrează însă un total fiasco” 
[11]. Substantivul livresc fiasco are sensul de insucces total, eșec. În acest 
caz, comentariile sunt de prisos.

La aceeași categorie de pleonasme, adică lexicale, se referă și exemplele: 
(1) „Pe parcursul anului 1992, Patricia Kaas se retrage din lumina reflectoa-
relor, preferând să petreacă o perioadă de timp alături de familia sa” [12]. 
Era suficient numai un lexem (o perioadă sau un timp). (2) „După ce s-a ter-
minat turneul, Brian May s-a întors înapoi la studio ... “[13] E necesar a ex-
clude adverbul înapoi, fiindcă verbul reflexiv a se întoarce semnifică a veni 
înapoi. Drept argument e enunțul în care verbul acesta e întrebuințat corect: 
„În 1508, Leonardo da Vinci s-a întors în Milano, ...” [10].

În ceea ce privește pleonasmele gramaticale, la fel ca și M. Avram [2, 
p.3], D.N. Uritescu afirmă că ele „se produc datorită cumulului inutil de mărci 
gramaticale pentru exprimarea unei secvențe lingvistice în ipostaza sa mor-
fologică sau sintactică” [5,p. 53]. Prin intermediul unor exemple edificatoare, 
autorul demonstrează in extenso specificul pleonasmelor morfologice și sin-
tactice, care se încadrează în această clasă.

În limba română, după cum se știe, există adjective și adverbe ce, prin 
caracterul și semantica (originea sau structura) lor, exprimă un grad de 
comparație: complet, colosal, desăvârșit, extrem,enorm, esențial, exce-
lent, extraordinar, fenomenal, final, formidabil, fundamental, genial, 
grandios, imens, important, infim, inferior, superior, întreg, major, ma-
xim, minim, optim, perfect, principal, remarcabil, suprem, ulterior, uni-
versal ș.a. [14, p.8-9].

În accepția lui D.N. Uritescu, adjectivele optim, maxim, minim, proxim, 
infim, extrem, suprem, ultim etc. sunt superlative etimologice, suficiente 
pentru a reda ideea de superlativ în înșiruirea de vocabule ce urmărește se-
sizarea acestui sens [5,p. 56]. Adjectivele cu sensul de superlativ absolut, 
însă cu formă de pozitiv: splendid, culminant, sublim, admirabil și echi-
valentele semantice ale morfemului de superlativ absolut extrem de, extra-
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ordinar de, grozav de, teribil de, prea tare formează pleonasme ce trebuie 
respinse [5, p.58].

Asemenea pleonasme se atestă, de obicei, în descrieri despre valoarea 
unei lucrări, în texte despre viața și activitatea unei personalități, în cazul 
nostru, din sfera artei (cântăreț, compozitor, pictor, sculptor etc.). Dorind să 
scoată în vileag contribuția acesteia într-un anumit domeniu, autorii apelea-
ză la diverse calificative (adjective, adverbe la comparativ ori la superlativ). 
Majoritatea lor sunt de origine latină, unele vin din limbile italiană, franceză 
și, prin natura lor lexicală, redau sensuri ce nu se pot compara. Să observăm, 
mai întâi, exemple adecvate: (1) „Ne-am dat seama că muzica e importantă 
și pentru imaginea unei țări” [15].(2) „Niccolò Paganini a devenit celebru pe 
plan internațional încă de la frageda vârstă de 22 de ani. Deși erau mulți mu-
zicieni foarte buni, renumiți în Europa, Paganini atrăgea mulțimile într-un 
fel deosebit de ceilalți,...” [16].

Acum că apelăm la exemple în care adjectivele incomparabile prin 
semnificația ce o comportă se utilizează, firește, impropriu la superlativ: 
(1) „George Enescu, compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor, este 
considerat cel mai important muzician român” [17].(2) „În 1480, Leonar-
do da Vinci a primit două comenzi extrem de importante și a început o 
altă lucrare, care se va dovedi revoluționară din punctul de vedere al com-
poziției. Cea mai renumită lucrare a lui Leonardo da Vinci, realizată în 
1490, a fost Cina cea de taină, … Încă din timpul vieții, Leonardo era atât 
de renumit, încât regele Franței îl considera un fel de trofeu, de comoară 
neprețuită a țării sale, declarând că avea să stea pe cheltuiala sa până la 
sfârșitul vieții” [10]. Textul despre remarcabila personalitate italiană, ceea 
ce e regretabil, abundă în pleonasme de acest gen. (3) „Ciprian Porumbes-
cu a fost unul dintre cei mai faimoși compozitori pe vremea sa” [18] . (4) 
„W.A. Mozart a fost un compozitor german și austriac, unul din cei mai 
prodigioși și talentați creatori în domeniul muzicii clasice” [19].(5) „Cel 
mai notabil aspect al melodiilor sale este faptul că acesta introducea în 
melodii diverse stiluri de muzică, printre care se numărau rock, heavy, me-
tal, pop, dar și disco” [20].

Șirul mostrelor cu pleonasme ce cuprind adjective la superlativul relativ 
și absolut ar putea continua, dar și acestea sunt destule, pentru a confirma 
faptul că ele sunt incomparabile, de aceea urmează să se folosească forma 
lor inițială (important(e), renumit(ă), faimoși, prodigioși, notabil).

Exemple analoage, din păcate, se găsesc și în unele lucrări semnate de 
autori prestigioși: 

(1) „Sunt și în romantism partituri mai puțin valoroase” [21,p.109]. (2) 
„Școala vieneză clasică, cea mai ilustră dintre toate câte s-au afirmat de-a 
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lungul vremii, a fost alcătuită din muzicieni de geniu ce au trăit anii lor de 
glorie la Viena ...” [22, p.17].

În niciun caz nu poate fi tolerat pleonasmul din propoziția ce urmează: 
„Niccolò Paganini este unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii și este con-
siderat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile,... “[23]. Aici, e 
o asociere nepotrivită a adjectivului faimos, ce constituie un șir sinonimic cu 
alte cuvinte: renumit, vestit, celebru, foarte cunoscut, reputat, strălucit 
[7, p.88]. Alături de faimos, niciun adjectiv nu poate fi comparat, cu atât mai 
mult, e imposibil ca cel dintâi să se îmbine cu superlativul virtuoz. Acesta din 
urmă semnifică un artist instrumentist sau un solist, care stăpânește în mod 
desăvârșit tehnica execuției muzicale, formând seria sinonimică: maestru, 
as, celebritate, expert [7,p. 266]. Astfel, e de la sine înțeleasă incompatibi-
litatea sa semantică cu adjectivul dat. Era oportun a scrie: ... este un faimos 
(sau un virtuoz) al viorii.

Constatăm că în limbajul online și în diverse texte, nu doar în cele ce 
se referă la artă, se atestă din abundență asemenea pleonasme. A se vedea: 
„Dovleceii se cultivă pe parcursul anului, însă cea mai optimă perioadă este 
între lunile mai și iulie” [24]. Era necesar să se scrie:…,însă perioada optimă 
este între lunile mai și iulie.

M. Avram e de părere că formele și construcțiile gramaticale de felul: 
dublarea–anticiparea și reluarea complementului direct și a celui indirect 
printr-un pronume personal aton ori reflexiv [2,p.3]: l-am acompaniat pe 
acest interpret de muzică populară; se cunoaște pe sine de multă vreme; 
nu i-am transmis la timp compozitorului meu preferat textul cântecului sunt 
pleonasme gramaticale, cu toate că acestea circulă în limba română, fiind 
adecvate normelor literare.

Chiar dacă se întrebuințează mai rar în limba română, M. Avram susține 
existența pleonasmelor lexico-gramaticale. Acestea constituie un tip mixt: 
asocieri nepotrivite între prepoziții (este o problemă cardinală drept pen-
tru care optează mai multă lume), conjuncții (dar însă nu e tocmai așa) și 
între unele adverbe (decât numai împreună cu el vom reuși, mai și minte, 
uneori) [2, p.4]. Identificând acest gen de pleonasm, D.N. Uritescu motivează 
că secvențele lingvistice care le constituie sunt unități lexicale distincte și 
realizează anumite funcții gramaticale [5, p.63].

Din punctul de vedere al formei sau al structurii, se deosebesc pleonas-
me interne și externe. Primele apar în structura unui cuvânt sau a unei forme 
flexionare, bunăoară, atașarea prefixului co- la lexeme ce redau prin ele înse-
le asocierea[2,p.4]. Indicăm o listă de cuvinte ce conțin astfel de prefixe: co- 
foarte frecvent, d.ex., a coexista (coexistență), a coabita (coabitare), coau-
tor (coautoare), a coparticipa (coparticipant, coparticipare), a coopera 



101

(cooperare)sau con-: a conlocui (conlocuitor,conlocuitoare, conlocuire), 
a conviețui (conviețuire), sau com -: compatriot (compatrioată) etc. Ele 
sunt inacceptabile în îmbinare cu prepoziția cu și locuțiunile prepoziționale 
împreună (cu), alături (de). Deci, e incorect să folosim asocieri de tipul (a 
coabita cu, a coexista cu ) ș.a. Necunoașterea sau neglijarea semnificați-
ei unor afixe (de obicei, neologice), al căror înțeles se reia în același enunț 
printr-un cuvânt de sine stătător, conduc la un pleonasm „al derivării” [3, 
p.8]. Pleonasme interne avem și atunci când se adaugă prefixe superlative 
la cuvinte cu sens – sau și sufix – superlativ (ultraexcelent, ultrararisim 
ș.a.) [2 p.4]. Auzim, uneori, cum se optează pentru asemenea îmbinări: un 
romanultraexcelent,bijuterii ultrararisime.

Să apelăm la exemple contextuale: (1) „La începuturi formația el canto 
del locomaicolabora cu o vocalistă, un baterist, un basist și cu un alt chita-
rist care a renunțat la colaborare înaintea primului lor concert, din lipsa tim-
pului…” [25]. (2) „Doina Badea a absolvit Școala Populară de Artă din Craiova 
și imediat a început colaborarea cu corul Filarmonicii de Stat oltenia, cu 
care a avut mai multe turnee și spectacole. A colaborat cu teatre muzicale 
și de revistă din țară” [26]. (3) „ … la scurt timp, Patricia Kaas se mută în 
Zürich, Elveția, după ce conviețuise cu Bergmon timp de șase ani în Paris” 
[12]. Pentru a evita pleonasmul din aceste enunțuri, va trebui să recurgem 
la unele modificări formale, ce nu afectează conținutul lor: (1) la începuturi 
mai exista o colaborare între formația El canto del loco și o vocalistă, un 
baterist …, care a renunţat la aceasta înainte de primul lor concert, din lipsă de 
timp. (2) după absolvirea școlii populare de artă de către doina badea, ime-
diat a început o colaborareîntre ea și corul Filarmonicii de Stat oltenia… a 
avut loc ocolaborare între teatrele muzicale și cele de revistă din țară. (3) 
patricia Kaas și bergmon au conviețuit șase ani în paris, la scurtă vreme însă, 
ea se mută la zürich, în elveţia.

În comparație cu pleonasmele interne, cele externe (sau extrinseci sunt 
mult mai numeroase). Ele apar în context atunci când se combină două ori mai 
multe elemente de expresie (cuvinte, formanți), fiind simple, dacă implică nu-
mai două elemente [2, p.4]: ascultă din nou iarăși acest cântec sau reascultă 
iarăși..., în loc de ascultă din nou (sau iarăși) acest cântec ori reascultă... Sunt 
complexe, în cazul în care includ mai mult de două elemente[2, p.4]: reinter-
pretează din nou iarăși melodia solicitată; reinterpretează sau interpretea-
ză din nou ...; chiar el însuși în persoană nu e de acord cu opinia compozito-
rului său, în loc de el sau chiar însuși ... Iată și un exemplu contextual: „Când 
Rafael sosește la Florența în anul 1504, gloria artei florentine începuse să pă-
lească, dar dovezile epocii sale de aur mai erau încă vii “[27]. Este mai mult 
decât limpede că unul dintre cele două adverbe evidențiate trebuie exclus.
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E de notat că în limba română se cunosc o serie de cuvinte (verbe, ad-
jective, substantive), formate cu prefixul re-, ce arată un sens iterativ și se 
utilizează separat, fără a li se alătura alte lexeme identice ca semnificație. 
Prezentăm cele mai frecvente verbe, de la care se pot forma și derivatele lor: 
a reactualiza, a reacumula, a readuce, a reafirma, a reajusta, a realege, 
a realimenta, a reanaliza, a reexamina, a reambala, a reanima, a rea-
părea, a reasigura, a reaudia, a reclasifica, a recompune, a reconstitui, 
a reconstrui, a reconfirma, a reconsolida, a redeschide, a redescoperi, 
a reedita, a reeduca, a reevalua, a reimprima, a reorchestra, a rescrie 
ș.a.Totodată, subliniem că există și unele cuvinte în care prefixul re - nu este 
element de derivare: a reacționa, a realiza (realizare, realizat, realiza-
tor), a reclama (reclamat, reclamant, reclamație), a rectifica (rectificare, 
rectificat), a remunera (remunerație, remunerat), a revendica (revendi-
care, revendicativ)etc. Acestea, desigur, se potrivesc asocierii lor cu diverse 
adverbe (d.e., a realiza iarăși o sarcină identică).

Revenind la pleonasmele externe, ne raliem la opinia M. Avram, care 
susține că ele se mai pot clasifica după apropierea/depărtarea dintre ter-
menii pleonasmului, ce pot să se afle în vecinătatea imediată [2,p.4]. De 
exemplu: eu ţi-aș face o vizită, dar însăel este împotrivă; acești profesori, deși 
talentaţi, se limitează numai la o metodă de predare a temei sau la depărta-
re unul de altul: eu vreau să merg la acest concert, dar el însă nu-mi permite; 
se limitează la un procedeu numai; au coexistat o perioadă îndelungată îm-
preună etc. 

În viziunea Mioarei Avram, pleonasmele externe se pot diviza și după 
raportul gramatical ce se stabilește între termenii acestora. Deci, în acest 
caz, vom distinge pleonasme create prin coordonare copulativă ori (prin jux-
tapunere): dar însă, decât numai, el însuși în persoană, ori prin joncțiune 
(cu și): vrednic și demn, propriu și personal,a colabora și a conlucra, 
având în vedere și luând în considerare etc. și cele formate prin subordo-
nare, între determinat și determinant: întrajutorare reciprocă, a se retur-
na înapoi,prefer mai bine, a menține în continuare ș.a., între determinat 
și elementul de relație al determinativului: a se opune împotrtiva cuiva, 
a avea o repulsie contra acestora oriîntre determinanți de diverse grade: 
posibilitatea nemijlocităde a lua contactdirect; o adunare festivădedicată 
sărbătorii ... ș.a. [2 p.4].

După sensul ce-l exprimă termenii pleonasmului, cercetătorii identifică 
pleonasme totale, când termenii se suprapun integral: (ele sunt realizate prin 
coordonare, unele și prin subordonare:tentativă de încercare, e cu putință 
să poată ... etc.) și parțiale, dacă coincid doar unele elemente din structura 
termenilor pleonasmului, mai ales când se îmbină cuvinte derivate cu sufixe 
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(un experiment ar putea fi demonstrabil) sau cu prefixe: a reexamina din 
nou acest subiect, conviețuiesc împreună demult și compuse: i-au depistat 
alcoolemie în sânge; hemoragie de sânge etc.[2, p.5]. 

E necesar să remarcăm: alăturarea îmbinărilor verbale (a putea fi; a 
fi posibil; a fi cu putinţă)la derivatele cu sufixul – bil, ce exprimă sensul de 
posibilitate a unei acțiuni (acceptabil, adaptabil, acordabil, ameliorabil, 
anulabil, deplasabil, descriptibil, dirijabil, disputabil, divizabil, excitabil, 
exploatabil, vaccinabil, verificabil, palpabil, permeabil, posibil, previzi-
bil, rabatabil, consolidabil, vandabil, reversibil, rezolvabil, reziliabil, se-
parabil ș.a.), cauzează pleonasme pe care trebuie să le eliminăm din orice 
context. De exemplu: „Reformele, precum se știe, pot fi vizibile sau mai pu-
țin vizibile” [28, p.14]. Corect: … precum, se știe, vizibile…

În același timp, trebuie să se rețină că nu toate adjectivele cu segmentul 
– bil exprimă ideea de posibilitate, permițând, astfel, asocierea cu expresiile 
verbale amintite [29, p.145]. De exemplu: abominabil, adorabil, lamentabil, 
responsabil, veritabil, viabil, agreabil, echitabil, favorabil, defavorabil, perisa-
bil, prezentabil, veritabil, fiabil ș.a.

În corespundere cu principiul de natură calitativă, se cunosc pleonasme 
perfecte sau absolute. Din acest tip fac parte acele pleonasme între ai căror 
termeni e o identitate de înțeles (cele totale sunt, totodată, și perfecte): greu 
și dificil și aproximative ori relative, între ai căror termeni sunt similitudini 
semantice: dificil și complex. Să observăm un exemplu din context: „Con-
siderat ca fiind unul din cei mai buni cântăreți din toate timpurile, Freddie 
Mercury avea o voce deosebită și distinctivă, incluzând un ambitus de 4 
octave” [20]. Observăm, în acest enunț, asocierea a două sinonime, aflate în 
relație de coordonare joncțională (d.e., a relata și a povesti).

M. Avram mai concretizează că pleonasmele perfecte sunt categorice, 
reale ori autentice, de regulă, unanim interpretate ca atare. Cele aproxima-
tive   – discutabile, într-o oarecare măsură, depind de gradul de asemănare 
dintre termenii lor, iar, uneori, – chiar false (aparente). În rândul celor din 
urmă intră îmbinări ca: felul cum, locul unde ș.a. [2, p.5].

Concluzionând, accentuăm că M. Avram a efectuat, de facto, unele cla-
sificări descriptive, pe care ne-am bazat, în special, la explicarea exemplelor 
contextuale. Într-adevăr, ele reprezintă interes științific, care ar trebui să se ia 
în considerare la o aprofundare investigativă a acestui fenomen lingvistic.

Din punctul de vedere al corectitudinii lingvistice, urmează a diferenția 
pleonasmele intolerabile (supărătoare sau vicioase): a reluadin nouo temă 
de cercetare; vestigii trecute; se conține în cuprins etc. M. Avram condam-
nă, pe bună dreptate, aceste pleonasme, deoarece ele îl deranjează pe un bun 
cunoscător al limbii române. Fără îndoială, cel ce se respectă nu va admite 
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astfel de structuri pleonastice: mijloace mass-media, alegeri electorale, 
conducere magistrală, aniversarea unor ani etc. Totodată, în conformitate 
cu același criteriu, sunt și pleonasme tolerabile, pe care le găsim în expresii 
idiomatice fixe: praf și pulbere, întuneric beznă și în construcții gramatica-
lizate, despre care am amintit anterior (dublarea complementului direct și a 
celui indirect printr-o formă pronominală neaccentuată) [2,p.6]. 

D.N. Uritescu explică în detalii ce se subînțelege prin pleonasme intole-
rabile și tolerabile, ce rol au cele din urmă [5, p.75-82]. Așadar, trebuie evitat 
pleonasmul ca eroare de limbă și de gândire, fiind generat de fenomenul im-
proprietății termenilor, care denaturează sensul celor comunicate. Adesea, 
se îmbină lexeme noi, pe care vorbitorii nu le-au însușit destul de bine, d.ex., 
alocuțiune, hemoragie, tentativă etc., dar și arhaisme cu înțelesul propriu 
uitat (prepoziția drept în structura drept pentru care) [2,p.5].

Ca o consecință a ignoranței/inculturii și a neatenției, fără a avea scopul 
de a releva un conținut sugestiv, pleonasmul este, indiscutabil, o greșeală 
neadmisibilă. Acest gând e completat de A. Stoichițoiu -Ichim, care confirmă, 
cu deplin temei, că anume „necunoașterea sensului unor neologisme împru-
mutate, neatenția, neglijența în exprimare sau preluarea fără discernământ 
a unor clișee vehiculate de mass-media dau naștere unor combinații redun-
dante din punct de vedere semantic” [3, p.7].

După cum s-a putut lesne constata, și în textele din sfera artei sunt pre-
zente pleonasmele intolerabile, ceea ce denotă o cunoaștere insuficientă sau 
inexactă a cuvintelor folosite. Astfel, în accepția A. Stoichițoiu-Ichim, asoci-
erile incorecte dintre termenii proprii limbii române sunt cauzate, în bună 
parte, de însușirea superficială sau învățarea „după ureche” a semnificației 
unor neologisme: ceremonie solemnă, principalele priorități, edilii ora-
șului, revendicări solicitate, surpriză neașteptată etc.[3, p.8].

Specialiștii în materie au observat deosebiri și similitudini între aces-
te fenomene: pleonasm, tautologie, redundanță, repetiție, lesne confunda-
bile. Considerată o varietate a pleonasmului, tautologia reprezintă repeta-
rea exactă, literală sau foarte apropiată a cuvintelor omorizice (se poate să 
propun o propunere) [1, p.202], ceea ce, în această situație, este un lapsus 
linguae, precum se constată și în fraza: „Folosind aceleași tehnici pe care 
le-ați folosit pentru refren, creați povestea pe care o spune cântecul” [30]. 
Așa ceva este inacceptabil pentru un vorbitor bine instruit, care, cel puțin, se 
respectă. Se cer făcute mici rectificări, pentru a scăpa de o tautologie inutilă: 
Aplicând același tehnici …

Mai mulți cercetători, printre care Al. Graur, M. Avram, V. Marin, I. Mel-
niciuc, El. Grosu ș.a. au demonstrat, prin mostre concludente, că pleonasmul 
și tautologia se atestă în textele populare, folclorice, biblice, poetice, în pro-
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ză, posedând multiple valori stilistice. Definite în unele lucrări ca figuri de 
stil, ele se utilizează cu intenția de expresivitate, pentru a pune în relief cele 
enunțate, fiind plastice, uneori și retorice, emfatice sau poetice. E vorba, în 
primul rând, de expresii idiomatice: foc și pară, vai și amar ș.a., totodată, de 
creații personale, pe care le plăsmuiesc scriitorii talentați: plânge și suspi-
nă, trăind și nemurind etc. [2, p.5].

Lingviștii nominalizați au observat, cu adevărat, că poeții și scriitorii 
consacrați M. Eminescu, G. Coșbuc, V. Alecsandri, I. Creangă, T. Arghezi ș.a. au 
apelat la pleonasm/tautologie, pentru a contura conținutul sugestiv, ideile 
semnificative ale operei. M. Avram afirmă, bunăoară, că pleonasmele vicioa-
se se găsesc în creațiile beletristice ale lui I. Creangă, I.L. Caragiale, V. Alec-
sandri, pentru a caracteriza într-un mod destul de realist și satiric, în același 
timp, vorbirea unor personaje [2, p.6]. El. Grosu descoperă folosirea origina-
lă a pleonasmelor în folclorul românesc, specificând plasticitatea limbajului 
popular (d.e., a vedea cu ochii, a tăcea din gură, a auzi cu urechile etc.) [1, 
p.202]. O opinie similară are și A. Stoichițoiu-Ichim, care acceptă combinații-
le pleonastice fixate în limbă (tipice vorbirii familiare, populare) și motivate, 
câteodată, prin dorința de subliniere, de rezistență emfatică [3, p.7].

Tautologia, la fel, e valorificată sub aspect stilistic de către poeți și scri-
itori: M. Eminescu, G. Coșbuc, I.L. Caragiale ș.a., ceea ce confirmă, printr-o 
serie de exemple convingătoare, prof. V. Marin [31, p.115-116].

Poeții contemporani, de asemenea, folosesc tautologia ca fenomen se-
mantic și stilistic. În poezia lui Iu. Filip, „Cu gândul la cer” se recurge la tau-
tologie ca mijloc de revelare a expresivității versurilor ritmice, a gândurilor 
pline de dinamism: ,,Nimic întâmplător nu se întâmplă/ în viața noastră 
neîntâmplătoare./În ceruri ecuația e simplă ? Dar ce-ncâlceală jos, în fur-
nicare !” [32, p.375]. Sunt trei cuvinte derivate, cu aceeași rădăcină, diferite 
ca părți de vorbire (adverb,verb,adjectiv). Prin ele, poetul intensifică ideea 
despre legătura indispensabilă dintre fenomenele ce au loc în această lume, 
fiindcă totul e o consecință firească a legilor din Univers.

Structuri pleonastice/tautologice se conțin, după cum susține El. Gro-
su, în îmbinările-sentințe, acestea fiind concise și accesibile pentru oricine. 
Anume aici intervine dorința omului de a fi cât mai elocvent, de a formula 
gânduri impresionante printr-un număr redus de lexeme: viaţa-i viaţă, ce 
să-i faci; tinereţea-i tinereţe, dar repede trece ș.a. Cu intenții persuasive și 
expresive, se folosesc proverbele și zicătorile, în a căror componență intră 
pleonasme: paza bună trece primejdia rea, a lua (cuiva) vorba din gură etc. 
[1, p.202-203].

Precizăm că atât pleonasmul, cât și tautologia sunt manifestări ale re-
dundanței – o informație superfluă, redată printr-un surplus de cuvinte sau 



106

expresii inutile, ce-l pot deruta ușor pe receptor, mai ales, în procesul de per-
cepere a mesajului scris sau rostit oral. De multe ori, autorii/vorbitorii optea-
ză pentru ideea de a concretiza conținutul celor expuse, apelând la sinonime 
ce nu aduc nimic în plus, ci doar îngreunează înțelegerea mesajului transmis. 
De exemplu: (1) ,,Ciprian Porumbescu a lăsat o moștenire de peste 250 de 
opere, aducându-i faima și popularitatea prin scurta viață” [18]. Credem 
că era suficientă folosirea numai a unui substantiv, căci faimă semnifică re-
nume, reputație, iar popularitate înseamnă același lucru (faimă, renume). 
Ambele lexeme alcătuiesc un șir sinonimic: faimă, renume, glorie, popularita-
te. (2) „Ritualurile de curtat la oameni sunt sofisticate, complicate, deseori, 
ambigue și, uneori, echivoce, după cum află, mai devreme sau mai târziu, 
toate femeile în căutarea unui partener” [33, p.16]. Firește, trebuia să se ape-
leze doar la un adjectiv: complicate sau echivoce. Probabil, autorul a vrut să 
dea o explicație mai amplă primelor adjective (d.ex., sofisticate, ambigue) prin 
sinonimele lor, ele fiind zadarnice. (3) „Altă influență a lui Freddie Mercury 
a fost actrița și cântăreața Liza Minnelli, care a spus despre ea: „Liza, în ter-
meni de talent, se joacă. Ea are energie și vigoare pe care o răspândește pe 
scenă,…” [20]. Unul dintre substantive este inutil. Iată ce ne indică dicționarul 
de sinonime: energie (forță, putere, tărie, vigoare, vlagă, vioiciune) [7,p.82]; 
vigoare (forță, putere, energie, vitalitate, robustețe) [7, p. 265].

Prin urmare, repetarea unor gânduri, structuri echivalente, cuvin-
te cu sens identic, în afara oricărui scop stilistic, asemenea pleonasmului, 
tautologiei, sinonimelor, nu se acceptă într-o exprimare elevată, ce este în 
concordanță cu normele limbii literare. În exemplele ce urmează, credem 
că repetarea e justificată: (1) ,,Aici, în muzica populară, sunt toate trăirile 
neamului nostru, toate emoțiile, toată energia și toată esența ființei noas-
tre” [34]. Reiterarea adjectivelor pronominale nehotărâte toate, toată este 
explicabilă, întrucât ele introduc o nuanță stilistică pronunțată: reliefează 
semnificația muzicii populare în viața unui neam. (2) „Intenția noastră de 
a explica faptul că muzica rock include anumiteelemente de progres tehnic 
și că în operele din anumite stiluri și în compozițiile anumitor autori, care 
adesea sunt și interpreți, pot fi găsite noi valori artistice” [35]. Reluarea ad-
jectivului evidențiat nu e deloc întâmplătoare, deoarece autorul individua-
lizează ce este, în esență, muzica rock, de ce particularități dispune, care e 
natura ei inedită, potențialul artistic valoros al acestora.

Deci, pleonasmul/tautologia trebuie respinse ca greșeli de exprimare, de 
logică, de repetiție inutilă, precum e în exemplele: (1) ,,Fără Enescu, astăzi 
nu am fi avut multe opere adânc înrădăcinate în folclorul românesc, ca cele 
două rapsodii române,suita orchestrală nr.3 sau sonata pentru vioară” [15]. 
Nu era nevoie de adverbul adânc, ce face parte din structura construcției par-
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ticipiale determinative. Sensul figurat al participiului adjectivizat îl include, 
firește, și pe cel al adverbului respectiv. Probabil, autorul a voit să sensibi-
lizeze cititorul, argumentând valoarea creației desăvârșite a lui G. Enescu, 
contribuția lui incomensurabilă la evoluția muzicii românești. (2) ,,Voi pur-
ta mereu în suflet recunoștință pentru acei oameni din partea satului, lângă 
care am crescut și de la care am învățat că orice lucru trainic trebuie să aibă 
o bază solidă, fără de care nu ar rezista” [34]. Determinativele evidențiate 
sunt superflue, în opinia noastră. Să vedem sinonimele lor: trainic (solid, re-
zistent ,durabil, tare, viabil, persistent) [7, p.251]; bază (1.temelie ,fundament; 
2. temei, esență, valoare; 3.origine, izvor, rădăcină, sorginte) [7, p.24]; solid 
(1.dur, tare, vârtos, rezistent, trainic, durabil; 2. temeinic, serios; 3. mare, voinic, 
robust, puternic, dârz, neînfrânt) [7, p.231]. Este vădit că lexemele subliniate 
reflectă aceeași noțiune, evidențiază aceeași calitate, de aceea adjectivele ur-
mează a fi eludate. Va fi adecvat: …orice lucru trebuie să aibă o bază…

(3) „Înainte ca vocalista Amaia Montero să se unească cu restul grupului, 
în anul 1996, aceștia deja formaseră o formație cu un an înainte, formație 
ce purta numele de los sin nombre (cei fără nume)” [36]. Pentru a exclude ta-
utologia, în acest enunț, vom efectua unele schimbări: … au creat o formaţie 
cu un an înainte, ce purta numele …

Pleonasmul/tautologia, repetiția se pot accepta ca figuri de stil în 
circumstanțe bine determinate. Utilizate cu anumite intenții, ele reprezin-
tă procedee stilistice foarte expresive și contribuie la exprimarea ideilor ce 
sunt de o intensitate vibrantă.

Totodată,pentru a nu crea asocieri pleonastice intolerabile, a exclude 
orice improprietăți semantice de felul celor discutate aici, e nevoie să po-
sedăm normele lexicale și gramaticale ale limbii române, să avem formată 
deprinderea de a consulta permanent dicționarele, precum recomandă A. 
Stoichițoiu-Ichim, pentru ,,a realiza o lectură ,,conștientă” a datelor cuprinse 
în aceste lucrări descriptiv-normative” [3, p.9].
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CONSIDERAŢII ASUPRA NORMEI FONOLOGICE 

Larisa Gurău
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Limba română este tezaurul neamului nostru. Ea trebuie apărată cu 
sfințenie, îmbogățită și folosită corect, cu respectarea normelor și regulilor ei speci-
fice. Exprimarea corectă, spre care trebuie să tindă orice vorbitor de limbă română, 
depinde de gradul de cultură generală a fiecăruia și de măsura în care este stăpânită 
norma limbii literare. Într-o exprimare corectă, trebuie respectate toate cele cinci 
norme fixate în gramaticile limbii literare - norma fonologică, norma morfologică, 
norma sintactică, norma semantică și cea stilistico-funcțională. Respectarea nor-
mei fonologice este cerută și promovată de mai mulți lingviști, inclusiv de savantul 
filolog Irina Condrea, care abordează acestă problemă în mai multe lucrări științi-
fice și publicistice. 

Cuvinte-cheie:limbă literară, normă lingvistică, abatere lingvistică, normă fo-
nologică, greșeală de pronunţie

Abstract. The Romanian language is the treasure of our nation. It must be de-
fended with sanctity, enriched and used properly, in accordance with its specific 
rules. The accuracy to which any Romanian speaker should tend depends on the 
degree of general culture of the speakers and the extent to which they master the 
norm of the literary language. In an accurate language all the five norms fixed in the 
grammars of the literary language must be respected - the phonological norm, the 
morphological norm, the syntactic norm, the semantic norm and the stylistic-func-
tional one. The enforcement of the phonological norm is requested and promoted 
by several linguists, including the philologist Irina Condrea, who deals with this 
problem in several scientific and publicity works.

Keywords: literary language, linguistic norm, linguistic deviation, phonological 
norm, mispronunciation

Orice vorbitor cult al unei limbi tinde să folosească un limbaj articulat 
corect, să fie bine instruit, să aibă un nivel înalt de cultură, să aibă compe-
tențe de vorbire contextuală. Omul care vorbește plăcut auzului și respectă 
coordonatele fundamentale ale vorbirii culte: corectitudine, adecvanță (po-
trivire), varietate, cunoaște normele limbii literare. Cultivarea limbii româ-
ne a fost totdeauna în atenția celor mai cunoscuți lingviști, autori de vază, 
care au dezvoltat acest domeniu al lingvisticii. Cultivarea limbii pornește 
întotdeauna de la cuvânt, de la înțelegerea și utilizarea lui corectă în funcție 
de context și de situație și, cu cât mai bogat este bagajul de cuvinte al unui 
vorbitor, cu atât mai profundă și mai nuanțată este gândirea lui. Cultivarea 
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limbii presupune un pas spre vorbitorul cult, iar importanța formării vorbi-
torului cult decurge din însuși procesul de cultivare a populației. În spațiul 
nostru lingvistic, problemele de cultivare a limbii au fost abordate în nume-
roase publicații științifice și publicistice, toate având scopul de promovare 
și recomandare a normei gramaticale, a formelor și a structurilor impuse 
de varianta corectă, literară a limbii, totodată propunându-se inventarierea, 
explicarea și condamnarea oricărei deviații de la normă la toate nivelurile 
lingvistice. 

Promotoare a vorbirii corecte și luptătoare activă pentru respectarea 
normelor limbii literare, distinsa lingvistă Irina Condrea susține în lucrarea 
„Curs de stilistică” că, în liniile cele mai generale, “limba” reprezintă (după 
Saussure) un tezaur, rezultat din practica vorbirii unei comunități, un sistem 
gramatical care există virtual în creierul fiecăruia. Norma este un ansamblu 
de condiționări, de esență socioculturală, impuse, implicit sau explicit, su-
biectului vorbitor în întrebuințarea limbii naționale „limitând posibilitatea 
de exprimare și comprimând posibilitățile oferite de sistem în marginile fi-
xate de realizări tradiționale” [1, 180].

În aceeasi ordine de idei, Irina Condrea susține că norma are caracter 
schimbător. Se pot atesta mai multe aspecte ale normei, la diferite nivele 
(fonetic, morfologic, sintactic, lexical), care se stabilesc în cadrul diferitor 
grupuri de vorbitori și sunt generate de diverși factori – sociali, teritoriali, 
istorici. Este considerat normă acel model de exprimare, care este cunoscut 
și acceptat de toți vorbitorii grupului dat într-o animită perioadă istorică.

Vorbind despre aceste diversități ale normei, trebuie să avem totdeau-
na pentru comparație un etalon, un model de exprimare considerat normat 
și corect. Acest model este limba literară. În cadrul limbii naționale, care 
cuprinde toate formele de manifestare a limbii date, limba literară este va-
rianta cea mai îngrijită și corectă sub toate aspectele – fonetic, morfologic, 
lexical, sintactic și stilistic. Limba literară este limba activităților academice, 
a mediilor politice, de afaceri și desigur, în primul rând, limba operelor ar-
tistice, limba presei, radioului, televiziunii. Anume limba literară se folosește 
în sferele cele mai înalte ale vieții publice, în învățământ, în activitățile cu 
caracter cultural. 

Limba literară are un aspect normat, fixat de gramatici și de alte lucrări 
normative. Ea are caracter supradialectal și suprasocial, adică modul de ex-
primare specific graiurilor sau unor grupuri aparte de vorbitori nu se înca-
drează în limba literară. În lucrările artistice, în operele scriitorilor, în funcție 
de scopul urmărit, pot să apară anumite abateri de la normele limbii literare, 
care sunt justificate de situația de comunicare și de intențiile stilistice și co-
municative ale autorului [1, 181].
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Respectarea normei fonologice este cerută și promovată de Irina Con-
drea și în publicistica Domniei sale. Materialele publicate în ziarul Timpul pe 
parcursul anilor 2010-2014, care mai apoi au fost incluse în volumul „E Tim-
pul să vorbim corect”, vizează și aspectul ortoepic al limbii române vorbite 
în Republica Moldova. Pronunția regională, după părerea savantei, are parti-
cularități specifice, care se manifestă doar în vorbire, în comunicarea orală. 
Pentu vorbitorii moldoveni este un lucru obișnuit să pronunțe sară (seară), 
samă (seamă), jiţăl (vițel), chișior (picior), ghini (bine), chept (piept), tăti 
(toate), vorghești (vorbește) ș.a.m.d. Moldovenii mai au obișnuința de a „în-
ghiți” unele sunete sau silabe întregi – exemple clasice în acest sens sunt for-
mele populare măligă (mămăligă), sântămaria (Sfânta Maria), dădăori (de 
două ori), felurli (felurile), disupt (dedesubt).

Fenomenul de omitere a fonemelor sau a silabelor în interiorul cuvintu-
lui, numit sincopă, este atestat în limbajul popular-oral. În variantă basara-
beană însă, acesta denotă o pronunție neîngrijită, amalgamată, făcând ca ex-
primarea să devină „bâlbâită” și greu de înțeles, de ex. prșdinti (președinte), 
prtcipanţ (participanți), trleibus (troleibuz), buznari (buzunar), fetli (fetele), 
drumurli (drumurile), nuș-și (nu stiu ce), nuș-cari (nu știu care), măc-acasă 
(mă duc acasă) etc. 

Adăugarea unor sunete se poate face și la mijlocul cuvântului (epente-
ză), de ex. varianta populară copchil (copil), coșcogeamite (cogeamite). La 
sfarșitul cuvântului se pot adăuga sufixe cu ajutorul cărora se obțin lexeme 
cu sens ironic, ludic, pentru intensificarea efectului umoristic. 

Când cuvintele populare, familiare sunt rostite în această manieră într-o 
situație de comunicare neoficială, un asemenea mod de a vorbi este original 
și destul de spectaculos. Însă chiar și în astfel de împrejurări, lucrurile une-
ori degenerează în neglijențe prea mari – putem auzi am șăst (am șezut), am 
văst (am văzut), mă dor cioarli (mă dor picioarele), nuș-și fac iia (nu știu ce 
fac ei), măc-acasî (mă duc acasă). Mai adăugăm aici și obișnuința unor tineri 
orășeni de a rosti în manieră rusească consoanele d,t – dzespre ţine,dze pri-
eţeni etc. 

La nivel fonetic-fonologic există și multe manifestări ale diglosiei: for-
me de pronunție moldovenească – și pentru ce/ci, de ex. șini, să șie, înșet, 
fași, tași (cine, să fie, încet, face, tace); j pentru ge/gi: crenji, înjer, jer, moș-
neji (crengi, înger, ger, moșnegi); modificarea vocalei finale: peste-pisti, gre-
le-greli, casă-casî, masă-masî etc; pronunție influențată de fonetismul limbii 
ruse – traleibus, ţelevizor, zală (troleibuz, televizor, sală) etc. [4, 106].

Adoptarea variantei literare de rostire, susține savanta, este absolut ne-
cesară pentru persoanele publice, pentru profesori, politicieni, funcționari 
ș.a., care trebuie să-și supravegheze atent exprimarea. Vorbitorii noștri însă 
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neglijează permanent câteva reguli. Este vorba de vocalele finale e și ă, care 
nu trebuie transformate în i și î în cazuri de tipul partidi (partide), programî 
(programă), șădinţî (ședință), alianţî (alianță), siguranţî (siguranță) etc. Vo-
cala e la început de cuvânt trebuie pronunțată mai deschis, ea nu se rosteș-
te iotat – ie (ca în cuvântul iepure), ci cu trecere mai mult spre ă; deci nu 
iconomii, ixamini, ielevi, ieuropini, ci economie, examene, elevi etc., dar nici 
ăconomie, ăxamănă, ălăvi, ăuropăni, dăspă ăl, prăţuri ș.a., cum se silesc să 
rostească unii prezentatori tv. 

Sunt cu totul dezagreabile sincopele, provenite din lenea de a pronunța 
explicit toate silabele in-de-pen-den-ţă, con-sti-tu-ţi-e, ne-ce-si-tă-ţi-le; așa că 
de multe ori auzim chiar de la unii parlamentari: indpîndenţî, constuţii, nicis-
tati, prtcipanţ etc. [2, 40-41].

O pronunție frumoasă și clară, dar mai ales corectă, afirmă Irina Con-
drea în volumul norma literară și uzul local, se obține cu un anumit efort, 
depus conștient și ghidat de dorința de a vorbi fără cusur limba literară. 
Însă mulți dintre vorbitorii noștri autohtoni, din păcate, își stabilesc ei sin-
guri un fel de „reguli personale” de care se conduc, însă nu-și prea dau 
osteneala să verifice dacă tot ce pare rostit frumos este și corect. O idee 
înrădăcinată bine, după cum se vede, în conștiința vorbitorilor noștri este 
că toate cuvintele mai noi, „mai literare”, mai românești, trebuie pronun-
țate cu ge/gi și nicidecum cu j. Realitatea e cu totul altfel; sunt greșite for-
mele rotungire, rotungime, rotungi, rotungesc; se scrie și se pronunță cu 
j – rotunjire, rotunjime, rotunji, rotunjesc. La fel se scriu și se pronunță 
cuvintele neglijent, a sprijini, a dojeni. Din această serie mai fac parte și 
alte cuvinte neologice, la care se greșește în mod curent: a se jena (nu a se 
gena), forjerie(nu forgerie), menajerie(nu menagerie), precum și mai ve-
chile păianjen (nu păiagen), pajiște (nu pagiște), a stânjeni (nu a stângeni) 
[3, 79-80]. 

În exprimarea orală nici accentul nu trebuie neglijat, mai ales de către 
cei care vorbesc în public, pentru că și deplasarea inoportună a accentului 
constituie o încălcare a normei literare. La noi, subliniază Irina Condrea, une-
le cuvinte sunt pronunțate după ureche și circulă de ani buni cu deformări 
de accent – este vorba de mult vehiculata variantă incorectă diplómă, corect 
fiind díplomă, cu accentul pe i. Surprinzător de repede se molipsesc de ac-
centele greșite crainicii și prezentatorii; vorbind despre administratóri (de 
microbuze), nimeni nu și-a dat silința să verifice cum se pronunță respec-
tivul cuvânt, or acesta, conform dicționarelor, are accentul pe al doilea a, 
deci sună administrátor. La fel stau lucrurile și cu alte lexeme: indústrie se 
pronunță greșit industríe, editór, fúrie capătă inoportun accentul pe i și au-
zim edítor, furíe.
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Se cere mare atenție în cazul următoarelor cuvinte, care, în conformitate 
cu normele actuale, trebuie accentuate astfel: avarie (nu avarie), butelie (nu 
butelie), simbol (nu simbol), credit (nu credit), tranzit (nu tranzit), rucsac 
(nu rucsac) etc. [2, 38-39]. 

Normele ortoepice stabilesc corectitudinea formală a pronunțării cuvin-
telor ca unități lexicale și a pronunțării formelor flexionare și chiar a pronun-
țării unor cuvinte legate în vorbire – toate acestea cu referiri și la morfologie, 
și la sintaxă. Apariția normelor ortoepice este determinată de necesitatea 
combaterii rostirii dialectale sau a celei ce caracterizează vorbirea neîngriji-
tă, precum și a fluctuațiilor în pronunțare, condiționate de poziția sunetului 
în cuvânt.

Deși mulți vorbitori ai limbii române neglijează cerințele exprimării 
corecte, la fel de importante sunt atât conținutul, cât și forma mesajului 
transmis. Corectitudinea exprimării reflectă logica limbii, nivelul de cultu-
ră al celui care comunică. Lucrările normative au o contribuție fundamen-
tală prin calitatea și cantitatea informațiilor oferite din punct de vedere 
științific. Normele limbii literare oferă suportul cel mai sigur în delimitarea 
dintre corect și greșit, toate lucrările normative având în vedere, în primul 
rând, limba literară. În concluzie, se poate constata că norma este o expre-
sie convențională a unui anumit uz lingvistic, impusă persoanelor ce aparțin 
unei anumite comunități lingvistice, pe o anumită perioadă, cu o forță de 
constrângere mai mare sau mai mică. 

În condițiile actuale concrete din Republica Moldova propagarea nor-
melor limbajului standard trebuie făcută în permanență, pentru ca această 
variantă a limbii naționale să fie folosită de toți vorbitorii. Într-o exprima-
re corectă trebuie să se respecte toate normele preconizate de gramaticile 
limbii literare, avându-se în vedere, în egală măsură, normele: fonologică, 
morfologică, sintactică, semantică și stilistico-funcțională. 
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CARACTERISTICA ASPECTUALĂ A INDICATORILOR LEXICALI 
ADVERBIALI INCOATIVI ÎN LIMBA GERMANĂ

Elvira Guranda
Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălți

Rezumat. Elementul central în studiul de față îl constituie analiza indicatori-
lor lexicali adverbiali incoativi în limba germană, care sunt mijloace definitorii la 
exprimarea diferitor tipuri ale incoativității. Aceștia pot marca trei tipuri de început 
al acțiunii: un început subit, pregătit de evenimentele anterioare și limitat printr-un 
punct temporal stabilit.
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Abstract.This study focuses on the analysis of inchoative adverbial lexical in-
dicators in German, which are the defining means of expressing different types of 
inchoative actions. They can mark three types of the beginning of action: a sudden 
beginning, a prepared one by the previous events and a limited one by a fixed point 
in time.
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Un rol important în exprimarea sensului fazic incoativ în limba ger-
mană îl joacă indicatorii lexicali adverbiali, care specifică și concretizea-
ză sensul incoativ, îl exprimă mult mai exact decât mijloacele gramaticale. 
Aceștia se manifestă, deopotrivă, în calitate de indicatori unici ai caracteru-
lui de desfășurare a acțiunii, dacă lipsesc mijloace lexicale specializate. În 
plus, mijloacele lexicale exercită și funcția verigii de legătură între acțiunile 
a două sau mai multe propoziții. Consecutivitatea acțiunilor este stabilită 
datorită semanticii. Gramaticiana E. Bulâghina, cercetând adverbialele drept 
indicatori de exprimare a fazelor aspectuale ale acțiunii, clasifică indicatorii 
lexicali adverbiali ai fazei incoative a acțiunii în funcție de semantica acesto-
ra în trei grupe semantice [5, p. 43].

Analiza semantică a indicatorilor lexicali adverbiali identificați confir-
mă corectitudinea acestei diferențieri în corespundere cu care evidențiem: 
1. adverbiale cu sensul unui început subit al acțiunii: plötzlich, auf einmal, 
mit einem schlag; 2. adverbiale cu sensul de început al unei acțiuni pregătite 
de evenimentele anterioare: sofort, schließlich, endlich; 3. adverbiale cu sen-
sul de început al unei acțiuni limitate print-un punct temporal stabilit: vom 
1. Januar an/auf/ab, ab dem 1. Januar, seit dem 1. Januar. 
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Dacă e să luăm drept bază a criteriilor de clasificare unul dintre aspectele 
sensului lexical al indicatorilor adverbiali și, în special, opoziția „sintactic li-
ber - frazeologic stabilit”, atunci respectivele unități ale limbii pot fi împărțite 
în două grupe. Din prima grupă fac parte adverbele (sofort,schließlich, endli-
ch), așa-numitele adjective-adverbe (plötzlich,unwillkürlich,überraschend, 
unvermutet, unerwartet, unverhofft) și construcțiile prepoziționale (seit sep-
tember, vom 1. august an). Grupa a doua o formează indicatorii adverbiali cu 
sensul frazeologic stabilit, de exemplu, frazeologismele mit einem schlag, mit 
einem ruck, auf den stutz, über nacht. 

Conform datelor statistice obținute, precum și celor stabilite de alți cer-
cetători, cel mai frecvent se actualizează sensul subit de începere a acțiunii 
(peste 72% din contexte). Indicatorilor adverbiali cu sensul de început al 
acțiunii, pregătite de evenimentele anterioare, le revin 22%. Aproximativ 
6% dintre indicatorii adverbiali indică sensul de început al acțiunii, limitate 
print-un punct temporal stabilit.

1. indicatorii adverbiali cu sensul unui început subit al acţiunii. Grupul 
indicatorilor adverbiali cu sensul de început subit al acțiunii include atât 
unitățile cu sensul sintactic liber plötzlich, unvermutet, unerwartet, unver-
hofft, cât și frazeologismele: auf einmal,mit einem mal, mit einem schlag, mit 
einem ruck, auf den stutz, über nacht, von einem tag auf den anderen, wie 
der blitz aus heiterem Himmel. Gruparea indicatorilor adverbiali menționați 
în grupul semantic cu sensul ingresiv a fost posibilă ca rezultat al analizei 
definițiilor din sursele lexicografice. Astfel, dicționarul universal al limbii 
germane DUDEN explică sensul indicatorului adverbial plötzlich în felul ur-
mător: unerwartet, unvermittelt, überraschend, von einem augenblick zum an-
derneintretend, geschehend [1, S. 1159]. O interpretare similară e atestată și 
în dicționarul de sinonime sub redacția Görner&Kempcke (1980): unvorher-
gesehen u. überraschend geschehend[3].Menționăm că ambele surse indică, 
în calitate de exprimare sinonimică, unitatea frazeologică auf einmal, al cărei 
sens, la rândul ei, este explicat prin adjectivul-adverb plötzlich [1, S. 150]. 
În calitate de sinonime sunt menționați și următorii indicatori adverbiali, al 
căror sens este interpretat aproximativ similar: 1. mit einem mal<plötzlich, 
unerklärlicherweise>[4, S. 728]; 2. unvermutet<plötzlich, ohnedass aus irgen-
dwelchen Anzeichen darauf zu schließen war, unerwartet,überraschend>[1, 
S. 1621]; 3. unverhofft < plötzlicheintretend>[1, S. 1620]; 4. mit einem schlag 
– <plötzlich, auf einmal>[2, S. 668]; 5. mit einem ruck <plötzlich>[4, S. 919]; 
6. über nacht <unerwartet schnell, plötzlich>[2, S. 538]; 6. von einem tag auf 
den anderen <sehr kurzfristig, plötzlich>[2, S. 757].

În baza definițiilor din dicționare, sensul tuturor indicatorilor lexi-
cali adverbiali enumerați este explicat prin plötzlich, cu alte cuvinte, aces-
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te unități lexicale pot fi considerate sinonime. Vom accentua că acestea nu 
sunt sinonime absolute, deoarece se diferențiază în baza nuanțelor stilistice. 
Dacă astfel de indicatori lexicali ai sensului ingresiv ca plötzlich, unvermutet, 
unverhofft au o sferă largă de întrebuințare, atunci unitățile frazeologice auf 
einmal, mit einem ruck, mit einem schlag, über nacht, care sunt notate în 
dicționare cu ugs. (umgangssprachlich), sunt limitate numai la sfera uzuală. 
Îmbinarea verbelor imperfective cu astfel de indicatori lexicali adverbiali ai 
acțiunii momentane ca plötzlich, auf einmal, mit einem ruck și întrebuințarea 
acestora în enunțurile de tipul es regnete plötzlich realizează sensul incoativ 
al acțiunii. 

Precum demonstrează analiza materialului lingvistic, cea mai frecventă 
este întrebuințarea indicatorilor adverbiali plötzlich, auf einmal, mit einem 
mal, mit einem schlag, care, în îmbinare cu verbele imperfective, exprimă 
caracterul subit al începutului acțiunii sau al procesului, adică dețin sensul 
ingresiv. În enunțurile ce conțin acești indicatori adverbiali are loc neutrali-
zarea indiciului verbal „imperfectiv” și devine posibilă exprimarea sensului 
„începutul acțiunii”. 

Pentru a ne convinge că mijloacele lexicale adverbiale, nominalizate an-
terior, semnalează faza incoativă a acțiunii, în toate contextele analizate, a 
fost aplicată metoda substituției cu ajutorul verbului fazic neutral beginnen. 
Prin substituire cu verbul beginnen sensul durativității la verbele imperfec-
tive se manifestă destul de clar: dann weinte sie plötzlich wieder und sagte: 
„ich kann mich hier nicht mehr blicken lassen“ (Heinrich Böll, ansichten ei-
nes Clowns, S. 50) – (= Dann begann sie plötzlich wieder zu weinen…); ich 
brauchte nur daran zu denken – und es tippte plötzlich wie von selbst, im Ge-
genteil, ich mußte auf die uhr sehen, damit mein brief noch fertig wird, bis 
der Helikopter startet (Max Frisch, Homo faber, S. 27) - … (= und es begann 
plötzlich zu tippen wie von selbst…). Întrebuințat cu verbele sau sintagme-
le verbal-funcționale, care posedă independent sensul incoativ al acțiunii, 
indicatorul adverbial concretizează această expresie, semnalând începutul 
subit al acțiunii, adică contextul corespunzător obține, în acest caz, sensul 
ingresivității: damit sie einen nicht für verrückt halten, wenn einem plötzlich 
die Wände des neuen Großblockbauhotels ins Wanken kommen (Christa Wolf, 
unter den linden, S. 27); plötzlichbegann mein professor sich für meine rea-
ktionszeiten zu interessieren, und mein leben, nun an die stoppuhr gefesselt 
wie schon lange das seine, wurde anstrengend genug (Christa Wolf, unter den 
linden, S. 61).

În materialul analizat, indicatorii lexicali adverbiali plötzlich, da, nun, 
auf einmal, mit einem mal, mit einem schlag se întrebuințează frecvent cu 
verbele de percepere sehen, hören, fühlen, spüren, riechen. Combinarea aces-
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tor verbe cu indicatorii adverbiali ce arată începutul acțiunii actualizează, în 
enunțare, sensul de început al schimbării în procesul de percepere „a vedea 
– a nu vedea”, „a auzi – a nu auzi”, „a simți – a nu simți”. Cea mai frecventă este 
îmbinarea verbelor sehen, hören, fühlen cu adverbul plötzlich, după care ur-
mează da, nun, auf einmal, mit einem mal și, printr-o frecvență mai redusă, se 
caracterizează îmbinarea acestor verbe cu frazeologismul mit einem schlag. 
Indicatorii lexicali da, nun, auf einmal, la fel, se întrebuințează cu toate ver-
bele de percepere: er hatte einen trotzigen, bubenhaften Gesichtsausdruck 
bekommen und fühlte sich auf einmal sehr glücklich (Patrick Süsskind, das 
parfum, S. 81).

Printr-un grad înalt de frecvență se caracterizează combinarea indicato-
rilor adverbiali plötzlich, da, nun, auf einmal, mit einem mal, mit einem schlag 
cu verbul durativ sein și cu predicativele exprimate, mai des, prin adjective, 
mai rar prin adverbe și substantive. În cazul dat, se realizează sensul de în-
ceput ingresiv și, concomitent, continuarea acțiunii, a procesului sau a stării: 
in seinem Hirn war es plötzlich so leer wie in den flaschen (Patrick Süsskind, 
das parfum, S. 156); und plötzlich war auch ich sehr müde und hatte das Ge-
fühl, es sei sehr spät und es sei gut, jetzt heimzukommen (Hermann Hesse, der 
steppenwolf, S. 31). 

În materialul empiric cercetat, se identifică, de asemenea, și 
întrebuințarea în aceeași enunțare a mai mulți indicatori adverbiali ce de-
monstrează un început ingresiv al acțiunii: und nun, mit einem schlag, war 
das gesamte erbe weg, alles, Haus, Geschäft, rohstoffe, Werkstatt, baldini sel-
bst – ja sogar das testament, das vielleicht noch aussicht auf das eigentum 
an der manufaktur gegeben hätte (Patrick Süsskind, das parfum, S. 138); 
einige von ihnen stehen im strömenden regen vor dem londoner Hyde park 
und wundern sich, wo denn dieser riesige schwarz-gelbe bus herkommt, der 
daaufeinmal vor der prächtigen marble arch parkt (die zeit, 25.03.2018). 
În exemplele inserate, indicatorii lexicali adverbiali nun, mit einem schlag 
și da, auf einmal, completându-se reciproc și actualizând semul, exercită 
funcția intensivă și redau sensul de început exploziv al unei stări noi. 

2. indicatorii adverbiali cu sensul de început al unei acţiuni pregătite de 
evenimentele anterioare. Lingvista E. Bulâghina (2006) raportează, în baza 
materialului limbii germane, indicatorii adverbiali endlich, gleich, gleich da-
rauf, gleich danach, kurz danach, schließlich, sofort la grupul respectiv. Anali-
za definițiilor din dicționare ale indicatorilor adverbiali nominalizați confir-
mă concluzia cercetătoarei. Astfel, de exemplu, indicatorii adverbiali endlich 
și schließlich, care, fără o analiză prealabilă, pot fi incluși în cei ai categoriei 
semantice rezultative, ca și celelalte mijloace ale limbii, enumerate supra, 
actualizează în enunțare sensul unui început pregătit de evenimentele pre-
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cedente ale acțiunii. În dicționarul universal al limbii germane DUDEN, ad-
verbele endlich și schließlich sunt semnificate ca sinonime, sensul lor de 
bază fiind ca „nach einer langen zeit des Wartens” [1, S. 428, 1330]. Analiza 
exemplelor cu adverbele respective demonstrează că realizarea sensului 
incoativ al acțiunii depinde de combinarea acestora cu verbele diferitor 
moduri ale acțiunii. Astfel, îmbinarea indicatorului adverbial endlich cu 
verbul perfectiv erreichen exprimă mai curând sensul de obținere a rezul-
tatului decât faza incoativă a acțiunii: endlich erreichen wir das Kloster, und 
er liegt vor uns: der ararat(die zeit, 12.02.2017).

Accentuăm că aceste adverbe pot exprima sensul incoativ al acțiunii, 
al procesului sau al stării, pregătite de evenimentele precedente numai în 
îmbinare cu verbele imperfective sau cu verbele fazice cu sensul incoa-
tiv al acțiunii. Acest fapt poate fi demonstrat prin interpretarea seman-
ticii enunțărilor din exemplele selectate. Astfel, în enunțul care urmează, 
adverbul endlich indică începutul căutării ajutorului după un eveniment 
precedent de durată ce confirmă metoda substituției cu ajutorul verbu-
lui beginnen: anderntags suchen wir endlich die frankenhäuser Jugend, am 
Kyffhäuser-Gymnasium (die zeit, 29.05.2018) (= …begannen wir endlich zu 
suchen).

În mod evident, adverbele endlich și schließlich semnalează un început 
imploziv al acțiunii la întrebuințarea acestora în îmbinare cu verbele cu 
semantica incoativă, în primul rând, cu verbele beginnen și anfangen: als 
er 1966 schließlich anfing, in frankfurt sozialwissenschaften zu studieren, 
geriet er ins zentrum der studentenbewegung(die zeit, 06.09.2017).

Spre deosebire de adverbele endlich și schließlich, indicatorii lexicali 
adverbiali sofort,gleich, gleich darauf, gleich danach, kurz danach, în baza 
semanticii lor clar exprimate, arată un interval de timp destul de mic între 
acțiunea anterioară și cea posterioară. Adverbul sofort, în calitate de indi-
cator adverbial al fazei incoative a acțiunii pregătite de evenimentele ante-
rioare, se caracterizează, în exemplele analizate din textele germane (lite-
ratura artistică și textul publicistic), printr-o productivitate destul de mare. 
Sensul acestui adverb în dicționarul universal DUDEN este definit în felul 
următor: „unmittelbar nach einem bestimmten, mit der betreffenden sache 
in zusammenhang stehenden Geschehen” [1, S. 1413]. O definiție similară 
găsim în dicționarul Langenscheidt: „unmittelbar nach der ersten Handlung 
≈ augenblicklich, gleich” [4, S. 1011]. Această conotație se realizează, de 
exemplu, în următoarele enunțuri: „endlich!“ rief er zurück, versperrte den 
Wandschrank und eiltesofort ins nebenzimmer (Franz Kafka, der prozess, 
S. 5); Gleich darauf war unten schon wieder ein Wagen angekommen, der 
in vorsichtiger fahrt an dem gestürzten auto vorübersteuerte, ohne zu hal-
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ten, und dann sein tempo sofort beschleunigte (Hermann Hesse, der step-
penwolf, S. 163). Indicatorul lexical adverbial sofort semnalează, în contex-
tele propuse, nu doar acțiunile noi pregătite de evenimentele anterioare 
(rief … zurück, versperrte; faßte… an den arm, entdeckten … risse), dar și 
faptul că aceste acțiuni încep peste un interval de timp relativ mic. 

În îmbinare cu alte mijloace lexicale (de exemplu, cu verbele ingre-
sive) sau sintactice (de exemplu, propozițiile subordonate cu prepoziția 
nachdem) indicatorul adverbial sofort intensifică sensul de început al 
acțiunii pregătite de evenimentele anterioare zum termin im lowline lab 
kommt er ein paar minuten zu spät und beginnt sofort zu reden(die zeit, 
16.04.2017).

Analiza semantică a sensurilor indicatorilor lexicali adverbiali, 
menționate anterior, demonstrează că în calitate de sinonime ale adverbu-
lui sofort, sunt gleich, gleich darauf, gleich danach, kurz danach: gleich - in 
relativ kurzer zeit, sofort [1, S. 615].

Indicatorii adverbiali gleich darauf, gleich danach nu numai că conțin 
în componența lor semul „in relativ kurzer zeit, sofort”, dar și, cu ajuto-
rul adverbelor pronominale darauf și danach, arată o acțiune anterioară: 
Kurz darauf kommen im internet videos in umlauf, die sich rasant im ganzen 
land verbreiten(die zeit, 07.01.2018).

Astfel, indicatorii adverbiali ai începutului acțiunii endlich, schließlich, 
sofort, gleich, gleich darauf, gleich danach, kurz danach, în contextele ana-
lizate, prezintă, într-un fel, o verigă de legătură între propoziția cea anteri-
oară și cea posterioară, indicând un început al acțiunii sau al stării pregăti-
te de evenimentele anterioare. 

3. indicatorii adverbiali cu sensul de început al unei acţiuni limitate 
printr-un punct temporal stabilit. Această grupă o constituie indicatorii 
adverbiali exprimați prin construcțiile prepoziționale constituite din sub-
stantivele cu semantică temporală și prepozițiile von ... an/auf ab/, ab ..., 
seit,de exemplu: vom 1. august an, seit dem 5. september ș.a. Indicatorii ad-
verbiali de acest tip au în comun indiciul semantic – o determinare concre-
tă a punctului de început al acțiunii. Totodată, vorbim despre un început 
al acțiunii durative, deoarece acești indicatori adverbiali se întrebuințează 
cu verbele în al căror semem este inclus semul durativității, adică cu așa-
numite verbe durative: Seit september 2014 moderierte Wellmer bereits re-
gelmäßig die sportschau am sonntag um 18.00 uhr und berichtete in den 
zusammenfassenden vormittagssendungen von den olympischen sommer-
spielen 2016 aus rio de Janerio(die zeit, 09.09.2018).

La determinarea particularităților caracteristice ale fiecărui compo-
nent al indicatorilor adverbiali, a caracteristicilor comune și deosebirilor 
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acestora, vom analiza semnificația lor în sursele lexicografice. Conform 
dicționarului Langenscheidt, prepoziția ab se întrebuințează la determi-
narea momentului vorbirii în care se începe o anumită acțiune: „verwen-
det, um den zeitpunkt zu bezeichnen, von dem an etwas zutrifft” [4, S. 47]. 
În dicționarul DUDEN, este specificat că prepoziția ab se întrebuințează 
în construcțiile prepoziționale formate dintr-un substantiv nearticulat și 
un determinativ exprimat printr-un adjectiv. În acest sens, construcțiile 
prepoziționale cu prepoziția ab sunt structuri sinonimice de tipul von…
an. Acest fenomen lingvistic poate fi ilustrat prin următoarele substituții: 
von diesem tag an herrschte ein neues Gesetz für den vierjährigen (die zeit, 
05.07.2017) (= Und ab diesem Tagherrscht ein neues Gesetz für den Vier-
jährigen).

În calitate de indicatori adverbiali incoativi, în materialul lingvistic ana-
lizat, un grad înalt de întrebuințare îl posedă și construcțiile prepoziționale 
cu prepoziția seit. Conform dicționarului DUDEN, prepoziția seit are ur-
mătoarea conotație: gibt den zeitpunkt an, zu dem ein noch anhaltender 
zustand, vorgang begonnen hat: seit kurzem, seit neuem, seit längerem [1, 
S. 1384]. Din definirea sensului prepoziției seit conchidem că construcțiile 
prepoziționale corespunzătoare pot arăta atât faza incoativă, cât și pe cea 
de continuare a acțiunii. Pe de o parte, acești indicatori adverbiali sunt 
întrebuințați la exprimarea unui moment din trecut în care a început 
acțiunea sau starea, dar care durează până la momentul de față. Acest sens 
este exprimat, de exemplu, cu ajutorul indicatorilor adverbiali de tipul seit 
diesem Jahr, seit der vorigen Woche, seit dem gestrigen abend. Pe de altă 
parte, construcțiile prepoziționale cu prepoziția seit pot indica un interval 
de timp determinat, în decursul căruia s-a înfăptuit acțiunea sau a durat o 
anumită stare și care nu s-a terminat până la momentul de față, de exem-
plu: seit drei Jahren, seit zwei stunden. În cadrul analizei indicatorilor lexi-
cali de exprimare a fazei incoative a acțiunii, menționăm doar indicatorii 
adverbiali ce anunță momentul de început al oricărei acțiuni, proces sau 
stare. Pentru confirmarea faptului că indicatorii lexicali de tipul seit dem 1. 
Januar, seit der vorigen Woche marchează anume faza incoativă a acțiunii 
sau a stării, recurgem la metoda substituției cu ajutorul verbului beginnen. 
Astfel, în exemplul următor, indicatorul adverbial seit diesem montag sem-
nalează începutul unei evoluții rapide a conflictului economic dintre cele 
două părți: doch die eskalationsspirale dreht sich seit diesem montag ein 
wenig schneller(die zeit, 04.10.2017) (= … die Eskalationsspirale beginnt 
sich seit diesem Montag ein wenig schneller zu drehen); die stadt berlin 
trägt seit diesem monat offiziell den titel der unesCo „City of design“ – als 
einzige stadt weltweit neben buenos aires (die zeit, 24.05.2018) (= Die Sta-
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dt Berlin beginnt seit diesem Monat offiziell den Titel der UNESCO „City of 
design“ zu tragen). În cel din urmă exemplu, indicatorul adverbial seit die-
sem monat arată momentul de început al unei stări noi a orașului. Indica-
torii adverbiali de tipul seit diesem monat punctează momentul de început 
al acțiunii sau stării numai în trecut. Indicatorii adverbiali cu prepoziția ab 
marchează, de regulă, faza incoativă a acțiunii, în viitor sau prezent. În cali-
tate de indicatori ai fazei incoative a acțiunii atât în trecut, cât și în prezent 
și în viitor se pot manifesta construcții de tipul von diesem tag an, care au 
un caracter universal. 

În conluzie, atestăm că aceiași indicatori lexicali adverbiali sunt 
întrebuințați, în limba germană, la exprimarea diferitor sensuri aspectuale 
incoative. Aceasta se explică prin faptul că funcția respectivilor indicatori 
lexicali adverbiali constă în intensificarea sau accentuarea particularităților 
de desfășurare a oricărei acțiuni, proces sau stare.
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND OCAZIONALISMELE 
SEMANTICE PROPRIU-ZISE ÎN LIMBA ROMâNĂ

Lina Cabac
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Rezumat. Limba română le oferă vorbitorilor săi multiple posibilități de utili-
zare creativă a tezaurului lexical actual. În articolul de față, ne propunem să realizăm 
o succintă analiză a modificărilor semantice ale cuvintelor uzuale întâlnite în sursele 
media din Moldova și România. Un accent deosebit îl punem pe elucidarea legături-
lor logice, care stau la baza formării și descifrării ocazionalismului semantic creat. 

Cuvinte-cheie: ocazionalitate, ocazionalism semantic, sem, extinderea sensului, 
inovaţie lexicală.

 
Abstract.The Romanian language offers its speakers multiple possibilities for 

a creative use of the current lexical thesaurus. In this article, we intend to carry 
out a brief analysis of the occasional semantic changes of the usual words that we 
found in the media from Moldova and Romania. A special emphasis is placed on the 
elucidation of logical relationsthatbuild the basis for the formation and deciphering 
of the created semantic nonce-words.

Keywords: occasionality, semantic nonce-words, sem, extension of meaning, le-
xical innovation

Mutațiile de sens (metasemia) reprezintă principala cauză de apariție 
a ocazionalismelor semantice și constituie un procedeu foarte productiv de 
îmbogățire a posibilităților de expresie ale unei limbi. Esența fenomenului în 
cauză constă în constituirea sememelor derivate expresive fără modificarea 
semnificantului. Discreția și rafinamentul semantic al acestor unități glotice 
le plasează pe o poziție aparte printre instrumentele de exprimare inova-
tivă, de redare a „culorii” stilistice a mesajului. Pe de altă parte, după cum 
menționează A. Stoichițoiu-Ichim, din motiv că aceste mutații sunt realizate 
la nivel de conținut, ignorând nivelul formei, ele sunt mai dificil de sesizat 
și de delimitat [2, 53]. Vorbind despre dificultățile de delimitare, le-am pu-
tea menționa și pe cele ce țin de discernerea ocazionalismelor semantice 
de evoluțiile semantice neologice. În articolul de față, am încercat să evităm 
acest impediment prin raportarea lexemelor cu vădită deviere semantică 
din corpusul selectat la înregistrările din dicționare (DEX, DEXI, DAN). Ast-
fel, am depistat pe paginile periodicelor din Republica Moldova și România 
o serie de „curiozități” semantice (A. Stoichițoiu-Ichim), neînregistrate încă 
în lucrările lexicografice sus-numite, fapt ce ne permite a le considera ocazi-
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onalisme, acestea fiind considerate cuvinte uzuale, ce comportă într-un con-
text individual sensuri noi, neatestate de dicționare pentru unitatea lexicală 
respectivă și exprimă o realie extralingvistică concretă, spre deosebire de 
cuvintele canonice, care exprimă ceva general. Concretizarea sensului oca-
zionalismului semantic se face, evident, în context și un astfel de lexem nu 
poate fi descifrat de locutor în afara acestuia, deoarece anume contextul îi 
atribuie cuvântului doar sensurile pe care vorbitorul le cunoaște (care sunt, 
de regulă, incluse în dicționar).

Procesul metasemiei ocazionale este foarte asemănător procesului de 
creare a cuvintelor polisemantice prin modificare de sens, definită drept „o 
deplasare a relației dintre semnificat și semnificant (din punct de vedere al 
funcționării mecanismului exterior al acestui fenomen, adică din punct de ve-
dere onomasiologic) și drept o restructurare a structurii semice a sememu-
lui derivant, exprimată în eliminarea unor seme sau în majorarea numărului 
lor (din punct de vedere al funcționalității mecanismului intern al acestui 
fenomen, adică din punct de vedere semasiologic)” [1, 80]. Deosebirea con-
stă în faptul că aceste sememe complementare, apărute ocazional în context, 
nu au șanse de a intra în sistemul limbii, pe când sensurile cuvintelor polise-
mantice uzuale și neologice sunt consemnate în dicționarele respective. 

Fenomenul lingual investigat pune în vizorul cercetătorului problema 
explicării și, totodată, a reprezentării mecanismului cognitiv (în mare parte, 
conștient) de formare a noilor sensuri. Considerăm că în procesul de creare 
a ocazionalismelor semantice sunt structurate atât reprezentările mentale 
în materie de realitate înconjurătoare, cât și experiențele multidimensionale 
ale autorului, care sunt prelucrate de acesta prin prisma stereotipurilor, a 
unor succesiuni de asocieri mentale, ce sunt ulterior reactivate de cititor la 
etapa descifrării contextuale a lexemului respectiv. Totuși, aceste modificări 
nu sunt nici pe departe procese nerestricționate sau arbitrare. După cum 
menționează V. Bahnaru, „evoluția planului de conținut al limbii este limitată 
atât sub aspect social, cât și lingvistic. Drept urmare, se stabilește un oareca-
re echilibru între tendința sememelor de a evolua și restricțiile sociale și de 
limbă <...>. Abaterea prea mare de la acest echilibru ar putea periclita reali-
zarea funcției principale a limbii, cea de mijloc de transmitere a informației 
sau de comunicare” [1, 81]. Subscriem acestui punct de vedere și cu referire 
la mutațiile semantice ocazionale: or „arbitraritatea” semelor suplimentar 
achiziționate este și ea înscrisă în limitele uzului, căci scopul autorului me-
sajului este, într-un final, ca acest mesaj să fie corect decodificat de recep-
tor. Modelul logic de atribuire a unui sens nou unității glotice deja existente 
trebuie să fie clar „urmărit” și descifrat de locutor, pentru a invoca imagini 
mentale similare celor intenționate de autor.
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Ocazionalismele semantice se formează, preponderent, prin extindere de 
sens. În plan paradigmatic, menționează A. Stoichițoiu-Ichim, „noile sensuri 
presupun păstrarea «nucleului semantic» și neglijarea unor seme periferice 
din definiția din dicționar; în plan sintagmatic, sunt înlăturate restricții con-
textual-stilistice asociate sensului inițial, ceea ce lărgește considerabil gama 
combinațiilor admisibile” [2, 55]. De regulă, ocazionalismul păstrează „nucle-
ul semantic” al cuvântului-bază și adoptă un sens „periferic” valabil numai în 
contextul utilizării sale. Iar transferul de „imagine” / sens se face prin analogii 
extralingvale și asocieri cu caracteristicile semantice ale glotemului liminar. 

Subclasa ocazionalismelor semantice propriu-zise este abordată în ar-
ticolul de față prin prisma categoriilor cognitive în sensul atribuit de ling-
vistica integrală. Pornind de la ideea lansată de adepții acestei orientări 
lingvistice, precum că gândirea omului este „imaginativă” și nu „literală”, 
posedând totodată „proprietăți de structură” ce implică sistemele de con-
cepte sau prototipuri, această abordare scoate în vizor creativitatea omu-
lui. Or, însuși fenomenul ocazionalității se bazează pe creativitatea lexicală 
a locutorilor care, la rândul ei, este influențată mult de experiențele trăite, 
cu ajutorul cărora omul organizează cunoașterea. Exemplificăm: lexemul a 
transplanta în contextul „Și mai trebuia nici să nu-l decoreze, anul trecut, 
pe medicul Brădișteanu cu Meritul Sanitar în Grad de Cavaler până când 
reputatul cardiolog nu transplanta cele patru milioane înapoi în vistieria 
țării” (K, 22.06.2011) are sensul de „a rambursa, a transfera o sumă, a în-
toarce o datorie”. Se observă un procedeu complex de transpunere a repre-
zentării mentale a verbului a transplanta dintr-un context medical, însoțit 
de invocarea experienței purtătoare de informații (sociale și culturale) 
despre referentul din viața reală, într-un plan social-economic. Această 
interdependență în cadrul semnificației lexemului a transplanta poate fi 
explicată prin categoria prototipului, prin care înțelegem o imagine cog-
nitivă provenită din operații cognitive complexe și asociate unei expresii 
lingvistice, comportând anumite atribute care însumează caracteristicile 
unei categorii. Revenind la exemplul de mai sus, putem face referire la pro-
cesul de înlocuire a unui organ prin altul (sens medical) ce formează pro-
totipul pentru „rambursarea banilor în buget”.

Majoritatea ocazionalismelor semantice din corpusul selectat prezin-
tă o extindere de sens prin comparație cu semnificația cuvântului uzual de 
bază. Sensurile noi atestate în context nu se încetățenesc în limbă din motiv 
că, aflându-se la periferia câmpului semantic și fiind unite printr-un lanț de 
asocieri și imagini psihice cu nucleul acestuia, reprezintă cazuri particulare de 
utilizare a lexemului, valabile doar pentru contextul respectiv. Spre exemplu, 
lexemul mioritic „ce se referă la spațiul geografic românesc” obține în contex-
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tul „Dar pentru politicienii mioritici (aici în sensul că mulți posedă inteligența 
oii) nu se lasă controlați de bunăvoie decât la salonul de masaj, am apelat noi 
la un renumit psiholog-psihiatru-psihanalist pentru a-i testa de la distanță pe 
cei aleși” (aC, 24.10.2012) conotația suplimentară de „prost, nerod, lipsit de 
inteligență”. Sensul nou al acestui lexem este creat (și descifrat) prin unirea în 
serie a unor imagini stereotipe (mioritic mioara din balada „Miorița” oaie 
lipsit de intelect, prost) și constituie o sinteză a acestor elemente.

Un exemplu elocvent de modificare semantică ocazională prin care se ob-
servă clar legătura dintre sensul ocazional și momentul creării sale îl repre-
zintă lexemul grecizare: „Cică Dinu Patriciu a spus că există un risc major, din 
punct de vedere al datoriilor țării, de grecizare a României, adică România să 
ajungă în situația Greciei. E bine?” (K, 22.06.2011). Deși DEX-ul atestă cuvântul 
grecizare cu sensul de „proces de asimilare sau însușire a limbii, obiceiurilor 
etc. ale grecilor”, sememul nou atribuit cuvântului respectiv scoate în evidență 
efemeritatea funcțională a acestuia, determinându-l, la modul direct, drept 
creație de moment, care însă ar fi imposibil de perceput fără a face apel la 
cunoștințele extralingvistice ale autorului/cititorului și oportunitatea creării 
situației reale particulare. La nivel cognitiv, se formează următorul lanț intui-
tiv de imagini: Grecia  începând cu anul 2009  pe fondul crizei economice 
mondiale  criza datoriilor suverane din Zona euro  nemulțumiri sociale  
măsuri de austeritate impuse  situație economico-socială dezechilibrată  
risc de a fi exclus din Zona euro. Astfel, se observă clar plasarea sensului nou al 
cuvântului grecizare pe axa timpului (2009 - prezent) și dispariția sa iminentă 
odată cu dispariția situației respective. În plus, sensul nou al cuvântului greci-
zare reprezintă o îmbinare complexă și obligatorie1 a acestor imagini cogniti-
ve, deci reprezintă un fenomen semantic, bazat pe relațiile de contiguitate și 
interacțiune dintre „verigile” semantice extralingvale.

O categorie aparte a ocazionalismelor semantice o constituie lexemele 
formate prin împrumut lexical cu extindere ocazională de sens. Menționăm 
aici lexemul newentri în contextul „Pe de altă parte, acesta trebuie să-și 
ia măsuri de precauție împotriva concurenței unor «newentri». O viitoare 
«înghițire» a «PD-L junior» (grupul <Oprea>), i-ar putea încurca socoteli-
le” (C, 27.02.2010), în care se actualizează semnificația termenului englez 
newentry (înregistrare nouă, prin extensie: agent economic nou format pe 
piață) și se atașează, prin similitudine și contiguitate la semnificația ocazio-
nală de „partide sau actori politici nou apăruți pe scena politică din țară, cre-
ând, astfel, concurență celor existente/existenți”. Totuși atracția vorbitorilor 

1 Insistăm asupra obligativității prezenței tuturor acestor elemente în lanțul semantic, 
deoarece excluderea chiar și a unuia dintre ele denaturează succesivitatea imaginilor cre-
ate, fapt ce ar influența însăși stabilirea semului nou.
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de română față de limba engleză rezervă acestui lexem șansa de a fi popula-
rizat și adoptat pentru alte domenii ale vieții sociale. Semnificativ, în această 
ordine de idei, ni se pare faptul că newentry se regăsește în contexte sportive 
(domeniu puternic influențat de procesul globalizării): „Ţintă din Curacao 
new-entry pe lista de transferuri a lui Becali” (Gs, 30.05.2015); „37 de moti-
ve de teamă pentru Reghe în finala din Danemarca! Stelistul este NEW EN-
TRY în topul care poate face diferența la meciurile cruciale! Este surclasat de 
adversarul direct” (PS, 2.12.2012). 

Unui proces similar de extindere ocazională a sensului este supus și le-
xemul neologic grund, împrumutat prin filieră rusă din limba germană. Fiind 
definit în DAN „1. Primul strat de material care se aplică pe suprafața unui 
corp sau a unei piese ce urmează a fi vopsite; 2. Strat de mortar aplicat direct 
pe zidărie, peste care se aplică tencuiala propriu-zisă.” această unitate capătă 
în contextul „Spre o îmblânzire orfică a grundului de «păgânitate» va aspira și 
Valeriu Matei” (la, 14.10.2010) sensul suplimentar de „conștiința națională 
a populației Moldovei”. Evident, poate fi depistat lanțul logic al transformă-
rilor semantice, prin care lexemului i s-a atribuit sensul menționat: grund 
 bază pentru schimbări ulterioare  baza naționalității fără „păgânitate” 
conștiința națională. Abaterea intenționată de la sensul de bază al lexemu-
lui grund este realizată, în fond, în limitele restricțiilor sociale și de limbă, 
fapt prin care nu se periclitează nici pe departe funcția principală a acestei 
unități glotice, și anume de a informa. Mai mult ca atât, datorită faptului că 
restricțiile sociale și de limbă nu au un caracter absolut [1, 81], posibilitatea 
extinderii semantice oferă lexemului o funcție evocativă, de apel, care totuși 
este predeterminată de sensul liminar motivator.

Analiza corpusului selectat ne permite să afirmăm că modelele de 
mutații semantice pot fi de asemenea calchiate, după cum este cazul lexe-
mului a comite în următorul context: „Rezervând denumirea de «carte» (ba 
chiar operă!) acelor produse justliniste comise ba de Marx, ba de Lenin, com-
puneri de Șolohov cel Nedezînțelenit al lor” (Goma P., Bonifacia, p. 47). După 
tiparul francez a comite< fr. commettre „a fi autorul unei opere, al unui articol 
nerespectuos, supus criticii sau considerat mai mult sau mai puțin valoros”, 
verbul românesc a comite dezvoltă sensul adițional, ocazional de a „scrie o 
carte cu subiect condamnabil”, după modelul: a comite a efectua, săvârși 
ceva reprobabil a comite o carte a scrie o carte puţin valoroasă.

Modificările semantice se manifestă mai pregnant în cazul lexemului 
mai tonciu în contextul „Farsa pe care Mămăruță i-a făcut-o, la Happy Hour, 
lui Andreea Tonciu va schimba, mai mult ca sigur, bancurile cu proști. Prevăd 
că, pe viitor, celor mai săraci cu duhul sau cu cartea li se va spune că sunt 
«mai Tonciu decât un Garcea»” (aC, 31.10.2012). Fenomenul antonomazei 
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(utilizarea unor nume proprii pentru denumirea generică a unor clase de 
obiecte) este un procedeu uzual pentru dezvoltarea de sensuri lexicale noi, 
prin care au apărut adidași (pantofi de sport), xerox (copiator, copie), delon 
(cojoc) etc. Același procedeu semantic este în joc și în exemplul de mai sus 
mai tonciu, cu excepția că avem de a face cu un proces de creare a sensului 
ocazional pentru antroponimul respectiv „prost, tont”. Atât ocazionalitatea 
acestei semnificații, cât și efemeritatea acesteia este condiționată de con-
textul apariției sale și doar explicația autorului referitoare la situația creată 
și invocarea personajului Garcea contribuie la constituirea „verigilor” logice 
corecte pentru descifrarea semnificației: andrea tonciu obiectivul unei far-
se manifestarea sărăciei duhului a se lăsa păcălit ca Garcea prost, tont.

Semnificații ocazionale dezvoltă în anumite contexte și alte cuvin-
te uzuale, cum ar fi stângaci „adept sau membru al partidului de stân-
ga, al comuniștilor”, dreptaci „adept sau membru al partidelor de dreap-
ta, în opoziție cu comuniștii”, a zburda „a fi transmis pe posturi TV”, gurist 
„președintele României, vorbitor de la tribună”, bucată „individ, persoană”, 
dezgheţ „schimbare socială spre democratizare”, a bemoliza „a face mai ne-
atractiv, grav, a avea efecte negative”, răspândac „președintele Institutului 
Cultural Român care promovează, răspândește cultura românească”, milkșe-
ic „șeik arab îmbrăcat în straie albe ca laptele”, tiranozaur „lider politic nos-
talgic după trecutul sovietic, cu viziuni arhaice, autoritare” etc.

În concluzie, putem afirma că ocazionalismele semantice reprezintă un 
fenomen lexical interesant și valoros pentru urmărirea dinamicii sensului în 
limba română. Fluctuațiile semantice depistate pe paginile surselor media ne 
permit să reliefăm o serie de avantaje în utilizarea acestora, cum ar fi carac-
terul inovațional, înnoirea expresivității cuvântului uzual, brevilocvență și 
„culoare” stilistică. Totuși rămâne indiscutabilă necesitatea unei experiențe 
lingvale și a culturii generale vaste pentru a putea descifra corect și oportun 
sensul suplimentar inclus de autorul ocazionalismului semantic respectiv. 
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TENDINŢE LEXICALE ÎN GRAIURILE ROMâNEȘTI DIN 
REPUBLICA MOLDOVA 

Stela Spînu
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Rezumat. În acest articol este analizat stadiul actual de evoluție a limbii româ-
ne vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, este urmărit procesul intens de apropi-
ere a graiurilor teritoriale de aspectul îngrijit al limbii naționale, este relevată dina-
mica ariilor dialectale în ultimele două decenii. Pentru realizarea acestui deziderat 
au fost organizate cercetări de teren în 40 de localități. Analiza particularităților 
lexicale a pus în evidență caracterul, în mare parte, conservant al graiurilor vorbite, 
rămase atașate de vechile tradiții lingvistice, dar și prezența unor particularități 
comune cu limba literară, în special, în vorbirea tinerilor.

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

Abstract. This article analyzes the current state of evolution of the spoken 
Romanian language on the territory of the Republic of Moldova and reveal the dy-
namics of dialects in the last two decades. To achieve this goal, we organized on-site 
dialectological expeditions on a sample of 40 communities included in the Moldo-
van Linguistic Atlas (MLA) network. The analysis of the lexical peculiarities, specific 
to the Republic of Moldova, demonstrated the differences that persist between the 
language spoken by the young people and the older generation. The older genera-
tion remained attached to the old linguistic traditions, the young people’s speech 
have many common features with the literary language.

Keywords: language, linguistic atlas, dialectal text, speache, tradition, dialec-
tal-ethnographic glossary
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Dialectologia românească dispune de numeroase studii consacrate 
structurii dialectale a dacoromânei, respectiv, unor grupuri aparte de gra-
iuri românești. Aria unor cercetări fundamentale include și vorbirea dialec-
tală din stânga Prutului. Totuși, până în prezent, nu au fost elaborate lucrări 
având ca obiect de studiu dinamica graiurilor românești vorbite pe teritoriul 
Republicii Moldova. Or, acestea atrag atenția dialectologilor prin suficiente 
particularități: varietatea de forme fonetice, gramaticale și lexicale, păstra-
rea unor faze (mai) vechi de evoluție a limbii, influența masivă a limbilor 
slave limitrofe.

Primele studii destinate idiomurilor din stânga Prutului, mai precis ce-
lor din RASSM [= Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească], 
aparțin lingvistului rus M. V. Serghievski. Acestea erau axate pe contactele 
limbilor slave cu graiurile moldovenești, pe poziția ultimelor în cadrul daco-
românei și pe necesitatea efectuării unor anchete dialectale în vederea ela-
borării unui atlas lingvistic al RASSM, care să faciliteze cercetarea realității 
dialectale. Semnalând absența unor studii de specialitate, lingvistul sovietic 
menționat comite unele erori. Dintre acestea ne limităm la considerația fun-
damentală referitoare la evoluția independentă a limbii „moldovenești” în 
afara arealului românesc [5, 143].

Ideea întocmirii unui atlas lingvistic al graiurilor moldovenești din URSS 
a fost promovată de cunoscuții lingviști D. E. Mihalci și Raymund Piotrowski. 
Ulterior, în perioada 1957–1965, Sectorul de dialectologie al Institutului de 
Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Republicii Moldova [= AȘM] 
a organizat primele cercetări de teren în acest scop. Chestionarul conținea 
2.548 de întrebări și o rețea de 240 de localități (163 în Republica Moldo-
va, 61 în Ucraina, 16 în Federația Rusă, 1 în Abhazia, 2 în Kazahstan și 1 în 
Kârgâzstan). Materialul factologic, cules pe teren, a fost inclus în atlasulling-
visticmoldovenesc (1968–1973) și atlasul lingvistic român pe regiuni. basa-
rabia, nordul bucovinei, transnistria (1993–2003).

Pe parcursul ultimelor decenii, în spațiul pruto-nistrean nu s-au mai 
făcut cercetări de teren în vederea elaborării unor noi corpusuri de texte 
dialectale, a unor glosare regionale, care să reflecte realitățile lingvistice ac-
tuale. În această ordine de idei, după un interval de 50 de ani, ne-am propus 
efectuarea de noi anchete de teren, ale căror rezultate să asigure continuita-
tea cercetărilor inițiate în deceniul al șaselea al secolului trecut.

Prin urmare, în perioadele iunie-august 2015 și iunie-iulie 2016, s-au 
realizat anchete de specialitate de către echipa proiectului limba și folclorul 
românesc în procesul de consolidare a statului republica moldova, pe un eșan-
tion de 34 de localități din rețeaua atlasului lingvistic moldovenesc (ALM). 
Pentru a fi posibilă confruntarea faptelor de limbă, culese între anii 1957–
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1965, cu materialul factologic colectat recent, a fost păstrată aceeași rețea de 
puncte ale anchetei și conținutul Chestionarului dialectal (CD).

Cu scopul de a se obține un material autentic, cu certă valoare docu-
mentară, au fost aplicate metoda observației, interviul și ancheta dialecta-
lă. Observația a fost principala metodă utilizată la consemnarea faptelor de 
limbă, contribuind la menținerea unei comunicări bilaterale de calitate între 
informator și anchetator; interviul ne-a ajutat să menținem aria tematică, fa-
cilitând un dialog simetric între cercetător și informator; ancheta dialectală 
directă a înlesnit obținerea materialului factologic necesar.

Din fiecare localitate au fost selectați câte trei informatori de diferite 
vârste. Aceștia urmau să corespundă anumitor criterii prestabilite pentru 
ancheta dialectală1.

Faptele de limbă au fost înregistrate pe suport video, prelucrate și arhi-
vate. În procesul de cercetare, confruntând materialul faptic din ALM/ALRR. 
Bas. (colectat în perioada 1957–1965) cu cel recent cules, am remarcat o se-
rie de tendințe lexicale în graiurile românești vorbite în Republica Moldova, 
pe care ne propunem să le analizăm în continuare.

Utilizând metoda anchetei dialectale, am urmărit dinamica ariei de 
circulație a termenilor care, la un interval de 50 de ani, caracterizau graiu-
rile moldovenești. În șirul cuvintelor care și-au păstrat aria de circulație se 
înscriu ciolan ”os”, omăt ”zăpadă”, hulub ”porumbel”, pântece ”burtă”, a pișca 
”a ciupi”, păpușoi ”porumb”, moș ”unchi”, vădană ”văduvă”, ogheal ”plapumă”, 
ţântirim ”cimitir”, harbuz ”pepene verde” etc. Menționăm că, majoritar, ele-
mentele lexicale enumerate figurează ca trăsături definitorii, în cadrul repar-
tiției dialectale a dacoromânei, pentru subdiviziunile moldovenești. Pe lângă 
acestea prezentăm câteva unități lexicale specifice spațiului pruto-nistrean, 
dar și altor arii, fiind cunoscute pe spații mai largi.

Conform ALM și ALR,–  ciubotă (din ucr. čoboty)este notat în întreaga 
Moldovă, de unde și-a extins aria de circulație în nord-estul Transil-
vaniei și în nordul Dobrogei. În prezent, această variantă lexicală se 
înregistrează, în special, în vorbirea persoanelor de vârsta a doua și 
a treia, tinerii informatori folosind cuvântul cizmă (din ung. csizma, 
atestat cu același sens la turci - čizme, bulgari - čisma și sârbi - čis-
ma), cunoscut în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania. 
După aceleași hărți, ALM și ALR, – omăt era răspândit odinioară în 
Moldova, nord-estul și centrul Transilvaniei, izolat, în Hunedoară, 

1 Exigențele impun ca informatorul să fie din localitatea unde se desfășoară ancheta sau 
să fi trăit aici cea mai mare parte a vieții, să aibă o pronunție clară, să conștientizeze scopul 
venirii anchetatorului, să fie binevoitor, să accepte să stea un timp la dispoziția anchetato-
rului [3, 29].
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Oltenia și nord-vestul Munteniei. În vorbirea tinerilor anchetați, cu-
vântul omăt este concurat de vocabula zăpadă (formată din verbul a 
zăpădi „a troieni”, preluat din vechea slavă: запасти), care circulă în 
Muntenia, sudul Transilvaniei și Dobrogei.
bumb–  (din magh. gomb)a fost notat în Moldova, Transilvania și Bu-
covina, în restul arealului românesc circulând termenul nasture, de 
origine veche germană. Cei doi termeni apar rar în documente, dat 
fiind semantismul lor, și e posibil ca nasture să fi fost cândva răspân-
dit și în nordul teritoriului dacoromân, unde, ulterior, a fost înlocuit 
de bumb. Actualmente, bumb, cunoscut și graiurilor moldovenești, 
este frecvent în vorbirea persoanelor de vârsta a doua și a treia, tine-
rii folosind, în mod consecvent, nasture.
păpușoi – (format din păpușă + suf. -oi) are curs în Moldova, estul 
Transilvaniei și nordul Dobrogei. La început acesta desemna știule-
tele de porumb, fiind făcută o asociere cu jucăria, numită păpușă. În 
prezent, aria acestui termen este în regres, vorbitorii tineri utilizând 
termenul porumb (moșt. din lat.: palumbus „hulub”), care circulă în 
Oltenia, Muntenia, sud-estul Transilvaniei și Dobrogea (mai puțin în 
partea nordică a acestei regiuni). Însăși planta a fost cunoscută în 
spațiul românesc în sec. al XVII-lea, iar termenii care o denumesc au 
fost atestați în documente după 1700.
baistruc – (rus. байстрюк, ucr. байстрюк) „copil născut de o femeie 
necăsătorită” circulă în majoritatea localităților din regiunea cerce-
tată, extinzându-se și în nordul Dobrogei. În prezent, vocabula bai-
struc poate fi notată doar în vorbirea vârsticilor; vorbitorii ce aparțin 
generației a doua și tinerii folosesc sintagma copil din flori.
Glod – este cunoscut în Moldova și Dobrogea. El se menține în aceste 
graiuri și peste timp, deși în vorbirea tinerilor informatori l-am notat 
alături de noroi (din bg. naroj), impus de varianta standard.
Deverbalul – răcituri (din răci + suf.-(i)tură) „mâncare preparată din 
carne, oase și cartilaje fierte timp îndelungat într-o zeamă, care după 
răcire se încheagă, devenind gelatinoasă” formează o arie compac-
tă pe teritoriul Basarabiei, coborând spre sud-est în mai multe lo-
calități din nord-estul Munteniei, strâmtorându-l pe vechiul termen 
muntenesc piftie (<ng. pihti). răcituri și-a menținut aria de circulație 
în graiurile moldovenești și peste timp la toate categoriile de vârstă.
moș – e un cuvânt autohton, atestat cu sensul de „unchi” în Moldova și 
în câteva puncte din Muntenia. Înțelesul „unchi” al lui moș apare în 
urmă cu un secol la scriitorii moldoveni din veacul al XIX-lea și nu 
este atestat în celelalte dialecte ale limbii române [8;; p. 136]. Un sub-
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sens al termenului discutat, și anume acela de „unchi foarte tânăr”, e 
considerat ca o nuanță accidentală. Referindu-ne la zona cercetată, 
semnalăm concurența termenilor unchi și moș în vorbirea persoane-
lor de vârsta a doua și la tineri. La origine unchi (moșt. din lat. avun-
culus, comp. fr. oncle) a fost singurul termen, care denumea în graiuri 
gradul de rudenie și s-a folosit până în sec. al XVIII-lea. 
Curechi–  (moșt. din lat. coliculus) e răspândit în Moldova de pe ambele 
părți ale Prutului (cu excepția părților sudice ale acestor regiuni), 
în Banat și în Transilvania. Termenul varză este notat în Muntenia, 
Dobrogea și în zonele sudice ale Banatului, Transilvaniei și Moldovei. 
Actualmente, el apare doar în sud-vestul Republicii Moldova, în vor-
birea tuturor categoriilor de vârstă; în restul localităților sunt ates-
tate ambele variante lexicale.
tescovină – (slavon. tĕsku) are curs în graiurile moldovenești, cu 
excepția localităților din sud-vestul Basarabiei, unde a fost notată 
isoglosa termenului praștină (împr. bg. пръишна).
mâţă – (o creație expresivă) a fost notat în Moldova, Oltenia (de vest), 
Banat și Transilvania. În graiurile cercetate acesta își menține aria de 
circulație, fiind pe alocuri concurat, în vorbirea tinerilor informatori, 
de vocabula pisică (din pis + suf. -ică), cu răspândire în Oltenia, Mun-
tenia și Dobrogea.

Așadar, analiza particularităților lexicale, specifice vorbirii din Republi-
ca Moldova, a pus în evidență specificul, în mare parte, conservant al aces-
tora, rămas atașat de vechile tradiții lingvistice, dar și prezența unor par-
ticularități comune cu limba literară, în special, în vorbirea tinerilor. Doar 
tinerii din localitățile anchetate tind a-și perfecționa vocabularul și modul de 
exprimare, conformându-se normelor limbii literare.
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Rezumat: Un text fundamental al legislației juridice de nivel internațional este 
declaraţia universală a drepturilor omului, adoptat la 10 decembrie 1948, la Paris, 
de către Adunarea Generală a ONU. Acesta constituie „un ideal comun spre care tre-
buie să tindă toate popoarele și toate națiunile”, text care merită analize sub toate 
aspectele. Existența acestui text în format hypertextual ne-a determinat să efectu-
ăm o analiză cu ajutorul tehnologiei informației, care să pună în evidență aspecte 
care scapă analizei manuale.

Cuvinte-cheie: declaraţia universală a drepturilor omului, text juridic, 
hypertext, articol, frecvenţă, regulă, excepţie, normă, repetitivitate, legea lui zipf

Abstract. The Universal Declaration of Human Rights is a fundamental text of 
international law whichwas adopted on December 10th, 1948, in Paris by the General 
Assemby of UN. It constitutes „a common ideal to which all nations and nations must 
tend”, a text that deserves analysis in all aspects. Due to the existence of this text in 
hypertextual format we have the possibility to make an analysis with the help of in-
formation technology, which will highlight issues that are beyond manual analysis.

Keywords: universal declaration of Human rights, legal text, hypertext, article, 
frequency, rule, exception, norm, repetitiveness, zipf’s law

Deoarece omagiata noastră e de vârsta vestitei declaraţii universa-
le a drepturilor omului[1], am decis să facem, în onoarea Domniei sale, un 
exercițiu de analiză hypertextuală a textului respectivei declarații, conside-
rându-l model între alte modele. declaraţia universală a drepturilor omului 
rămâne în continuare în picioare, iar ca dovadă este faptul că cca 200 de țări 
și-au pus semnătura sub acest act edificator al civilizației, care, din păcate, 
nici până în prezent nu a devenit literă de lege, și nu doar în țările lumii 
a treia, dar nici măcar în cele considerate evoluate. Așa sau altfel, îl putem 
considera, din punctul de vedere al stilului oficial-administrativ, unul dintre 
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cele mai vizitate, cunoscute și interpretate texte juridice ale umanității. Re-
publica Moldova a aderat la această declarație în 1990, deci în 2020 se vor 
împlini 30 de ani[2]. 

Pe data de 10 decembrie vom sărbători din nou Ziua Drepturilor Omu-
lui. Ca noțiune de bază, dreptul universal al omului reprezintă un drept 
garantat tuturor indivizilor, fără discriminare, protejat de o convenție sau un 
tratat internațional la care sa poată adera orice stat de pe glob.

Anual, milioane de cazuri de judecată au la bază încălcarea acestor drep-
turi de bază, iar acest fapt ne dă dreptul să judecăm despre importanța ines-
timabilă a acestui text, a cărui reală valoare nu întotdeauna o conștientizăm. 
Nicio democrație nu poate fi construită fără legi, iar una din aceste legi 
privește egalitatea în drepturi. Existența pe pământ este o luptă continuă 
pentru egalitatea în drepturi. 

Deși frecvența interesează mai puțin pe lingviști, proprietățile de 
frecvență ale datelor lingvistice sunt remarcabile din punct de vedere al ana-
lizei cantitative și au permis, mai mult decât oricare altă știință umanistă, 
dezvoltarea metodelor statistice. Specialiștii au menționat de mai multe ori 
că lingvistica s-a născut în ziua în care a fost formulată prima regulă gra-
maticală, iar noțiunile lingvistice fundamentale ca „regulă” și „excepție” au 
un caracter cantitativ: regula este ceea ce se produce frecvent, în timp ce 
excepția este ceea ce apare rar [3, 27]. Studiul aspectelor de frecvență ale 
faptelor lingvistice este întemeiat pe proprietatea fundamentală a limbaju-
lui care trebuie produs și configurat prin repetare în activitatea de vorbire. 
Noțiunea de normă este legată de dimensiunea istoricității limbii și feno-
menele cantitative se bazează pe această dimensiune a istoricității. Activi-
tatea de vorbire are, așadar, o proprietate particulară, aceea de a fi extrem 
derepetitivă [3, 46]. Istoricitatea limbii înseamnă repetitivitate (dimensi-
unea repetării), care corespunde nivelului normei. În celebrul studiu sistem, 
normă, vorbire, Eugeniu Coșeriu relevă importanța normei pentru descrie-
rea proprietăților de frecvență ale faptelor lingvistice [4, 53-66]. În aceas-
tă perspectivă, norma este locul gestionării dimensiunii inițiale, primare a 
frecvenței: dimensiunea repetării (sau a repetitivității). Mai mult, problema 
frecvenței are o relevanță deosebită în contextul dezvoltării „lingvisticii cor-
pusului/corpusurilor”[5, 74-95].

Având în vedere importanța acestor concepte – frecvenţă, normă, repe-
tare – am ales pentru analiză textul Declarației, care e unul scurt, compact, 
riguros, sobru. Ocupă, nici mai mult, nici mai puțin, 2 pagini cu corp de literă 
mărunt. 

Textul analizat mai jos face parte dintr-un corpus mai amplu, cel al si-
te-ului INTRATEXT.com [6], unde sunt depozitate numeroase texte din dife-
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rite stiluri și în numeroase limbi, inclusiv română. Existența acestui text în 
format hypertextual, adică cu linkuri intratextuale inserat pe toate lexemele 
textului, ne permite o analiză de adâncime, mai greu de efectuat în cazul tex-
tului tipărit, tradițional. 

Declarația în format hypertextual se afișează segmentată per articole, cu 
linkuri vizibile, de culoare albastră, inserate pe lexemele care au o frecvență 
mai mare decât 1, ca în fig. 1, 2. 

Fig. 1. Pagina textului Declarației - http://www.intratext.com/IXT/RUM0002/_
FA.HTM

Fig. 2. Fragment din textul Declarației în format hypertextual pe site-ul 
INTRATEXT.com http://www.intratext.com/IXT/RUM0002/_P3.HTM

Analizele statistice pe care le efectuează, de fapt, acest site, și care pri-
vesc frecvența și concordanța literelor și a cuvintelor (în ordine alfabetică 
și inversă), inclusiv a altor semne, cifre, arată următorul tablou sintetizator 
general – după frecvență, după prima literă, după ultima literă, după lungi-
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me. Astfel, putem vedea, fără cel mai mic efort: Distribuția apariției pe grupe 
de frecvență; Distribuția cuvântului după frecvență; Distribuția alfabetică a 
ocurențelor (după prima literă); Distribuția alfabetică a cuvântului (după 
prima literă); Distribuția ocurențelor după ultima literă; Distribuția cuvân-
tului după ultima literă; Distribuția ocurențelor după lungime; Distribuția 
cuvântului după lungime [7].

Astfel, textul Declarației înregistrează 697 de cuvinte (tokeni), cu 1816 
ocurențe, deci o medie de 2,61, altfel spus, fiecare cuvânt, în medie, este utili-
zat de cam 3 ori. Această medie însă nu spune nimic, deoarece analiza detali-
ată spune că numai un cuvânt gramatical precum și este utilizat de 99 de ori, 
deci dispune de cea mai înaltă frecvență în textul juridic analizat. Un simplu 
calcul arată că fiecare al 7-lea cuvânt în declarație este și, fiecare al 10-lea – 
de și fiecare al 12-lea – în (fig. 3, 4). Ce ne spun toate acestea?

Fig. 3. Frecvența primelor 3 cuvinte în tex. Fig. 4. Frecvența următoarelor 10 
cuvinte în text

Comparând textul Declarației cu textul bibliei în limba română, consta-
tăm că instrumentele gramaticale au o frecvență similară și în textul religi-
os, și în cel administrativ-oficial. Înainte de a ne permite această comparație 
între două texte (unul juridic și altul aparținând stilului textelor biblice și 
teologice), amintim că, după Coșeriu, “nu limbajul poetic este o deviere sau o 

calcul arată că fiecare al 7-lea cuvânt în declarație este ȘI, fiecare al 10-lea – DE și fiecare al 12-

lea – ÎN (fig. 3, 4). Ce ne spun toate acestea? 

 
Fig. 3.  Frecvența primelor 3 cuvinte în tex. Fig. 4. Frecvența următoarelor 10 cuvinte în text 

 
Comparând textul Declarației cu textul Bibliei în limba română, constatăm că 

instrumentele gramaticale au o frecvență similară și în textul religios, și în cel administrativ-

oficial. Înainte de a ne permite această comparație între două texte (unul juridic și altul 

aparținând stilului textelor biblice și teologice), amintim că, după Coșeriu, “nu limbajul poetic 

este o deviere sau o formă specială a limbajului, ci limbajul poetic este limbajul pur şi simplu 

cu toate funcţiunile ca funcţiuni actuale, şi, dimpotrivă, limbajul de toate zilele, limbajul 

ştiinţific ş.a.m.d. (deci și limbajul jurdic, am adăuga noi – n.n.,E.U.) sunt, de fiecare dată, 

drastice reduceri funcţionale ale limbajului ca atare” [8, 153].  

Având în vedere că textul biblic este considerat de unii specialiști text poetic, vom 

observa, că, cel puțin, în ceea ce privește frecvența instrumentelor gramaticale, acestea sunt 

texte în care se operează cu aceleași cuvinte, care alcătuiesc osatura lor, deoarece 20 dintre 

primele cele mai frecvente cuvinte sunt comune ambelor stiluri. Aceste cuvinte sunt 

prezentate în Tabelul 1: 

 
Tabelul 1 

Număr de cuvinte/ocurențe în DUDO și BIBLIE: tabel comparativ 
 Declarația DUDO Număr total de 

cuvinte/ocurențe 
Biblia Număr total de 

cuvinte/ocurențe 
  697 / 1816  25930 / 905 948 

1. 99 și  54928  și  
2.  76 de  24202 de  
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formă specială a limbajului, ci limbajul poetic este limbajul pur și simplu cu 
toate funcțiunile ca funcțiuni actuale, și, dimpotrivă, limbajul de toate zilele, 
limbajul științific ș.a.m.d. (deci și limbajul jurdic, am adăuga noi – n.n.,e.u.) 
sunt, de fiecare dată, drastice reduceri funcționale ale limbajului ca ata-
re” [8, 153]. 

Având în vedere că textul biblic este considerat de unii specialiști text 
poetic, vom observa, că, cel puțin, în ceea ce privește frecvența instrumen-
telor gramaticale, acestea sunt texte în care se operează cu aceleași cuvinte, 
care alcătuiesc osatura lor, deoarece 20 dintre primele cele mai frecvente 
cuvinte sunt comune ambelor stiluri. Aceste cuvinte sunt prezentate în Ta-
belul 1:

Tabelul 1
Număr de cuvinte/ocurențe în DUDO și BIBLIE: tabel comparativ

Declarația DUDO
Număr total 
de cuvinte/

ocurențe
Biblia

Număr total 
de cuvinte/

ocurențe
697 / 1816 25930 / 

905 948
1. 99 și 54928 și
2. 76 de 24202 de
3. 59 în 17930 în
4. 47la 18036lui
5. 41 a 16415 a
6. 39 sa 16046 sa
7. 36dreptul 15897 pe
8. 30articolul 12558ca
9. 30 orice 11420 la

10. 29 are 11039 cu
11. 29 sau 10193 nu
12. 22 persoana 8612care
13. 21 ca 8125 se
14. 18 o 5789 pentru
15. 17 care 5658 au
16. 16 fie 5451 domnul
17. 16nu 3593o
18. 15 fi 2801 toate
19. 14 se 2769 fi
20. 12 pentru 2675 sau
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21. 12 prin 2433 tot
22. 11au 2154 nici
23. 11cu 1808toți
24. 11nici 1487 prin
25. 11trebuie 1437 fie
26. 10toate 1141 toată
27. 9libertatea 1295 

dumnezeul

În Tabelul 1 se poate vedea utilizarea primelor 27 de cuvinte din cele 
397ale textului Declarației, în ordinea frecvenței lor (1-27). Dintre cele 27 
de poziții 20 revin instrumentelor gramaticale, iar primele cuvinte semni-
ficative sunt: dreptul (36), articolul (30), persoana (22), trebuie (11 ori) și 
libertatea (9 ori). Sintetizând, am putea spune că esența declarației constă în 
următoarele: articol. Persoana are dreptul, trebuie și este liberă.

În conformitate cu o cunoscută lege a frecvenței –Legea lui Zipf [9], un 
număr relativ mic de cuvinte sunt folosite mereu în limbaj, în timp ce marea 
majoritate a cuvintelor sunt folosite foarte rar. Astfel, cuvântul cel mai frec-
vent într-un text se va întâlni aproximativ de două ori la fel de des ca cel de-
al doilea cuvânt cel mai frecvent, de trei ori la fel de des ca al treilea cuvânt 
cel mai frecvent etc. În unele texte, această legitate se referă la grupuri de 
frecvență, în care intră mai multe cuvinte. George Kingsley Zipf s-a angajat să 
analizeze o lucrare monumentală a lui James Joyce, ulysses, de a număra cu-
vintele distincte și de a le prezenta în ordine descrescătoare a numărului de 
apariții. Legenda spune că: cel mai comun cuvânt a revenit de 8.000 de ori; al 
zecelea cuvânt a revenit de 800 de ori; al o sutalea cuvânt, de 80 de ori; al o 
mielea cuvânt, de 8 ori. Această lege are un corespondent în Legea lui Pareto 
(80:20). Textul juridic analizat confirmă încă o dată o legitate a frecvenței și 
anume: cel mai frecvent utilizate 20% de cuvinte acoperă 85% din discursul 
zilnic. Frecvența oricărui cuvânt este invers proporțională cu rangul său din 
tabelul de frecvență, de aceea mai este numită și regula (raportul) gradu-
lui de frecvență.

Spre deosebire de cuvintele gramaticale, analiza frecvenței cuvinte-
lor semnificative în textul Declarației arată următorul tablou: substantivul 
dreptul se întâlnește de cele mai multe ori – 36. Un simplu calcul (697 : 36 
= 19,36) arată că într-un text juridic precum acesta, fiecare al 20-lea cuvânt 
este dreptul, ceea ce era de așteptat. Fiind segmentat pe articole, în calita-
te de peritext, cuvântul articolul apare de 30 de ori, în funcție de numărul 
acestora (Tabelul 2).
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Tabelul 2

Frecvența cuvintelor Declarației (ocurențele 99-4) 

Lexemul persoana are 22 de apariții (700 : 22 = 31), deci fiecare al 31-
lea cuvânt în text este anume acesta, în toate întrebuințările sale morfolo-
gice (număr, caz), iar împreună cu derivatele sale (personal, personalitatea 
etc.) are în total 30 de întrebuințări. 

Cele mai dese, respectiv cele mai importante cuvinte sunt: drept(ul) 
(63, în total cu derivatele sale), articolul (30), om (24) (sinonim aici cu: 
persoană, individ; în cazuri separate drepturile se referă nu la toţi oamenii 
sau orice om, ci doar la mamă și copil, la bărbat și femeie sau la părinţi); su-
biectul desemnat prin astfel de lexeme apare în text mai mult de 50 de ori), 
liber (23), naţional, social, egal (13), lege (8), țară (8), stat (8), organizare/ 
organizaţie (6) (Tabelul 3).

cuvânt este invers proporțională cu rangul său din tabelul de frecvenţă, de aceea mai este este 

numită și regula (raportul) gradului de frecvență. 

Spre deosebire de cuvintele gramaticale, analiza frecvenței cuvintelor semnificative în 

textul Declarației arată următorul tablou: substantivul dreptul se întâlnește de cele mai multe 

ori – 36. Un simplu calcul (697 : 36 = 19,36) arată că într-un text juridic precum acesta, 

fiecare al 20-lea cuvânt este dreptul, ceea ce era de așteptat. Fiind segmentat pe articole, în 

calitate de peritext, cuvântul articolul apare de 30 de ori, în funcție de numărul acestora 

(Tabelul 2). 

Tabelul 2 
Frecvența cuvintelor  Declarației (ocurențele 99-4)  

 
Lexemul persoana are 22 de apariții (700 : 22 = 31), deci fiecare al 31-lea cuvânt în text 

este anume acesta, în toate întrebuințările sale morfologice (număr, caz), iar împreună cu 

derivatele sale (personal, personalitatea etc.) are în total 30 de întrebuințări.  

Cele mai dese, respectiv cele mai importante cuvinte sunt: drept(ul) (63, în total cu 

derivatele sale), articolul (30), om (24) (sinonim aici cu: persoană, individ; în cazuri separate 

drepturile se referă nu la toți oamenii sau orice om, ci doar la mamă și copil, la bărbat și 

femeie sau la părinți); subiectul desemnat prin astfel de lexeme apare în text mai mult de 50 
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Tabelul 3

Frecvența cuvintelor semnificative și a derivatelor acestora în textul 
Declarației

dreptul + deriv. 
(63)

articolul(30) persoană + deriv. 
(30)

om + deriv. (24)

5 drept
 36 dreptul
1 dreptului
7 drepturi
 7 drepturile
7 drepturilor

30 articolul 22 persoană
 2 persoanei
 1 persoanele
 1 personală
 1 personalitatea
 3 personalității

 8 om
 1 omenirii
 1 omul
 6 omului
 2 umană
 5 umane

liber + deriv. (23) național + deriv. 
(13)

social + deriv. 
(13)

egal+ deriv. 
(13)

4 liber
 3 liberă
 1 libere
 1 libertate
 9 libertatea
 5 libertăți
 1 libertății
 4 libertățile
 2 libertăților

3 național
 1 națională
 1 naționale
 1 naționalitatea
 1 națiuni
 1 națiunile
 5 națiunilor

 1 social
 5 socială
 2 sociale
 1 societate
 4 societății

 4 egal
 3 egală
 4 egale
 1 egali
 1 egalitate

lege + deriv. (8) țară + deriv. (8) stat + deriv. (8) organizare + 
deriv. (6)

 1 legal
 1 legale
 2 lege
 4 legii

 4 țară
 2 țări
 2 țării

4 stat
 1 statele
 1 statelor
 1 statului

1 organizarea
 1 organizația
 4 organizației

Dintre acestea, datele din Tabelul 3 indică cu claritate următoarele cu-
vinte-cheie ale Declarației: dreptul (36 de ocurențe), articolul (30), persoa-
na (22), libertatea (9) și om (8). Între acestea, cuvântul cu adevărat impor-
tant, în funcție de numărul de ocurențe nemijlocite, este LIBERTATEA, care 
apare în sintagme precum: libertatea cuvântului și a convingerilor, libertatea 
gândirii, de conștiinţă și religie, libertatea de a-și schimba religia, libertatea 
de a-și manifesta religia, libertatea opiniilor și exprimării, libertatea de a avea 
opinii, libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informaţii și idei, liber-
tatea de întrunire și de asociere, libertatea votului.
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Cel mai frecvent enunț în textul declaraţiei universale a drepturilor 
omului este, cum era de așteptat, unul repetat de 36 de ori, or, din câte se 
cunoaște repetița este o figură de stil poetică. Acest enunț este următorul: 
Orice persoană/om/ ființă umană/individ are dreptul LA/DE/SĂ…

de ori), liber (23), național, social, egal (13), lege (8), țară (8), stat (8), organizare/ 

organizație (6) (Tabelul 3). 

Tabelul 3 
Frecvența cuvintelor semnificative și a derivatelor acestora în textul Declarației 

dreptul + deriv. (63) articolul(30) persoană + deriv. (30) om + deriv. (24) 
5 drept 
 36 dreptul 
1 dreptului 
7 drepturi 
 7 drepturile 
7 drepturilor 

30 articolul 
 

22 persoană 
  2 persoanei 
  1 persoanele 
  1 personală 
  1 personalitatea 
  3 personalității 

 8 om 
 1 omenirii 
 1 omul 
 6 omului 
 2 umană 
 5 umane 

liber + deriv. (23) național + deriv. (13) social  + deriv. (13) egal+ deriv. (13) 
4 liber 
 3 liberă 
 1 libere 
 1 libertate 
 9 libertatea 
 5 libertăți 
 1 libertății 
 4 libertățile 
 2 libertăților 

3 național 
 1 națională 
 1 naționale 
 1 naționalitatea 
 1 națiuni 
 1 națiunile 
 5 națiunilor 

 1 social 
 5 socială 
 2 sociale 
 1 societate 
 4 societății 
 

 4 egal 
 3 egală 
 4 egale 
 1 egali 
 1 egalitate 

lege + deriv. (8) țară + deriv. (8) stat + deriv. (8) organizare + deriv. (6) 
 1 legal 
 1 legale 
 2 lege 
 4 legii 

 4 țară 
 2 țări 
 2 țării 

4 stat 
 1 statele 
 1 statelor 
 1 statului 

1 organizarea 
 1 organizația 
 4 organizației 

 
Dintre acestea, datele din Tabelul 3 indică cu claritate următoarele cuvinte-cheie ale 

Declarației: dreptul (36 de ocurențe), articolul (30), persoana (22), libertatea (9) și om (8). 

Între acestea, cuvântul cu adevărat important, în funcție de numărul de ocurențe nemijlocite, 

este LIBERTATEA, care apare în sintagme precum: libertatea cuvântului și a convingerilor, 

libertatea gândirii, de conștiință și religie, libertatea de a-și schimba religia, libertatea de a-

și manifesta religia, libertatea opiniilor și exprimării, libertatea de a avea opinii, libertatea 

de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei, libertatea de întrunire și de asociere, 

libertatea votului. 

1 Pream|fiinţeleumanesevorbucuradelibertatea cuvântului şia convingerilor 
2 18 |  Oriceomaredreptullalibertatea gândirii, deconştiintăși  
3 18  |    religie; acestdreptincludelibertateadea-şischimbareligia 
4 18  |      sauconvingerea, precumşilibertateadea-şi manifesta religia 
5 19  |         Oriceomaredreptullalibertatea opiniilor şi exprimării; 
6 19  | exprimării; acestdreptincludelibertateadea avea opinii fără 
7 19  |   imixtiune dinafară,precumşilibertateadeacăuta, dea primi şi… 
8 20  |         persoanăaredreptullalibertateade întrunire şide asociere 
9 21  |     echivalentă caresăasigurelibertatea votului. 
 

Cel mai frecvent enunț în textul Declarației Universale a Drepturilor Omuluieste, cum 

era de așteptat,unul repetat de 36 de ori, or, din câte se cunoaște repetița este o figură de stil 

poetică. Acest enunț esteurmătorul: Orice persoană/om/ ființă umană/individ are dreptul 

LA/DE/SĂ…  
1 3 |          3~Orice fiinţă umanăaredreptullaviaţă, la libertate şi 
 2 6 |        Articolul 6~Fiecareomaredreptulsă i se recunoaşca pretutindeni 
 3 7 |            fărăniciodeosebire, dreptullaoegalăprotecţiealegii. 
 4 7 |          alegii. Toţioameniiaudreptullaoprotecţieegalăîmpotriva 
 5 8 |    Articolul 8~Oricepersoanaaredreptulla satisfacţia efectivă 
 6 10|   Articolul 10~Oricepersoanăaredreptulîndeplină egalitate de 
 7 11|         actcucaracterpenalaredreptulsăfie presupusă nevinovată 
 8 12|          sale. Oricepersoanăaredreptulla protecţia legiiîmpotriva 
 9 13|  Articolul 13~ Oricepersoanăaredreptuldea circula înmodliber 
1013|         stat.  Oricepersoanăaredreptuldea părăsi oriceţară, 
11 14|    persecuţie, oricepersoanăaredreptuldeacăutaazilşidea 
12 15|  Articolul 15~ Oricepersoanăaredreptullao cetăţenie.  Nimeni 
13 15|   arbitrardecetăţeniasasaudedreptuldea-şischimbacetăţenia. 
14 16|    naţionalitatea saureligia, audreptuldease căsători şidea 
15 16|  fundamental alsocietăţiişiaredreptullaocrotiredinparteasocietăţii 
16 17|  Articolul 17~ Oricepersoanăaredreptulla proprietate, atît singură, 
17 18|         Articolul 18~Oriceomaredreptullalibertatea gîndirii, 
18 19|         Articolul 19~Oriceomaredreptullalibertatea opiniilor 
19 20|  Articolul 20~ Oricepersoanăaredreptullalibertateade întrunire 
2021|  Articolul 21~ Oricepersoanăaredreptuldealuapartela conducerea 
21 21|        aleşi.  Oricepersoanăaredreptulde acces egalla funcţiile 
22 22|         membru alsocietăţii, aredreptullasecuritateasocială; 
23 23|  Articolul 23~ Oricepersoanăaredreptullamuncă, lalibera alegere 
24 23|           niciodiscriminare, audreptulla salariu egalpentrumuncă 
25 23|        Oriceomcare munceşte aredreptullao retribuire echitabilă 
26 23|      socială.  Oricepersoanăaredreptuldeaîntemeiasindicate 
27 24|   Articolul 24~Oricepersoanăaredreptulla odihnă şi recreaţie, 
28 25|        Articolul 25~ Oriceomaredreptullaun nivel de trai care 
29 25|          socialenecesare; elaredreptulla asigurare încazde şomaj, 
3025|           sa.  Mama şi copilul audreptulla ajutor şiocrotire deosebite. 
31 26|  Articolul 26~ Oricepersoanaaredreptullaînvăţătură. Invăţămîntul 
32 26|    menţirenea păcii.  Părinţii audreptulde prioritate în alegerea 
33 27|  Articolul 27~ Oricepersoanăaredreptuldealuaparteînmodliber 
34 27| binefacerile lui.  Fiecareomaredreptullaocrotirea intereselor 
35 28|   Articolul 28~Oricepersoanăaredreptullao orînduiresocialăşi 
36 30|        stat, grupare saupersoanădreptuldease deda la vreo activitate 
 

Deși se utilizează, de regulă, doar câte o singură data, toate cuvintele care completează 

expresia a aveadreptul (la ce?) pot fi și ele considerate cuvinte-cheie, acestea ochind, de fapt, 

spre valoarea umană care este râvinită:viață, libertate, securitate, circulație liberă, câștig de 

cauză, dreptate în instanță (judecată corectă), cetățenie, azil, căsătorie, familie, proprietate, 

libertatea conștiinței, securitate socială, muncă, salariu, odihnă, concediu, trai decent, 

protecție socială, învățătură, drept de autor, vot, cultură…După șirul de drepturi declarate, 

textul juridic se încheie cu o singură specificare, cu un fel de “drept de a avea drepturi”: 

îndatoririle (sau obligațiile), care însă nu sunt prezentate în acest document. 

 
Articolul29.Oricepersoanăareîndatoririfațăde colectivitate. 
 

De asemenea, în economia textului au o deosebită importanţă cuvintele cu un grad înalt 

de generalizare. Printre acestea se numără adjectivele nehotărâte toți, toate,orice(cu precizări 

de tipul: fără nici un fel de deosebire, fără nici o restricție, fără nicio discriminare): 
 

Deși se utilizează, de regulă, doar câte o singură data, toate cuvintele 
care completează expresia a avea dreptul (la ce?) pot fi și ele considerate 
cuvinte-cheie, acestea ochind, de fapt, spre valoarea umană care este râvini-
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tă: viață, libertate, securitate, circulație liberă, câștig de cauză, dreptate 
în instanță (judecată corectă), cetățenie, azil, căsătorie, familie, propri-
etate, libertatea conștiinței, securitate socială, muncă, salariu, odihnă, 
concediu, trai decent, protecție socială, învățătură, drept de autor, vot, 
cultură…După șirul de drepturi declarate, textul juridic se încheie cu o sin-
gură specificare, cu un fel de “drept de a avea drepturi”: îndatoririle (sau 
obligațiile), care însă nu sunt prezentate în acest document.

Articolul 29. Orice persoană are îndatoriri față de colectivitate.
De asemenea, în economia textului au o deosebită importanță cuvintele 

cu un grad înalt de generalizare. Printre acestea se numără adjectivele neho-
tărâte toţi, toate, orice(cu precizări de tipul: fără niciun fel de deosebire, fără 
nicio restricţie, fără nicio discriminare):

articolul 1.Toate fiinţele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi.
articolul 7. Toți oamenii sunt egali în faţa legii și au, fără nicio deosebire, dreptul
articolul 3. Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate și la securitatea per-
soanei sale.

pentru a întregi tabloul textual, nu poate fi trecută cu vederea o frecvenţă 
relativ înaltă a negaţiilor (este vorba de pronumele negative nimeni, nicio), 
însoţite de marca negativă a formei oricărui verb – nu –,având rolul de accen-
tuare a sentinţelor judecătorești:

Articolul 4 Nimeni nu va fi ținut în sclavie
Articolul 5 Nimeni nu va fi supus torturi

articolul 23.toţi oamenii, fară nicio discriminare, au dreptul la sala-
riu egal pentru muncă egală. 

verbul a trebui(în forma sa pozitivă sau negativă) este utilizat ca indica-
tor al condiţiei de obligativitate a unei legi, dispoziţii etc.: 

Preambul ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele
Articolul 9 Nimeni nu trebuie să fie arestat

În concluzie, poem sau sonet, liturghie sau invocație, cert e ca declaraţia 
universală a drepturilor omului rămâne în continuare un ideal al umanității. 
Trăind într-o societate informațională, la distanța de 7 decenii de când a fost 
aprobată declarația, ONU a considerat că e timpul să fie luate în calcul și 
drepturile digitale, în spațiul Internetului, care se referă la accesul, utili-
zarea, crearea și publicarea conținutului digital, precum și utilizarea calcu-
latoarelor și a altor dispozitive electronice sau rețele de comunicații pentru 
accesarea acestui conținut. Astfel, dreptul la libertatea de exprimare, în con-
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textul TIC, devine unul deosebit de valoros. În prezent, accesul la Internet 
este recunoscut deja ca drept universal în legislația mai multor țări: Esto-
nia, Franța, Grecia, Spania, Finlanda, Mexic, iar câteva alte țări discută des-
pre această posibilitate de mai mulți ani (Italia, Marea Britanie). În definitiv, 
garantarea accesului tuturor cetățenilor la Internet echivalează cu accesul 
tuturor cetățenilor la educație și la învățământ. 

Așadar, drepturile omului nu se pot învechi niciodată. Analiza unor ast-
fel de texte menține interesul lingviștilor și publicului larg prin puterea de 
convingere, simplețea și corectitudinea formulărilor, dar și prin repetarea 
unor formulări, așa cum se întâmplă și în textul biblic, și în cel poetic. Până 
când va veni ziua când se va declara dreptul omului la FERICIRE, vă decla-
răm chiar noi, distinsă doamnă omagiată, fericită. 
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CONCEPTUL RUȘINE ÎN LIMBILE ROMâNĂ ȘI RUSĂ REDAT ÎN 
SCENARII COGNITIV-PROTOTIPICE CULTURAL SPECIFICE

Viorica Lifari 
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Studiul conceptului rușine prin prisma paradigmei cognitive la nivel 
inter-lingvistic și intercultural ne permite să determinăm tabloul lingvistic și cel 
mintal al unei etnii sau a unui popor. 

 În această lucrare ne propunem cercetarea conceptului sus-numit în limbile 
română și rusă în patru categorii similare: 1) rușine de propria identitate, 2) indi-
vizi cu și fără de rușine, 3) rușinea și animalul și 4) femeia și rușinea. 

 Metodele de cercetare aplicate sunt cele ale lingvisticii funcționale și ale celei 
cognitive, iar analiza empirică este bazată pe aforisme ce includ lexemul rușine și 
echivalentul acestuia în rusă (стыд), compuse de scriitori moderni români și ruși. 

 Studiul vizat are caracter intercultural și interdisciplinar, astfel încât cuprinde 
cercetări socio-psihologice, culturale, antropologice și istorico-ideologice, pe lângă 
cele lingvistice, iar metoda scenariului cognitiv-prototipic ne permite să determi-
năm specificul cultural al unui concept aparent similar in două culturi. 

Cuvinte-cheie: aforism, concept, rușine, scenariu cognitiv-prototipic, studiu in-
ter-lingvistic și interdisciplinar.

Abstract. The study of the concept of shame via the cognitive paradigm on 
the inter-linguistic and cross-cultural level gives us the possibility to determine the 
linguistic and the mental picture of a people or an ethnic group. 

 In this paper we present the research of the mentioned above concept in the 
Romanian and the Russian languages in four similar categories: 1) shame of one’s 
identity, 2) conscious/unconscious individuals, 3)shame and the animal, 4)the wo-
man and shame.

 The methods of investigation used in this paper are those of functional and 
cognitive linguistics and the empirical analysis is based on aphorisms that contain 
lexeme rușine in Romanian and its equivalent in Russian(стыд), the aphorisms be-
long to modern Romanian and Russian writers. 

The present study is of a cross-cultural character and it is undertakenon the in-
ter-disciplinary level so as it includes socio-psychological, anthropological, cultural, 
historical and ideological researches alongside the linguistic ones and the cognitive 
scenario method gives us the possibility to determine the cultural specificity of a 
certain concept apparently similar in two cultures.

Keywords: aphorism, concept, shame, cognitive scenario, cross-linguistic study, 
interdisciplinary study. 

rușinea și vinovăţia sunt emoții complicate umane care servesc anumitor 
funcții atât la nivel individual, cât și la cel relațional. Pe de altă parte, în calitate 
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de emoții morale sau etice rușinea și vinovăţia se enumeră printre cele mai 
personale și intime experiențe. Astfel, aceste două stări emoționale sunt legate 
nemijlocit atât de sinele individului, cât și de sine în relație cu alții [1, p. 2].

Indicând relația sinelui cu alți indivizi din societate, conceptele rușine și 
vinovăţie își manifestă caracterul social. Acest fapt este confirmat de savan-
tul și psihologul american J.P. Tangney, care susține că cele două stări sunt 
emoții sociale, fiind construite social și căpătându-și importanța doar într-o 
comunicare socială asociată cu aprecieri/evaluări pentru alții și pentru sine. 
rușinea și vinovăţia au o funcție regulatoare în societate și ajută la construi-
rea și dezvoltarea personalității și a simțului/sensului de sine [2, p. 25-26].

Studiul lingvistic al emoțiilor sociale la nivel intercultural poate fi elabo-
rat în baza limbii sau, mai bine zis, în baza mijloacelor lingvistice care redau 
concepte emotive într-o cultură sau alta. „Emoțiile umane” diferă enorm în va-
riate limbi; totodată acestea au și multe în comun. Toate încercările de a studia 
„emoțiile umane” prin prisma limbii engleze (sau a unei alte limbi naturale) 
vor duce la rezultate eronate ale cercetării, deoarece fiecare limbă conține un 
tablou naiv al lumii, inclusiv cel ce ține de etnopsihologia sa [3, p. 34].

Majoritatea cuvintelor/conceptelor din orice limbă sunt specifice aces-
tui idiom sau unui grup de limbi și nu pot fi universale. La această concluzie 
a ajuns savanta poloneză A. Wierzbicka, care propune investigarea concep-
telor emotive la nivel intercultural cu ajutorul primitivelor semantice, ce se 
regăsesc în orice limbă, ca de pildă: pronumele, numeralul, adjectivul sim-
plu, evenimentele, existența, temporalitatea, spațiul etc. Cu ajutorul meta-
limbajului semantic natural putem alcătui scenariul cognitiv-prototipic [3, 
p. 38] al conceptului redat de un lexem, de frazeologisme sau de anumite 
construcții gramaticale. 

Un scenariu prototipic include multe idei care apar în gândul unui in-
divid atunci când acesta chibzuieste asupra unei probleme, însă persoana 
în exercițiu nu reușește să separe trăsăturile esențiale ale situației de cele 
accidentale [3, p. 40].

Un studiu lingvistic al conceptelor începe cu definiția termenilor care-i 
exprimă, bunăoară, DEX-ul consemnează: RUȘÍNE s. f. 1. Sentiment penibil 
de sfială, de jenă provocat de un insucces sau de o greșeală. Loc. adj. și adv. 
fără rușine = fără jenă, cu obrăznicie. Expr. a muri de rușine sau a-i plesni 
cuiva obrazul de rușine, se spune când cineva se simte foarte rușinat. n-ai 
(sau n-are) rușine sau nu-ţi (sau nu-i, nu le etc.) e rușine (obrazului), se spune 
cuiva lipsit de bun-simț, obraznic, nesimțit, nerușinat. 2. Rezervă, modestie, 
reținere. Timiditate, sfiiciune. 3. Ocară, batjocură, ofensă. Expr. a fi (sau a 
rămâne, a se da, a se face sau a da pe cineva) de rușine sau a face cuiva rușine 
= a (se) face de râs, a ajunge (sau a pune pe cineva) într-o situație penibilă. 
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4. Motiv de a se simți rușinat; necinste, dezonoare, umilință. Expr. a păţi (o 
sau vreo) rușine = a ajunge de ocară sau de batjocură, a suferi un lucru umi-
litor. (e) rușine sau (e) mai mare rușinea = (e) nepotrivit, necorespunzător, 
rușinos. a fi rușinea cuiva = a fi om de nimic, de ale cărui fapte cineva se 
rușinează, a fi cauza dezonoarei cuiva. 5. (Pop.) Denumire a organului geni-
tal la om și la animale. Compus: rușinea-fetei = numele a două plante erbacee 
din familia umbeliferelor, cu tulpina acoperită de peri rigizi, cu flori albe sau 
trandafirii, dispuse în mici umbele [4]. 

În idiomul rus noțiunile стыд și совесть sunt explicate în felul ur-
mător: СТЫД, -а, м. 1. Чувство сильного смущения от сознания 
предосудительности поступка, вины. (Un sentiment intens de sfială ge-
nerat de conștinentizarea condamnării unei acțiuni sau a vinovăției (tra-
dus de V. Lifari)), de ex.: Испытывать с. Гореть (сгорать) от стыда 
(испытывать сильный стыд; разг.). Ни стыда, ни совести нет у кого-н. 
(совершенно бессовестен; разг.). К стыду своему (признаваясь в своей 
неправоте). 2. Позор, бесчестье. С. и срам так поступать![5]. 

În această lucrare ne propunem să studiem conceptului rușine în lim-
bile română și rusă, concept divizat în patru categorii similare: 1) rușine de 
propria identitate; 2) indivizi cu și fără rușine; 3) rușinea și animalul și 4) 
femeia și rușinea. Aceste categorii cuprind 16 exemple în limba română și 17 
mostre în limba rusă. Numeric categoriile sus-numite se deosebesc în limbi-
le analizate, bunăoară în cultura română (inclusiv în arealul basarabean) ca-
tegoria rușinea de propriul neam include 11 exemple, iar în cultura rusă cele 
mai multe aforisme selectate se înscriu în rubrica indivizi cu și fără rușine, 
această categorie incluzând 13 mostre. Totuși identificăm prezența ambe-
lor categorii în cele trei spații culturale menționate și insistăm asupra unei 
mentalități asemănătoare, de exemplu:

(1b) românii nu au motive să se rușineze de istoria lor. (adrian Cioroia-
nu)[6]; (1c) Изучение Руси со всех сторон, во всех отношениях, по мнению 
моему, не должно быть чуждо и постыдно русскому. (В.И.Даль) [7]. În 
ambele exemple scenariul cognitiv-prototipic include idei despre necesita-
tea cunoașterii istoriei poporului din care provine, fapt care nu e rușinos, 
ceea ce confirmă un parcurs istoric decent al fiecărei etnii în timp și spațiu, 
după părerea autorului enunțului. 

Alte exemple din această categorie susțin o idee diametral opusă, bu-
năoară:

(2b) zboară absolvenţii stol/ Către alte zări senine/ și-a rămas pământul 
gol/ Ca să crape... de rușine. (marian popescu)[6].

 (2c) Я смотрю сейчас на этих людей и мне стыдно, что я русский. 
Мне стыдно, что я живу в этой великой стране. Мы гимн поём, за 
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сердце держимся, у нас там футболисты получают миллионы. В этой 
стране надо всё на год остановить, ничего не строить, не платить 
футболистам, не снимать идиотские фильмы, а просто вылечить 
людей, всех бомжей, блин, пристроить. И не надо вот этой показухи: 
«Мы — великая страна!» Мы позор вообще, мы позор планеты, когда 
вот такое происходит. (С. Г. Белоголовцев)[7].

Atât mostra (2b), cât și exemplul (2c) ilustrează idei din timpuri moderne 
sau, mai bine zis, contemporane, despre societate și evaluarea acesteia de că-
tre un individ din altă generație, care a fost educat cu alte valori, iar devalori-
zarea acestora, după părerea sa, duce la apariția unui comportament rușinos, 
anormal. Noțiunea sau conceptul rușine, fie la nivel social sau la cel personal, 
se schimbă în culturile de tip colectivist odată cu fenomenul globalizarii și a 
influenței culturii de tip individualist, deoarece prin însușirea altei limbi, pur-
tătorul acesteia preia nu doar vocabularul ca un instrument de comunicare, 
dar și cultura și valorile pe care un alt idiom le promovează. Astfel, uneori, din 
lipsă de cunoștințe profunde despre cultura și comportamentul altui popor, 
unele etnii preiau valori străine, care se adaptează eronat în realitatea nouă. 

În exemplul (2b) observăm scenariul cognitiv prototipic ce include aso-
cierea rușinii cu goliciunea, sens asociat cu rușinea din timpurile cele mai 
vechi. Plecarea tinerilor din țară devine o rușine pentru plaiul natal. Imagi-
nea vizuală schematică a frazeologismului a crăpa de rușine poate fi expli-
cată prin teoria Containerului propusă de G. Lakoff [8, p.9]. O cantitate prea 
mare de substanță aflată într-un spațiu limitat se revarsă sau condiționează 
distrugerea acestui spațiu, fapt care indică o emoție negativă. Semele care 
însoțesc sensul rușine din cadrul scenariului cognitiv-prototipic sunt [+goli-
ciune], [+evaluare externă] și [+patriotism].

Mostra (2c), pe lângă cuvântul rușine, include lexemul позор,ceea ce e o 
formă de rușine sau disgraţie maximă, astfel indicând o intensitate superioa-
ră de exprimare a conceptului dat în limba rusă. 

În română varietatea scenariilor cognitiv-prototipice, care reflectă ide-
ea rușinii, în contextul apartenenţei la un popor, este mai mare decât în limba 
rusă, astfel indicând nu numai alte situații și mentalități, dar și perioadele 
istorice prin care a trecut țara, de exemplu:

(3b) mi-ar fi rușine să întreb pe maică-mea dacă-i româncă sau nu. (Gri-
gore vieru)– timp sovietic.

(4b) ni s-a setat în creier să ne fie rușine de condiţia de a fi români. (dan 
puric) 

Și un exemplu din timpul lui M. Eliade:
 (5b) nu cred că se află ţară europeană în care să existe atâţia intelectuali 

cărora să le fie rușine de neamul lor, să-i caute cu atâta frenezie defectele și 
să-și bată joc de trecutul lui! (mircea eliade)[6]
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Categoria indivizi cu și fără de simţ de rușine e reprezentată în studiul 
nostru de 4 exemple în limba română și 13 mostre în idiomul rus. Cert este 
faptul că în cultura română și cea basarabeană societatea critică lipsa de 
rușine a unui individ. La nivel componențial identificăm semele [--apreciere 
socială] și [+ susținerea simțului rușine] în limba română, iar în rusă, din 
șirul mai numeros de exemple identificăm semele menționate la care se aso-
ciază și [+trăsătură de caracter], bunăoară:

(6b) de ce să te miri că e nerușinat omul care s-a deprins cu rușinea. (ni-
colaie iorga)[+lipsa simțului de rușine], [+apreciere socială].

(7b) nu-i rușine să fii rușinos, dar e o mare rușine să fii fără rușine. (david 
boia)[+critica lipsei simțului de rușine], [+apreciere socială][6].

(3c) Бессовестного не мучит ни совесть, ни, тем более ее 
отсутствие. (И.Герчиков),[+lipsa bunului simț].

(4c) Угрызения совести не каждому по зубам. (К. Кушнер), [+trăsătu-
ră de caracter], [9].

(5c) Мне всю жизнь было неловко за злых людей. Почему они такие? 
Почему совершают поступки, за которые мне стыдно, а им нет? (Н. 
Андреева)[7].

Comparând exemplele de mai sus, observăm o ideologie comună în lim-
bile română și rusă față de categoria lipsa simţului de rușine la un individ (6b) 
și (3c), însă, dacă în idiomul român aforismele redau ideea că orice individ 
trebuie să posede simţul de rușine, în limba rusă sensul e că această virtute 
apare în mod select: nu orice individ întră în posesia acestei trăsături, idee 
exprimată de frazeologismul быть по зубам. Mai mult, cultura rusă face o 
distincție clară între două tipuri de personalități: cei cu simț de rușine și cei 
privati de acesta, multiple exemple ilustrând acest gând. 

 Categoria rușinea și animalul se regăsește în aforismele scriitorului rus 
A.P. Cehov, bunăoară:

(6c) Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. (А.П. 
Чехов)[10]. Câinele este simbol al fidelității și devotamentului, iar în acest 
caz și al educației și cumsecădeniei. 

În limba română scenariile cognitiv-prototipice care redau această cate-
gorie (rușinea și animalul) includ o mai mare varietate de specii, redate prin 
zoologisme: acestea sunt câinele și maimuţa. Maimuța este animalul de la 
care a provenit omul prin evoluție, după teoria lui Darwin, și superioritatea 
celui din urmă este evidentă. Comparația individului cu maimuța indică de-
gradarea acestuia și rușinea, pe care o vede societatea în el, de exemplu:

(8b) Ceartă-ntre vecini – de rușine câinele ascunde osul. (Constantin 
păun) 

(9b) dacă ar vedea ce fac unii oameni, maimuţelor le-ar fi rușine cu urma-
șii lor. (George budoi)[6].
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 La englezi animalele sunt lipsite de simțul rușine și doar omul, ca ființă 
conștientă și superioară, trăiește acest sentiment, bunăoară:

(1a) We are animals. no shame, no guilt, no sin… --Heather mcvea, “turn 
darkly”.[11]

În rubrica femeia și rușinea includem numai un exemplu din limba ro-
mână, însă această categorie este des discutată în literatura de specialitate, 
mai ales în cultura și limba rusă. În tabloul acestei lumi conceptul de rușine 
e asociat mai mult cu femeia și domnișoara, decât cu bărbatul. Această men-
talitate vine din religie și din normele societății din sec. XIX [12]. Totodată, e 
important să luăm în considerare și ideile din literatura occidentală de spe-
cialitate la acest capitol. Astfel notăm, că J.P. Tangney et al. sunt de părerea că 
fetele simt și manifestă empatie, vinovăție și emoții prosociale și reparative 
mai des decât băieții. Au fost propuse cauze bazate pe factorul biologic, ce 
țin de diferențe de gen în manifestarea empatiei, vinovăției și a supărării, 
deoarece trăirea acestor emoții este condiționată de faptul că femeia poartă 
copilul în corpul său, apoi îi dă naștere și are grijă de el. O grijă adecvată față 
de cineva necesită empatie și toleranță față de cei tineri și control asupra 
stării sale de supărare [2,p. 161].

După cum observăm, ideile psihologului J.P. Tangney, față de legătura 
conceptului rușine cu femeia, sunt axate pe factori biologici, iar ideile savan-
tei S. Malahova își au rădăcina în religie și se bazează pe norme sociale. E les-
ne de observat că ideea din cultura rusă se reflectă și în exemplul din idiomul 
român, bunăoară:

(10b) este logic ca femeia inferioară să reziste tentaţiunilor, pe când băr-
batul superior nu e constrâns să practice virtutea? toată vina se aruncă în spi-
narea acestor mume nenorocite, pe când chiar societatea le împinge la crima 
pruncuciderii prin dispreţul cu care le lovește și prin ocrotirea seducătorului. 
majoritatea fetelor mume își leapădă copiii de rușine, fiindcă societatea le pe-
depsește pentru maternitate cu prigoniri și hohote de râs. bărbatul, autorul 
principal al acestor relaţii fatale, este considerat numai ca un ștrengar, pe 
când victima lui e condamnată ca criminală. (neli Cornea), [6].

Exemplul (10b) ilustrează un scenariu prototipic care indică o dezapro-
bare socială a femeii – mamă solitară, această situație de condamnare fiind 
cauzatorul apariției sentimentului de rușine. 

În urma elaborării acestui studiu, am observat o varietate de scenarii 
cognitiv prototipice în cele trei culturi. Categoria rușine de propriul neam 
include scenarii similare atât în română, cât și în rusă în situații de promo-
vare a istoriei poporului, ceea ce se referă la situații normale, tradiționale 
pentru o etnie. În situații anormale sau ieșite din comun, care discreditează 
comportamentul tradițional al indivizilor, fiecare cultură propune scenarii 
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prototipice cultural specifice. Exemplele din română, pentru această rubrică, 
ne oferă scenarii cognitive variate și indică importanța conceptului rușine ca 
valoare pentru poporul român. 

În categoria oamenii cu și fără simț de rușine idențificăm o gamă mai 
mare de scenarii cognitiv-prototipice în limba rusă, iar semele ce compun 
aceste scenarii sunt [+lipsa simțului de rușine], [+apreciere socială] și [+tră-
sătură de caracter]. 

O altă diferență între culturi ar fi exprimarea conceptului rușine prin 
asociere cu un animal. Observăm în limba română două zoologisme asociate 
rușinii omenești și doar unul în cazul idiomului rus. 

Femeia și rușinea este categoria des discutată în literatura de speciali-
tate în domenii lingvistice, socio-psihologice, antropologice etc. O diferență 
în scenariile cognitiv-prototipice există între culturile de tip individualist și 
cel colectivist, iar la nivel de limbă română și rusă ideile promovate sunt 
similare și fac o legătură cu tradițiile din timpurile străvechi asociate cu re-
ligia, statutul social al femeii, aceasta fiind dependentă de bărbat. În cultura 
anglofonă acest concept se explică prin prisma factorilor biologici și sociali, 
astfel rolul femeii fiind asociat cu maternitatea și educația copiilor. 

referinţe bibliografice

TANGNEY1. , JUNE, PRINCE. DEARING, RONDA. Shame and Guilt. The Guilford 
Press: New York, London, 2002. 272 p. ISBN 1-57230-987-3
TANGNEY, JUNE, PRINCE.FISCHER, KURT. Self-Conscious Emotions. The 2. 
Psychology of Shame, Guilt and Embarrassment, and Pride. The Guilford 
Press: New York, 1995. 542 p. ISBN 0-89862-264-6
WIERZBICKA, ANNA. Emotions Across Languages and Cultures. Diversity and 3. 
Universals. Cambridge University Press, 1999. 349 p. ISBN 0521 59971 7
https://dexonline.ro/intrare/rușine/49504. 6[Accesat 22.08.2019]
http://www.ozhegov.org/words/34885.shtm [Accesat 22.08.2019]5. 
http://subiecte.cita tepedia.ro/despre.php?s=ru%BAine [Accesat 23.07.2018]6. 
https://citaty.info/tema/styd [Accesat 15.08.2018]7. 
LAKOFF, GEORGE.The Contemporary Theory of Metaphor. Metaphor and 8. 
Thought (2nd edition), Cambridge University Press, 1992. [on-line] [Acce-
sat 24.08.2019]. Disponibil: https://terpconnect.umd.edu/~israel/lakoff-
ConTheorMetaphor.pdf
http://aphorismos.ru/conscience/ [Accesat 26.12.2018]9. 
http://stuki-druki.com/aforizm_Stid.php [Accesat 1.01.2019]10. 
https://www.goodreads.com/quotes/tag/shame [Accesat 14.07.2018]11. 
МАЛАХОВА, Светлана. Семантическая структура концепта „стыд” в 12. 
русском поэтическом дискурсе. 2008 [on-line] [Accesat 21.12.2018]. 
Disponibil: http://psibook.com/linguistics/semanticheskaya-structura-
kontsepta-styd-v-russkom-poeticheskom-diskurse.html



151

DESPRE OBLIGATIVITATEA/ NEOBLIGATIVATEA 
ELABORĂRII ȘI IMPLEMENTĂRII REGLEMENTĂRILOR 

ONOMASTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 

Tatiana Trebeș
USMF ,,Nicolae Testemițanu”

Rezumat. Atribuirea unui nume nou-născutului reprezintă, pe de o parte, 
respectarea unuia dintre drepturile fundamentale ale fiecărui individ, iar pe de 
altă parte, manifestarea unor aspecte etnoculturale, lingvistice, sociolingvistice și 
pragmatice. Caracterul modern, deschis, flexibil al sistemului antroponimic actual 
și libertatea părinților de a oferi copiilor orice nume doresc au dus la apariția, în 
inventarul de nume al Republicii Moldova, a unor forme și variante grafice ale pre-
numelor care nu corespund regulilor ortografice și morfologice ale limbii române.

Cuvinte-cheie: onomastică, antroponimie, onomasticon, normă, uz, reglemen-
tări onomastice

 
Abstract. The attribution of a newborn’s name represents, on the one hand, the 

respect of one of the fundamental rights of each individual, and on the other hand, 
the manifestation of ethnocultural, linguistic, sociolinguistic and pragmatic aspects. 
The modern, open, flexible character of the current anthroponymic system and the 
parents’ freedom to give their children whatever names they wish, lead to the appea-
rance in the national onomasticon of multiple orthographic variants of the official 
names, short and diminutive forms of the standard names, that do not correspond to 
the orthographic and morphological rules of the Romanian language. 

Keywords: onomastics, anthroponimy, onomasticon, norm, use, onomastic re-
gulation

Prenumele sau numele de botez reprezintă temelia onomasticii. Acesta 
se dă unui copil la naștere și are funcția de a-l individualiza, de a-l distinge 
de ceilalți membri ai unei familii.

 Din punct de vedere juridic, numele constituie reunirea a două 
drepturi subiective civile nepatrimoniale ale persoanei fizice, anume 
dreptul asupra numelui de familie și dreptul asupra prenumelui, fapt 
stipulat într-un șir de acte și convenții internaționale cum ar fi: Convenția 
internațională cu privire la drepturile civile și politice (1966), Convenția 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (1959), Convenția cu privi-
re la drepturile copilului (1989) etc.

Având funcția de a identifica o persoană în familie și în societate, pre-
numele întrunește aceleași caracteristici juridice ca și numele de familie: 
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1. ca element al capacității de folosință a persoanei: legalitate, genera-
litate, egalitate, inalienabilitate, intangibilitate, universalitate; 2. ca drept 
subiectiv nepatrimonial: drept absolut, inalienabil, insesizabil, impre-
scriptibil, strict personal, universal.

La cele menționate supra (unde se remarcă faptul că unele aspecte sunt 
proprii ambelor calificări – inalienabilitatea și universalitatea), se adaugă 
un caracter specific, unitatea, precum și un altul, ce rezultă din legalitatea și 
universalitatea numelui – obligativitatea [4, p. 42]. Acest fapt confirmă, pe 
de o parte, că dreptul la nume este unul dintre drepturile fundamentale ale 
fiecărui cetățean, iar, pe de altă parte, demonstrează cât de important este 
numele/prenumele ca document, ca marcă a identității persoanei și impune 
reflectarea onomasticii, ca domeniu al lingvisticii, în legislație. 

În societatea modernă, puternic influențată de procesul globalizării, de 
evoluția relațiilor politice și a celor economice, de mobilitatea demografică 
în ascensiune, omul, pentru a se integra, are nevoie, în primul rând, de o 
deschidere spre alteritatea etnică și culturală a persoanelor ce-l înconjoară. 
Acest lucru a dus la apariția și acceptarea unei realități multi- și intercultu-
rale, ceea ce a făcut ca și actul numirii să obțină o dimensiune interculturală, 
întrucât schimbările din societate sunt reflectate, în special, în onomastică. 

Chiar dacă dinamica onomasticonului național și a celui internațional 
este interdependentă de evoluția și structura societății, acest lucru nu ex-
clude în niciun caz diversitatea etnică, culturală, lingvistică sau religioasă. 
Un argument forte în acest sens este înființarea, în mai multe state, a unor 
comitete/comisii onomastice sau lingvistice, precum și elaborarea unor re-
gistre sau a unor liste de nume, care au scopul de a reglementa actul numirii 
și a ocroti fondul antroponimic tradițional, de exemplu: polonia (Secția de 
Antroponimie a Institutului de Lingvistică Poloneză și Comitetul Limbii Po-
loneze), spania (Comitetul Onomastic al Academiei Regale al Limbii Baște), 
Germania (Asociația Limbii Germane), Cehia (Institutul de Filologie Cehă, 
Academia de Științe a Republicii Cehe, Departamentul de Onomastică), Un-
garia (Institutul de Cercetări Lingvistice al Academiei de Științe a Ungariei), 
lituania (Comisia Limbii Lituaniene), letonia (Centru de Limbă de Stat), Fin-
landa (Departamentul de Planificări Lingvistice al Institului de Filologie al 
Finlandei), islanda (Comitetul Numelor Islandice), danemarca (Comisia de 
Apel pentru Probleme Sociale, Ministerul Afacerilor Ecleziastice (Ministe-
rul Cultelor), Biserica Națională Daneză), suedia (Agenția de Taxe a Suediei), 
norvegia (Registrul Național al numelor), estonia (Comitetul pentru Numele 
de Persoană, Biroul de Expertiză Onomastică) etc. [7, p. 85].

Astfel, la nivel internațional, reglementările onomastice stipulează ur-
mătoarele: 
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interzicerea înregistrării numelor care conțin în structura lor cuvin-•	
te indecente, numere sau semne grafice (cu excepția cratimei), pre-
cum și cuvinte care exprimă poziții/titluri sociale (de exemplu, în 
Federația Rusă, în Estonia);
înscrierea în registrele de stare civilă a prenumelor deformate, a di-•	
minutivelor, a diminutivelor familiare, a prenumelor provenite de la 
numele de produse sau a celor care au o conotație negativă și pot 
afecta copilul (bunăoară, în Cehia, în Germania, în Danemarca, în Su-
edia, în Norvegia, în Austria, în Ungaria, în Slovacia, în Polonia, în 
Italia);
 solicitarea permisiunii de a utiliza forma autohtonă/națională a pre-•	
numelor împrumutate din alte culturi sau adaptarea grafică și fone-
tică a numelor provenite din alte limbi (în Cehia, în Portugalia);
neacceptarea numelor confuze, care nu specifică sexul copilului (de •	
exemplu, în Portugalia, în Germania, în Finlanda, în Danemarca). 
Reglementările onomastice, în Portugalia, permit acordarea prenu-
melor neutre din punct de vedere gender, doar în cazul prenumelor 
compuse, în structura cărora, unul dintre prenume va avea desinențe 
specifice, care să indice genul biologic al persoanei; 
ortografierea prenumelor în conformitate cu regulile ortografice ale •	
limbii de stat (bunăoară, în Estonia, în Turcia, în Islanda);
restricționarea atribuirii prenumelor compuse (limitarea la 2 pre-•	
nume scrise cu cratimă, cum ar fi în Estonia, în Grecia, în Lituania, 
în Austria, în Spania; 3 prenume scrise separat, de exemplu, în Es-
tonia, în Finlanda; sau 5 prenume scrise cu cratimă, dar care să nu 
depășească 28 de caractere (în Germania). 

În Republica Moldova, dobândirea numelui și a prenumelui este regle-
mentată de Codul familiei și de legea privind actele de stare civilă a cetăţenilor 
republicii moldova. 

Conform prevederilor Codului familiei, articolul 55., intitulat dreptul co-
pilului la nume de familie și prenume:

(1) Copilul are dreptul la un nume de familie și prenume.
(2) Copilul dobândește numele de familie al părinților săi. Dacă părinții 

poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele de familie al tatălui 
sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.

(3) Copilul va purta un prenume simplu sau unul compus din două pre-
nume, potrivit voinței ambilor părinți [1].

După cum observăm, la nivel național, cadrul normativ nu limitează 
părinții în alegerea numelui, aceștia fiind liberi să ofere copilului lor orice 
nume doresc. Acest fapt a generat introducerea, în Registrele alfabetice ale 
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actelor de naștere, a diferitor variante ortografice ale aceluiași prenume, a 
prenumelor trunchiate, a prenumelor a căror scriere contravine regulilor 
limbii române, a prenumelor care nu specifică sexul copilului, a ortografierii 
prenumelor străine cu litere care nu aparțin alfabetului limbii române etc. 

Analiza datelor statistice, făcute publice de Aparatul Central al Direcției 
de Stare Civilă din cadrul I.P. ,,Agenția Servicii Publice” și analiza Registrelor 
alfabetice ale actelor de naștere de la OSC Orhei arată că, începând cu anul 
2000, în inventarul de nume autohton, în lipsa unui cadru normativ care să 
reglementeze onomastica, are loc un proces de convertire a antroponime-
lor neoficiale/neconvenționale în antroponime oficiale/ convenționale, care, 
odată înscrise în Registrele de Stare Civilă, devin parte integrantă a formulei 
antroponimice de denominație oficială. 

Astfel, în ultimii ani, în Registrele alfabetice ale actelor de naștere, se 
atestă o serie de nume cu forme scurte, trunchiate, modificate ortografic etc., 
care nu au figurat anterior în nomenclatorul onomastic și a căror frecvență 
este destul de mare. Unele dintre ele au chiar câteva forme/variante, altele 
apar doar o singură dată, de exemplu: daniel – dan (de 43 de ori); danu (de 
7 ori); dăny (o dată); daniela – dana (de 16 ori); vladimir – vlad (de 28 de 
ori); vladislava – vlada (de 28 de ori), alexandru / alexei – alex (de 24 de ori); 
alexandra / alexandrina – alexa (de 6 ori); sofia – sofi (o dată); andrian / 
adrian – andi (o dată) / Ady (o dată); ecaterina – Katy (o dată); maria – mașa 
(o dată); sofia – sonia (o dată); zinaida – zina (o dată); raisa – raia (o dată); 
lidia – lida (o dată); Gabriela / Gabriel – Gabi (o dată), magdalena – magda 
(o dată), în structura prenumelui dublu magda-oana;maxim – max (o dată); 
nicolae – nicu (de 2 ori) o dată individual, a doua oară în structura prenume-
lui dublu, nicu-lilian.

Introducerea acestor forme scurte în Registrele alfabetice ale actelor de 
naștere și lipsa prevederilor legale, a dus la apariția unei noi realități antro-
ponimice – numele unisex, considerate și nume androgenice sau epicene 
[3], neutre din punct de vedere gender, bunăoară: adi / ady (<adrian/ adria-
na), Cris, Crish, Cristi, Cristic (<Cristian/ Cristina), dani / dăny (<daniel / da-
niela), Gabi (<Gabriel/ Gabriela). În lipsa unui al doilea prenume edificator, 
aceste forme nominale nu permit „pronosticări” asupra sexului nou-născu-
tului, de aceea pot fi evaluate ca forme antroponimice unisex.

O altă categorie de forme antroponimice unisex ar fi numele 
neconvenționale, provenite din cuvintele comune ale limbii. Acestea se regă-
sesc în Registrele alfabetice ale actelor de naștere, de exemplu: lilio – prenu-
me care poate fi considerat masculin, datorită desinenței -o, dar și feminin, ca 
o formă scurtă, ce a rezultat de la prenumele pare liliana / lilian. În aceeași 
situație este și prenumele selin, care poate fi o adaptare de la prenumele 
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feminin francez Celine, fie de la prenumele feminin de origine turcă selin, 
ambele pronunțate ‘selin’, fie un nume masculin, apărut în urma derivării 
regresive de la forma românească adaptată selina; bukurie – prenume ce ar 
putea fi interpretat ca feminin, deoarece are la origine substantivul comun, 
care aparține genului feminin bucurie (senzație de mare placere), dar și mas-
culin, dat fiind faptul că unul dintre sensurile cuvântului este și ,,persoană 
(sau obiect) care produce bucurie”; iris – nume de persoană, apărut prin 
onimizare de la apelativul din sfera lexicală a floriculturii, iris, poate fi în-
cadrat atât în categoria numelor masculine, din cauza aspectului fonetic al 
numelui, terminat în consoană, deci, fără a avea aspectul formal articulat -a, 
specific majorității prenumelor feminine românești, cât și în categoria celor 
feminine – în situația când numele de botez este asociat cu numele generic 
al plantei, floare, care este de genul feminin. Amintim că și în limbă greacă, 
iris este un prenume feminin, a cărui semnificație este ,,curcubeu”, iris era 
numele zeiței grecești a curcubeului, recunoscută și ca mesager al zeilor.

O realitate antroponimică, specifică onomasticonului din Republica 
Moldova, este și tendința de a acorda ,,hipocoristice diminutivale”, forme 
dezmierdătoare ale prenumelor ce exprimă sentimente de afecțiune și care 
sunt formate cu ajutorul sufixelor -uţ, -aș, -el, -ela, -oară, -ina, -ică, -iţa, -uţa 
/ uta și al sufixului diminutival -ka, specific limbii ruse:-uț: ionuţ (atestat de 
16 ori); -ela:ionela (de 10 ori), petronela (de 5 ori); antonela (de 5 ori); do-
rinela (o dată); aniela (o dată); Cristela (o dată); -ina: nicolina (o dată); Emi-
lina (o dată), andreina (o dată), soreina (o dată); nicolina (o dată), nadina 
(o dată), vasilina (o dată); -uța: anuţa (o dată), anicuţa (o dată) – entitate 
antroponimică cu 2 sufixe: Ana → anica → anicuţa, aniuta (o dată); -ița / 
iță: victoriţa (o dată), Gheorghiţă (o dată), dumitriţa (de 7 ori), luminiţa (de 
5 ori); -el: Georgel (o dată), ionel (o dată), dorel (o dată), Costel (o dată);-
aș: dumitraș (o dată), ionaș (o dată); -ic / ică / ica: petrică (o dată); anica (o 
dată); Cristic (o dată) – un diminutiv al formei scurte Cristi; -ka: andreika (o 
dată), lerika (o dată), lenka (o dată), ultimele două fiind forme diminutivale, 
obținute prin derivare de la ,,hipocoristicele scurte” rusești lera și lena. 

Consecință a lipsei unui cadru normativ și a intensificării procesului de 
migrare a populației autohtone în statele membre ale Uniunii Europene (și 
nu numai), dar și un rezultat a perfectării actelor de stare civilă, în cazul 
nostru, a certificatelor de naștere, în afara Republicii Moldova, este și ates-
tarea, în Registrele alfabetice ale actelor de naștere,a unei o serie de vari-
ante ortografice ale prenumelor tradiționale românești, integrate și ele în 
sistemul antroponimic oficial, de exemplu: Katalina, alyna, samvel, avgustin, 
vania, anjela, viktar, ocsana, vadym, vădim, măria, dmytro, igori, lesea, iele-
na, svitlana, andreia, Kirill, maddalena, anica, Katerina / Caterina, andreian, 
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Kristina, madalena, sergio, Helin, max, viktorie, ekaterina, Karolina, Helena, 
filipp, Karyna, lumitsa, Ksenia, tammy, saveliy, dennis, alyssa, dinis, valeriia, 
Kristina, Catherina, sergei, andrey, lera, emily, Ghennadii, illinca, lavrenţia, 
laurenţio, maddelina, nataly, zolușca.

Deși, din punctul de vedere al manifestării unor aspecte ale 
intenționalitații, înlocuirea lui ,,o” cu ,,a” – victor – viktar, a lui ,,i” cu ,,y” 
– alina – alyna, a lui ,,c” cu ,,k” –ecaterina – ekaterina, a lui ,,ț” cu ,,ts” – 
dumitriţa – dumitritsa, a lui ,,x” cu ,,cs” – oxana – ocsana, precum și dubla-
rea literelor ca în exemplele illinca, Kirill, valeriia, dennis, reprezintă intenția 
părinților de a-și individualiza copiii, de a crea un signum singulare sau așa 
cum susține J. R. Searle, ,,o referință de succes” [6, p. 233], fără ambiguități, 
care să-l poată desemna pe el și numai pe el, scrierea acestor prenume con-
travine regulilor ortografice ale limbii române. 

Alături de variantele ortografice ale prenumelor tradiționale românești, 
există și o diversitate grafică a prenumelor occidentale, care se manifestă 
atât prin dorința de a menține ortografia sau pronunția numelui, specifică 
limbii din care a fost împrumutat prenumele, cât și prin tendința de a adapta 
formele străine la sistemul fonetic al limbii române, de exemplu: Alexandru, 
alexander, alessandro, aleksandr, alexandre, alehandra, alessandra, alexan-
dra, alejandro; Ghenadie, Ghenadii, Ghenadios, Hennadii, Ghenadi; Andrei, 
andrey, andreas, andrzej; Dumitru, dmitrii, dmitria, dimitra, dimitrios, dmo-
tro, dimitro, dimitrie;Antonio, antoine; Matei, mateo, mateus, matteo, mat-
vei, mattia; Nicolae, nicole, nicolas, nicolaos, nicoletta, nikol, nicolo, niccolo, 
nicol; Cristian, Christian, Krystian, Chris, Cristiano, Christos / Hristos, Christo, 
Cristi;Mihai / mihail, michail, michael, michal, michelle; Maxim, macsim, ma-
xime, massimo, max, massimilano.

Folosirea alternativă a două limbi, limba maternă și cea străină duce 
la comiterea greșelilor de ortografiere a numelor, de exemplu: filipp sau 
filipe sunt, probabil, două variante ortografice ale prenumelui francez phi-
lippe; Helin, alehandra sunt alte două variante de nume adaptate fonetic, 
primul provine de la englezescul Helen, al doilea – de la forma spaniolă 
alejandra; andi – formă scurtă de proveniență occidentală ce vine de la 
englezescul andy; Katy – un diminutiv al englezescului Kate; dăny  – a apă-
rut, probabil, din varianta americană danny și a fost adaptat la sistemul 
ortografic al limbii române la fel ca și andi; sofi – poate fi o formă scurtă, 
obținută prin apocopă de la entitatea antroponimică sofia sau o adaptare 
fonetică și ortografică a prenumelui occidental sophie. Aceste exemple su-
gerează ideea că cei care acordă numele nu cunosc suficient de bine nici 
limba, nici forma corectă a numelor, dar, pentru că le place cum sună, în-
cearcă să le adaptateze în conformitate cu cunoștințele lor de limbă, iar, în 
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consecință, inventarul de nume este completat cu antropoforme nespecifi-
ce limbii române. 

Din categoria antroponimelor neconvenționale, care în urma actului de 
numire convențională au intrat în inventarul de nume oficial, pot fi conside-
rate și andrei Junior, sergiu Junior, prinţ, prinţesa, zolușca atestate în Regis-
trele alfabetice ale actelor de naștere din Orhei, care reprezintă niște exem-
ple autentince ale faptului de convertire a antroponimelor neoficiale/ne-
convenționale în antroponime convenționale, care să reprezinte un signum 
singulare al obiectului numit. Utilizarea atributivului junior, în primele două 
exemple, sugerează nu doar intenția părinților de a-și individualiza copilul, 
dar și necesitatea de a evita omonimia antroponimică, indicând raportul de 
descendență (fiul considerat în raport cu tatăl său). 

După cum am observat, lărgirea diversității numelor de botez, evidentă, 
în ultimul timp, în sfera antroponimiei se datorează stabilirii unor relații cu 
țările occidentale, năzuinței de integrare și de adaptare atât lingvistică, cât 
și socială a celor plecați la muncă în străinătate, libertății părinților de a ale-
ge acel semn identificator, acea formă a numelui care să satisfacă cerințele 
intenției lor comunicative și care, spre deosebire de antroponimele oficiale, 
nu mai au funcția de individualizare, ci reprezintă intenția celui care conferă 
numele de a crea o „etichetă verbală specificatoare / caracterizantă pentru 
individ” care „are rolul de supraindividualizare” [2, p. 24].

Cu toate acestea, în Republica Moldova, problemele de onomastică cer 
să li se acorde o atenție mai mare, întrucât numele/prenumele reprezintă un 
document, o marcă a identității persoanei, iar instituțiile abilitate trebuie să-
și asume responsabilități ce țin de elaborarea și implementarea unor regle-
mentări onomastice, la nivel național, care să vizeze forma și corectitudinea 
scrierii/transcrierii numelor/prenumelor în actele de stare civilă, astfel în-
cât să se evite utilizarea prenumelor trunchiate de genul Kate, dăny, andre-
ika, ady etc., a prenumelor a căror scriere contravine normelor ortografice 
ale limbii române, de exemplu: illinca, valeriia, măria, ocsana, Yağmur, etc., 
și a variantelor ortografice ale aceluiași antroponim sau a prenumelor ce pot 
influența negativ destinul unui copil. Statele europene ca: Estonia, Germa-
nia, Portugalia, Danemarca, Ungaria, Federația Rusă oferă modele eficiente 
de legislație onomastică, iar această practică e binevenită, credem, și pentru 
Republica Moldova.
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SUBSTRATUL EMOTIV AL CATEGORIEI MODALITĂŢII
DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLINGVISTICĂ
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,, В начале было не Слово, а Эмоция. ”
 И. Шаховский

Rezumat. În articolul de față este analizat raportul dintre categoria modalității 
și exteriorizarea emoțiilor, îndeosebi noțiunea de apreciativ într-un enunț. În teme-
iul cercetărilor moderne, expresia emoțională a modalității este examinată în legă-
tură directă cu practica vorbirii, ca parte inerentă a acesteia.

Cuvinte-cheie: modalitate, emotiv, apreciativ, psiholingvistică, atitudine su-
biectivă.
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Abstract. The present article analyzes the relationship between modality ca-
tegory and the externalization of emotions, in particular the notion of appreciati-
ve in a statement. According to modern research, the emotional expression of the 
modality is investigated directly in connection with the practice of speech, as an 
inherent part of it.

Keywords: modality, emotional, appreciative, psycholinguistic, subjective atti-
tude.

Reprezentanții școlilor structuraliste din primul deceniu al secolului XX 
(Școala lingvistică de la Praga, Școala lingvistică de la Paris etc.) au examinat 
limba din perspectiva psihicului uman, elaborând teorii în relație directă cu 
psihologia [1]. În contextul teoriilor vizate, limba era analizată în cadrul unui 
sistem de deprinderi ale cărui elemente se află în raport de reciprocitate în 
procesul de transmitere a informației. 

Se poate afirma, astfel, că funcția fundamentală a limbajului este comu-
nicarea [2, p. 58], ceea ce preconizează actul de transmitere-receptare a in-
formațiilor prin procese psihologice ale limbajului. De aceea este important 
să stabilim funcțiile limbii, care au fost clasificate cu discernământ de către 
funcționalistul praghez Roman Jakobson. El face distincție între următoarele 
funcții [3]: emoţională (îndreptată spre emițător), referenţială (se referă la 
context), poetică (îndreptată spre mesaj), fatică (se referă la contactul dintre 
partenerii comunicării), conativă (se referă la persoana căreia i se adresea-
ză) și metalingvistică (îndreptată spre “cod”). 

Conform opiniei reputatei savante Tatiana Slama-Cazacu, în transmi-
terea mesajelor, funcția de comunicare este dominantă. Având în vedere 
aspectele de natură psihologică pe care le implică aceste relații în cadrul 
dialogului, psiholingvistica se ocupă tocmai de fenomenele psihologice ale 
limbajului, ce vizează concepte lingvistice prin excelență, cum ar fi emiterea 
și receptarea, interesul comunicațional sau competențele lingvistice ale vor-
bitorilor manifestate în contextul situațional.

Comunicarea umană este, dupa cum susține T. Slama-Cazacu, ,,un act 
condus în aspectele sale generale de către conștiință, are o intenționalitate 
și de aceea ea este legataă de sistemul lingvistic, de context, dar și de relația 
celor doi protagoniști ai acestui proces. Aceasta înseamnă ca omul transmite 
ce, când și cum vrea, folosind mijloace verbale proprii” [4, p. 58]. 

În această ordine de idei, ne-am propus să descriem in cele ce urmează 
raportul dintre modalitate și aspectul psihoemotiv în practica vorbirii.

Un obiectiv definitoriu în lingvistica modernă îl constituie legătura din-
tre categoria menționată și exteriorizarea emoțiilor, îndeosebi noțiunea de 
apreciativ într-un enunț. Problema în cauză este reflectată în numeroase 
studii, spre exemplu, în cele ale savantei T. Slama-Cazacu. 
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Noțiunea de emoţie presupune, conform DEX-ului, o ,,reacție afectivă 
complexă… însoțită de tulburări fiziologice, care oglindește atitudinea indi-
vidului față de realitate.” În prezentul demers științific ne-am propus să ana-
lizăm replica emoțională, generată de o anumită stare psiho-emotivă. O astfel 
de reacție ar fi, în opinia noastră /explicit sau implicit/, replica emoțională, 
raportată la noțiunea de apreciativ în calitate de component al sistemului 
modal exprimat în vorbire.

Opinia semnalată este împărtășită și de alți specialiști în mate-
rie, care includ modalitatea în sfera obiectului de studiu al emoțiilor: 
,,…. «качественными характеристиками эмоций являются знак 
(положительный или отрицательный) и модальность (удивление, 
радость, отвращение и др.)» [5, p. 407–408]. Referindu-se la concep-
tul indicat, lingvistul rus V.I.Șahovski subliniază: ,,…эмотивность всегда 
отражает субъективное отношение говорящих ...эмоциональное 
отношение всегда неразрывно связано с оценкой, характером 
понимания реальной действительности, и является важной составной 
частью языковой модальности” [6, p.192]. 

Apreciativul (judecata apreciativă) cuprinde, mai cu seamă, categoriile 
corect/fals, bucurie/neplăcere, elementul nou, raportat la aspectul cognitiv 
al unui stimul complex, necesar pentru asimilarea unei informații .

Din punct de vedere pragmatic însă, mijloacele verbale de exterioriza-
re a atitudinii evaluative pot fi incluse în așa-zisa ,,ramă verbală” – terme-
nul aparținându-i distinsei savante A.Wierzbicka; altfel spus, elementele 
constituente ale atitudinii apreciative trebuie să facă parte nemijlocit din 
interpretarea semantică a cuvântului [7]: ,, Даже А действовал = 'другие 
действовали, и А действовал, и говорящий не ожидал, что А будет 
действовать'; целый X = ‘Х, и говорящий считает, что это много' (ср. 
Он съел целых две тарелки, Ему целых три года, Он принес целых 10 
книг); только X = 'Х, и говорящий считает, что это мало' (ср. Он съел 
только две тарелки, ему только три года, Он принес только 10 книг).” 

Din cele relatate supra, remarcăm atitudinea evaluativă a locutorului, 
componentă indispensabilă a modalității, în raport cu aspectul real sau can-
titativ al situației, ceea ce reprezintă, de fapt, interpretarea semantică a ra-
mei modale (modal frame). Aderăm la opinia savantei A.Wierzbicka, conform 
căreia interpretarea ramei modale solicită să determinăm poziționarea deic-
tică a locutorului în corelație cu subiecții nemijlociți ai situației. Cele relevate 
supra reliefează pregnant rolul mijloacelor de organizare modală la redarea 
emoțiilor în actul de vorbire.

În contextul celor expuse, unii cercetători (H.Могутова) repartizează 
emoțiile în clase difuzionale sau de atracție, în funcție de tenta emoțională 
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conferită de apartenența unei anumite emoții la grupuri asemănătoare. Filo-
soful rus N.I. Grot definește emoțiile drept cumularea percepției subiective 
și a actului volitiv, în intenția subiectivă de a realiza o acțiune declanșată de 
o anumită stare emotivă. În accepția savantului, anume emoțiile și actul vo-
litiv constituie elementele de bază ale conștiinței umane, detașate de restul 
lumii:,, Именно эмоции и воля представляются в модели психического 
действия  как  компоненты  именно человеческого сознания, 
отделенного от мира. Однако понятие модальности шире понятия 
эмотивности, так как модальность обеспечивает координирование 
процесса рефлективной деятельности субъекта при распредмечивании 
смыслов текста и выступает в качестве её неотъемлемой, а не 
факультативной характеристики” [8]. În concordanță cu viziunea 
menționată, lingvista E. Paduceva a estimat modificările modale drept unica 
sursă de diferențiere a semnificației [9, p. 196–199]. 

Cele expuse pun în lumină expresia emoțională a modalității în legătură 
directă cu practica vorbirii, ca parte inerentă a acesteia. În această ordine de 
idei, este cazul să amintim unele controverse privind modalitatea: asfel, unii 
cercetători raportează mijloacele modale ce conțin componentă emoțională 
în categorii subiacente; spre exemplu, lingvistul H. Frei, discipolul savantu-
lui elvețian Ch. Bally, distinge modalitatea intelectuală (afirmație / negație, 
cert / incert) și modalitatea afectivă (întrebare, ordin, apel, evalure pozitivă/ 
evaluare negativă) [apud: 10, p. 47]. E notabil faptul că același lingvist clasifi-
că judecata apreciativă la grupul de mijloace modale cu dominantă afectivă.

Alte mijloace eficiente ale modalității apreciative studiate în literatura 
de specialitate sunt intonația, accentuarea , topica și clișeele, constituenți 
importanți în marcarea conturului emoțional al enunțului, dată fiind funcția 
modală ale acestora de a transmite anumite stări psiho-emotive.

In acest sens, nu putem să nu menționăm cercetările psihologului ame-
rican Альберт Меrabian, care a realizat o statistica interesantă a comuni-
cării interpersonale: astfel, doar 7% din semnificația spre exteriorizare se 
exprimă prin cuvinte; 38% – prin mijloace paralingvistice (intonația, felul 
în care se pronunță, ritmul ș.a); 55% se exprimă prin mimică, pantomi-
mică și gesticulare. Deși există anumite divergențe în legătură cu statisti-
ca dată, totuși sistemul de relații limbă-emoție rămâne a fi unul extrem de 
complex: omul în actul de comunicare verbală deseori este incapabil de a 
exprima exact emoțiile, multe dintre care nu se supun verbalizării; astfel, 
anumite stări psiho-emotive, deși înțelese la fel de către comunicanți, ca-
uzează mari dificultăți în identificarea sintagmei /cuvântului potrivit. Una 
dintre dificultățile cercetărilor semasiologice in emoțiologie este interpre-
tarea reciprocă a conceptelor din perspectiva metalimbajului: adică denu-
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mirea emoțiilor, verbalizarea prin cuvinte, cât și descrierea/transmiterea 
acestora in textul comunicării. În acest context, în literatura de specialitate 
este vehiculat pe larg neotermenul emotiv – unitate semantică ce servește la 
exprimarea diferitor stări psiho-emotive în paradigma lingvistică.

Distinsul savant rus I. Șahovski, cu ceva timp în urmă, a revoluționat ling-
vistica modernă, introducând în știința de specialitate conceptul de emosemă: 
«Это специфический вид сем, соотносимых с эмоциями говорящего и 
представленных в семантике слова как совокупность семантического 
признака «эмоция» и семных конкретизаторов «любовь», «презрение», 
«унижение» и др., список которых открыт и которые варьируют 
упомянутый семантический признак (спецификатор) в разных словах 
по-разному. Сема эмотивности может отображать эмоциональный 
процесс относительно любого лица: говорящего, слушающего или 
какого-либо третьего лица» [6, p. 115]. Luând în vedere intenționalitatea 
subiectului în procesul de transmitere a mesajelor, savantul I.Șahovski în lu-
crările sale subliniază faptul că emoțiile sunt suscitate nu doar de ceea ce se 
spune, dar și de felul cum se spune: ,, Под «как» следует понимать лексику, 
синтаксис и композицию, стилистику и вербалику, формирующие в 
совокупности коммуникативную тональность [6, p. 157–158]. 

Interpretarea eronată a tonalității în procesul comunicării poate genera 
situații de conflict. Un exemplu elocvent în acest sens este formula din limba 
italiană ,,stronzo”: deși prin traducere directă în limba română aceasta are 
o semnificație obscenă, în mediul italian rostită, de regulă, cu un ton amical, 
este lipsită de tenta ofensatoare. Un alt exemplu în acest sens este expre-
sia englezească ,,shut up‘‘: tradusă, spre exemplu, în limba rusă ,, заткнись” 
apare ca o ofensă, în mediul anglo-sax însă este utilizată, mai cu seamă, cu un 
ton amiabil, sau chiar în glumă.

Caracterul complex al emoțiologiei ca domeniu de studiu este cauzat 
și de caracterul pur abstract al problemelor, ceea ce complică, iminent, or-
ganizarea verbal-conceptuală a nominalizării emoțiilor. Cele expuse supra 
confirmă necesitatea unei investigașii aprofundate în domeniil emoțiologiei, 
devenită deja domeniu aparte în lingvistică.
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CORELAŢIA SIMBOLULUI SOMATIC CU FIGURILE DE STIL
(în baza corpusului din limbile franceză, engleză, italiană și română)

Magdalina Bantea
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Utilizarea somatismelor a fost mereu prezentă în limbajul cotidian 
al oricărei națiuni, datorită capacității de a face asocieri logice între natură și corpul 
uman, cu scopul de a se exprima și de a se face înțeles mai ușor. Prin urmare, aces-
te corelații raționale au creat un limbaj abstract stilizat, denumit ulterior stilistic, 
grație abaterilor de la normă și trimiterilor asociative. În articolul dat ne propunem 
să demonstrăm că simbolul somatic reprezintă o figură complexă având calitatea 
de a substitui orice figură de stil, de a include în sine mai multe figuri concomitent 
și de a coexista în mai multe dimensiuni și științe, fapt pentru care poate fi denumit 
macrofigură pluridimensională.

Cuvinte-cheie: simbol somatic, metaforă, metonimie, sincdocă, alegorie, pro-
verb

Abstract.The use of somatisms has always been present in the everyday lan-
guage of any nation due to the ability to make logical associations between nature 
and the human body, in order to express, and make itself simple to understand.
Therefore, these rational correlations have created a stylized abstract language, 
later called stylistic, thanks to deviations from the norm and associative referen-
ces. In this article we intend to demonstrate that the somatic symbol represents a 
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complex figure for the quality of substituting any figure of speech, of including in it 
more figures at the same time, and of coexisting in several dimensions and sciences, 
for which it can be called multidimensional macrofigure.

Keywords: somatic symbol, metahore, metonymy, synecdoche, allegory, pro-
verb

Metodologia de cercetare aplicată în investigația dată este fundamen-
tată pe analiza semică, ce ne va ajuta să examinăm conținutul semantic al 
conceptul de simbol din două perspective: 1. retoric și 2. stilistic. Analiza 
funcțională a studiului științific reliefează elementele distinctive ale simbo-
lului și apreciază valențele semantico-funcționale în cadrul textual. Analiza 
contrastivă a aspectelor semantico-funcționale în spațiul retorico-poetic 
oferă posibilitatea de a aprecia ponderea simbolului în spațiul stilizat. Ana-
liza comparativă a simbolului în aria multiculturaă permite aprecierea eti-
mologică și încadrarea acestuia în circuitul științific. 

Fiecare cultură, categorie socială își are propriile sale concepții, gândiri, 
un anumit vocabular, tradiții, etică comportamentală, toate întrunindu-se în 
simbologie. Simbologia, având tangențe cu mai multe științe, precum semi-
opragmatica, stilistica, hermeneutica, poetica, posedă un caracter dinamic, 
este într-o continuă transformare și extindere, datorită modificărilor diacro-
nice și sincronice care au loc în contexte istorice, culturale, interculturale și 
sociale. 

Simbolul somatic are un rol important în viața și activitatea omenirii, el 
fiind mereu transfigurat prin prisma viziunii umanității. Aflat în evoluție și 
intr-o extindere continuă, acesta nu încetează să dezvolte calitatea de plura-
litate semantică inepuizabilă în diverse contexte socioculturale și intercultu-
rale. Rolul hotărâtor al simbolului în anumite științe, precum hermeneutica, 
lingvistica, stilistica, filozofia, trezește interesul, determină necesitatea de a-l 
identifica drept noțiune, de a-l aprecia la justa valoare și de a-l integra în uzul 
societății. Potrivit informației din dictionnaire de rhétorique et poétique, fi-
gurile de stil se grupează în două categorii distincte: figurile retorice care fac 
parte din ”art de persuader”[8, p.7] și figurile poetice care se referă la ”art de 
la poésie”[8, p.407]. În articolul dat vom face referință la ambele categorii de 
figuri, pentru a clarifica prezența simbolului în arta stilizată.

Cercetătorul I. Manoli în dictionnaire des termes stylistiques et poétiques, 
definește simbolul ca „figură prin care se substituie numele unui lucru cu nu-
mele unui semn instituit de o anumită convenție”[9, p.425]. the Concise ox-
ford dictionary of literary terms definește simbolul drept „un obiect care re-
prezintă ceva abstract, de obicei asociat cu o idee convențională”[10, p.251]. 
Prin urmare, simbolul reprezintă o noțiune concretă, transfigurată printr-un 
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semn, recunoscut de un anumit grup, care a stabilit un set de caracteristici 
ce îi oferă posibilitatea de a poseda calitatea de simbol. 

dictionnaire de rhétorique et poétique, reprezintă simbolul drept „re-
zultat al unei combinații de figuri elementare”(retoric)[8, p.363] „...o imagi-
ne care face referință la alte imagini precum: 1. alegoria, prin faptul că poa-
te fi exprimată pe arii extinse, 2. metonimia și sinecdoca, prin extragerea 
unei calități sau a unui element constitutiv, dar mai ales 3. metafora, însă 
cu confuzii frecvente între cele două”(poetic)[ 8, p.703-704]. Potrivit acestui 
dicționar, simbolul reprezintă o figură concentrată, care poate fi dedublată 
de alte figuri de stil de tip macrostructural, cum ar fi aluzia sau alegoria, sau 
microstructural, precum ar fi metafora, sinecdoca sau metonimia. „Dintre 
toți tropii, simbolul este acela a cărui structură semantică a fost de cele mai 
multe ori lăsată deoparte, căci simbolul a jucat, de obicei, rolul unui element 
de comparație atât pentru cei care analizau anumite aspecte ale metonimiei, 
cât și pentru cei care studiau variatele structuri metaforice și implicațiile 
lor”[1, p.146]. Simbolul deci posedă o structură complexă în sine, pentru fap-
tul că se află la confluența mai multor figuri stilisice, poate implica mai multe 
dimensiuni și poate coincide cu mai multe figuri concomitent. 

Tezaurul folcloric reprezintă unul dintre pilonii de bază ai vieții sociale, 
acesta oferind continuitate culturală unui popor și dezvăluind trăsăturile ca-
racteriale ale acestuia prin aforisme, proverbe, balade, simboluri, heraldică, 
tradiții, obiceiuri, viziuni și interpretări. Proverbele ilustrează viața socială 
a unui popor și se află la confluența a două dimensiuni: retorică și poeti-
că, pentru faptul că reprezintă „o învățătură morală populară născută din 
experiența, exprimată printr-o formulă eliptică sugestivă, de obicei meta-
forică, ritmică sau rimată”[11, p.1], fapt ce ne motivează să analizăm câteva 
proverbe culese din repertoriul folcloric universal, pentru individualizarea 
simbolurilor somatice în arta stilizată și aprecierea imaginarului sociocultu-
ral francez, englez, italian, român, pe axa diacronică.

1.„Chi sa ha dieci occhi, chi no sa e cieco affatto (it.)/the blind leading 
the blind (eng.)/ Qui art a partout, part a (fr.) / doi ochi văd mai bine decât 
unul/ Cine știe carte are patru ochi (și nouă minţi)” [3, p.82]. În proverbul 
dat, simbolul somatic ochi, aparține realității umane, comportă mai multe 
funcții cu conotație pozitivă și este dedublat de: 1. metonimie care reflectă 
raport de contiguitate în care concretul (ochi) desemnează abstractul (vi-
ziune), 2. Sinecdocă, fiind desemnată drept ”une variété de métonymie”[8, 
p. 369] în care particularul/hiponimul: ochi, desemnează generalul/hi-
peronimul: cap/capete/persoane, 3. hyperbolă care constă în exagerarea 
informației, 4. metaforă în care ochii simbolizează clarviziune, înțelepciune, 
inteligență, deșteptăciune. În acest context, observăm veridicitatea afirmati-
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ilor savanților M. Le Guern, D. Melenciuc, I. Manoli: „Trecerea de la metaforă 
la simbol este adesea imperceptibilă; aceasta intervine în momentul în care 
analogia nu mai este simțită prin intuiție, ci percepută de intelect.” [2, p.96]; 
„Metafora reprezintă o relație bazată pe afinitatea sau similaritatea anumitor 
trăsături distinctive, a două concepte corespunzătoare”[4, p.209], „Metafora 
este ambasadoarea figurilor, figură a figurilor și poezia însăși”[ 9, p.80]. Este 
oportun să menționăm că, în timp ce metafora se bazează pe seme comune, 
care nu acoperă neapărat tot conceptul reprezentat de emițător, simbolul 
angajează întreaga reprezentare a cuvântului, implicând astfel mai multe di-
mensiuni. În secvența textuală dată, funcția denominativă reprezintă simbo-
lul somatic ochi într-o manieră atât explicită, cât și implicită, organul vizual 
apropriind dublă calitate : 1. aspect denotativ – vedere proprie ; 2. aspect co-
notativ – clarviziune, judecată, apreciere, distingere, considerare etc. Funcția 
expresivă apropriază un caracter dinamic și este realizată prin intermediul 
nivelului de intenție și apreciere pe axa valorică interculturală. Vom face o 
distincție apreciativă, care diferă atât la nivel intertextual, cât și la nivel in-
tercultural : Cine știe are zece ochi, cine nu știe este orb cu desăvârșire (it.) 
(traducere literală) / Orbul conduce orbul (eng.) (traducere literală) / Cine 
se descurcă, are parte peste tot (fr.) (traducere literală). Observăm că facto-
rul culturologic italian individualizează simbolul somatic ochi într-o mani-
eră abstractă, exagerată, accentuând contrastiv diferența dintre văzători și 
non-văzători [+/-], mai mult, arealul istoric al epocii respective nu acorda 
importanță deșteptăciunii acumulate prin lectură, ci doar inteligenței logice, 
fapt remarcat și la poporul englez, care mizează pe similaritatea anumitor 
trăsături distinctive[-], în timp ce națiunea franceză oferă o impresie abs-
tractă și generalizatoare[+]. Conchidem deci că proverbele italian, englez 
și francez aparțin unei epoci mai vechi decât proverbul românesc, datorită 
factorului gnoseologic care vizează specificitățile gândirii umane românești 
mai avansate pe axa valorilor istorico-culturale. 

2. Un alt set reprezentativ de proverbe, în care simbolul ochi, dedublat 
stilistic de metaforă/metonimie/sinecdocă, sugerează starea de spirit al 
omului: „ L’occhio è lo specchio dell’anima (it.) / The eye is the mirror of the 
soul (eng.) / Les yeux sont le miroir de l’ame (fr.) / ochii sunt oglinda sufletu-
lui (inimii) (ro.) / Oamenii se cunosc după ochi (ro.) / oculus animi index (lat.) 
/Animi imago vultus indices oculi (lat.)” [3, p.291] în care funcția pragmatică 
exercită influență lingvistică asupra interlocutorului cu ajutorul imaginației, 
interesului și așteptărilor. Observăm că proverbul apropriază un caracter uni-
versal și implică doi actanți somatici : unul intern – inimă, suflet și altul extern 
– ochi, care exteriorizează starea de spirit a organului intern și apropriază 
calitatea de portavoce a inimii. Concluzionăm că simbolul somatic poate fi de-
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dublat de metonimie, metaforă, sinecdocă și de alte figuri microstructurale, 
evidențiind în acest fel o calitate, un neajuns, un sentiment, o emoție. 

3. Proverbul italian, prezent și în limbile franceză și română: „a nessuno 
piovono le lasagne in bocca (it.) / volpe che dorme vive sempre magra (it.) / a re-
nard endormi, rien ne lui tombe dans la gueule (fr.) / a aștepta să-i pice mură-n 
gură (ro.) / pică pară mălăiaţă în gura lui nătăfleaţă (ro.)/ Cel care doarme 
rămâne cu dinţii la stele(ro.)”[3,p.73] denotă caracterul universal al viziunii 
popoarelor latine, în care sunt nelipsite particularitățile somatice, cu ajutorul 
cărora categoriile sociale din sfera populară își exprimă imaginarul socioling-
vistic. În proverbul respectiv, simbolurile somatice gură și dinţi, dedublate de 
sinecdocă/metonimie, posedă funcție denotativă, relatată în manieră explici-
tă și reprezintă calea de supraviețuire a ființei umane. Proverbul însumează 
realitatea naturală creată de Dumnezeu, care fuzionează cu realitatea umană 
și cu cea imaginară reprezentată de folclor. Funcția expresivă a proverbului 
transmite interlocutorului un multiplu impact emoțional ce vizează caractere 
eterogene, fiecare cultură exprimându-și maniera de supraviețuire conform 
standardelor prestabilite de etnia în cauză. Italienii fiind nominați și ca ma-
caronarii Europei, consideră sortimentul de mâncare pasta absolut necesar, 
așadar precizează, că „nimănui nu-i plouă cu (lasagna) paste în gură” (tra-
ducere literală) și apelează la trăsăturile caracteriale ale vulpii, pentru a re-
prezenta, de fapt, caracteristici ale unei ființe umane descurcărețe, reflectate 
prin proverbul :„Vulpea care doarme, trăiește mereu slabă”. Astfel, se impune 
concluzia că proverbele italian și francez constituie baza istorico-culturală a 
acestei zicători, pentru faptul că viețuitoarele sălbatice reflectă anumite tră-
sături de caracter umane (lupta pentru supraviețuire), în care vulpea repre-
zintă simbolul-personificare a persoanei viclene care denotă perfidie, ipocri-
zie, falsitate, vicleșug. Aici este oportun să menționăm veridicitatea definiției 
savantului G. Molinié care susține că ”simbolul este compus din diverse me-
tonimii (concretizări, semne, sinecdoce), adesea integrat într-o organizare 
generală, care implică o personificare” [7, p.122]. Menționăm faptul că fac-
torul culturologic, care individualizează simbolul prin integrarea lui în con-
textul spiritual al unei epoci istorice sau al unei arii cultural-geografice, este 
decisiv în contextul nostru. Simbolul somatic imagine slabă întrunește în sine 
o multitudine de calități care-l face complex și, din punct de vedere stilistic, 
poate avea o pondere alegorică, datorită anumitor factori care contribuie la 
delimitarea conceptuală simbolică precum: „1.factorul ontologic, ce vizează 
structura realității înconjurătoare; 2. factorul gnoseologic, dependent de spe-
cificitățile gândirii umane; 3. Factorul structural, compus din relații de deter-
minare reciprocă a unităților codului simbolic slabă pe plan paradigmatic și 
sintagmatic”[5, p.63], și a unei înșiruiri de caracteristici ale corpului exprima-



168

te stilistic, conformate la conceptul universal al noțiunii  slabă în sens deno-
tativ și la cultura de origine: picioare, mâini lungi și slabe, fața alungită, corp 
slab și uscățiv. Observăm că românii consideră o necesitate de supraviețuire 
recurgerea la soluționarea naturală, și anume murele. Simbolul somatic dedu-
blat de sinecdoca/metonimia dinţii la stele, reprezintă două concepte aflate 
în antiteză: dinţii, făcând parte din realitatea naturală și reprezentând în ma-
nieră sinecdotică persoana care privește al doilea element, ce face parte din 
realitatea imaginară/cosmică și denotă imaginarul/hrana, prin urmare, sim-
bolizează inaccesibilitatea hranei. Funcția pragmatică a acestui proverb de-
termină interlocutorul să manifeste imaginație și interes față de consecințe, 
fiind stimulat de simbolurile somatice gură, dinţi care, neutilizate, creează 
un alt simbol-imagine – slab. Nivelele intertextual și intercultural sunt reali-
zate într-o manieră extrinsecă, dialogismul fiind prezent atât între autorii de 
aceeași etnie, cât și de culturi diverse, toate aparținătoare grupului de limbi 
romanice, care păstrează structura și modul stilistic de exprimare similar. 
Este oportun să oferim un aforism de proveniență germanică born with a sil-
ver spoon in your mouth (a se naște cu o lingură de argint în gură), care con-
travine rigorilor prestabilite de culturile romanice, bazate pe ideea că o ființă 
trebuie să se descurce pentru a supraviețui; în cultura engleză este de ajuns 
să te naști într-o familie înstărită pentru ca să poți trăi bine, simbolul somatic 
sinecdocă mouth în acest context simbolizează persoana de proveniență no-
bilă și, prin urmare, expresia idiomatică engleză poate fi considerată ca fiind 
cea mai recentă pe axa istorico-culturală.

Concise dictionary specifică: ”Alegoria este o istorisire sau o imagine vizu-
ală, care posedă un subînțeles parțial ascuns în spatele sensului literal sau vizi-
bil. Principala tehnică a alegoriei este personificarea, în care calitățile abstrac-
te apropriază forme omenești – precum în Statuia Libertății și a Justiției” [10, 
p.5]. Alegoria deci este o imagine simbolică care se dezvoltă într-un context 
narativ prin prisma mai multor expresii stilistice sau fenomene convenționale 
pentru a concretiza anumite idei generale sau teme literare. Această figură 
macrostructurală poate fi recunoscută prin continuitatea expresiilor figurate 
și coexistența menținută sistematic de sensul literal dedublat de cel simbo-
lic. Un exemplu retoric de alegorie-simbol poate fi reprezentat de imaginea 
transfigurării feminine sau masculine de-a lungul vieții, atunci când vorbim de 
etapele prin care trece o ființă umană: copil/fiu, fiică-tânăr/adolescent-părin-
te/mamă, tată-bunic/adult, vârstnic. Toate aceste etape, definite prin prisma 
simbolurilor somatice-imagine, reprezintă, de fapt, un singur simbol somatic: 
imagine-ființa umană care în manieră alegorică transcende de la o etapă la 
alta nemodificând în sine elementul constitutiv. În acest context, ființa uma-
nă reprezintă simbolul somatic imagine dedublat de semnificațiile alegorice 
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specifice fiecărei etape ale vieții: creștere/învățare/deprindere/generare/
maturizare; delicatețe/inocență/naivitate/ maturitate/înțelepciune etc. Este 
oportun să menționăm că orice figură de stil micro- sau macrostructurală este 
însoțită de prezența aluziei și a echivocului, care vin să decodeze orice imagine 
stilistică prin prisma standardelor posedate de interlocutor.

4. „oculus domini (magistri) saginat equum (lat.) / oculus Domini in 
agro fertilissimus (lat.) / L’occhio del padrone ingrassa (fa ingrassare ) il ca-
vallo (it.) / ochiul stăpânului (omului) îngrașă calul (vita, turma, boii) (ro.) / 
ochiul stăpânului îngrașă pe cine vede (ro.) /ochiul stăpânului mai mult spor 
fac decât amândouă mâinile (ro.) / Urmele stăpânului, iconomia casei (ro.) / 
L’oeil du maître engraisse le cheval (fr.) / l’oeil du maître porte l’abondance 
partout (fr.) / l’oeil du maître fait plus que ses deux mains (fr.) / l’oeil du 
maître engraisse la campagne (fr.) / the eye of the master carries abundance 
everywhere (eng.) [3, p.82]. Succesiunea de proverbe apropriază caracter 
universal, vizează simbolul somatic ochi dedublat de sinecdocă/metaforă, 
posedă o înșiruire de funcții printre care: a. Calitate orientativă-implicită; b. 
Expresivă – exercită asupra interlocutorului un multiplu impact emoțional 
cu pondere pozitivă, dinamică, eterogenă; c. Informativă – abilitatea autoru-
lui de a transmite chintesența proverbului într-o manieră succintă, concisă, 
implicită ; d. Pragmatică – influența psiholingvistică spre a trezi imaginația, 
interesul și așteptările este stimulată de conceptul somatic ochi care simbo-
lizează : viziune exagerată, supraapreciere, intensificare, apreciere iluzorie. 
Nivelurile intertexual și intercultural sunt prezente în aceste contexte în ma-
nieră extrinsecă, similaritatea structurală, simbolică, motivațională, caracte-
rială și interpretativă fiind explicite și vizibile.

Analizând corelația simbolului somatic cu figurile de stil, putem formula 
următoarele concluzii:

 Simbolului somatic i se poate atribui calitatea de figură microstruc-1. 
turală pentru abilitatea de a fi exprimat pe segmente textuale scurte 
precum: cuvânt, sintagmă, unitate frazeologică și de a coincide cu 
figurile microstructurale (sinecdoca, metonimia, metafora etc.).

 Simbolul somatic poate fi denumit figură macrostructurală pentru 2. 
însușirea de a fi relevat pe arii textuale extinse: frază, paragraf, text, 
hipertext, paradigmă și de a coincide cu figurile macrostructurale 
precum: alegoria, imaginea, aluzia, ironia etc.

 Simbolul somatic poate fi denumit figura ierarhic superioară sau 3. 
macrofigură stilistică pentru calitatea de a acumula și apropria în 
același timp mai multe figuri de stil și o multitudine de semnificații.

 Simbolul somatic reprezintă o figură pluridimensională, datorită 4. 
abilității de a reprezenta mai multe dimensiuni sau științe precum: 
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semiotica, pragmatica, sociologia, culturologia, hermeneutica, filo-
sofia etc.

 Simbolul este o noțiune subiectivă, bazată pe anumite convenții, care 5. 
exprimă o idee abstractă cu ajutorul unui element concret.

  Simbolul nu este un element logic și obiectiv, acesta este apreciat de 6. 
receptor, în funcție de pluralitatea cognitivă, dimensională și cultu-
rală pe care o percepe și o posedă; cunoștințele cumulate de-a lungul 
timpului pot compune o anumită simbolică individuală, percepută 
doar de o persoană sau de un grup anume, care posedă un imaginar 
sociocultural asemănător, o mentalitate și o judecată similară vis-a-
vis de anumite concepte, circumstanțe, fenomene etc. 

 Orice figură de stil poate deveni un simbol, însă nu orice simbol de-7. 
semnează o anumită figură de stil, pentru că simbolul reprezintă un 
concept pluridimensional. Prin urmare, putem asemui simbolul cu 
un cod al codurilor [6, p.240]. Orice figură de stil devine un cod de 
interpretare stilistică, aceeași figură de stil devine simbol în inter-
pretarea pragmatic-cognitivistă.
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PAMFLETUL ȘI LIBERTATEA DE EXPRIMARE
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Rezumat. Odată cu dezvoltarea presei și garantarea dreptului la liberă expri-
mare, pamfletul a căpătat o extindere considerabilă în spațiul românesc, astfel că, în 
anumite situații, se face abuz de acest drept, unii însușindu-și titlul de pamfletar, cu 
scopul de a scăpa de răspundere în fața legii pentru calomnii și injurii. Libertatea de 
exprimare este un drept fundamental, dar nu absolut, ce se respectă atâta timp cât 
nu încalcă alte drepturi. Limita dintre dreptul la liberă exprimare și violarea onoa-
rei și demnității unei persoane este foarte ambiguă, astfel că este destul de dificil de 
spus câtă libertate de exprimare are un pamfletar. 

Cuvinte-cheie: pamflet, libertate de exprimare, drept, legislaţie, injurie, calom-
nie, limbaj violent.

Abstract. With the development of the press and the guarantee of the right to 
free expression, the pamphlet has gained a considerable expansion in the Romanian 
space, so that in some situations this right is abused and some people acquire the 
pamphleteer title in order to escape liability before the law for slanders and insults. 
Freedom of expression is a fundamental right, but not an absolute one, which must 
be respected as long as it does not violate other rights. The boundary between the 
right to free speech and the violation of a person’s honor and dignity is very ambi-
guous, so it is quite difficult to say how much freedom of speech a pamphlet has.

Keywords: pamphlet, freedom of speech, law, legislation, insult, slander, violent 
language.

Aflându-se la frontiera dintre jurnalism și literatură și fiind un gen 
foarte heteroclit (confundat deseori cu alte specii sau procedee), pamfletul 
cunoaște o dezvoltare considerabilă în ultima perioadă. Pamfletul „stigma-
tizează anumite tare morale, concepții politice retrograde, negative, aspecte 
ale realității sociale, trăsături de caracter ale unei persoane etc. Pamfletu-
lui îi este caracteristică violența verbală, satira, caricatura, sarcasmul; el nu 
explică, nu demonstrează, ci acuză, valoarea sa dându-i-o tăria convingerii, 
temperamentul pasional” [2, p. 233]. Caracterizat prin limbaj violent, ironie, 
îndrăzneală, pasiune, legătură strânsă cu realitatea, pamfletul urmărește să 
demaște, să critice, să scoată la iveală fapte ascunse, să atace, să provoace, fi-
ind, așa cum afirmă M. Angenot, „un revelator”, care „semnalează momentul 
în care un sistem de valori se sparge, se prăbușește sub contradicții”[1].

Fiind o scriitură îndrăzneață, violentă, „incomodă”, pamfletul a atras 
dintotdeauna nemulțumiri din partea unor persoane sau grupuri de persoa-
ne care s-au simțit ofensate și umilite de pamfletari. Unii pamfletari au trăit 
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consecințe grave după ce și-au permis să atace direct anumite fețe impor-
tante din spațiul public. De exemplu, T. Arghezi, începând cu anul 1912, a pu-
blicat mai multe articole polemice și pamflete acide, cel mai cunoscut fiind 
pamfletul baroane, scris în 1943, prin care îl ataca pe ambasadorul german 
la București – baronul Manfred von Killinger. În acest pamflet apar cuvinte 
injurioase la adresa baronului: „mojic”, „mitocan”, „bădăran”, „nobilă spurcă-
ciune”, „căzătură” ș.a. Cea mai mare parte dintre atacurile lui Arghezi sunt 
îndreptate asupra aspectului fizic al baronului, deprecierea defectelor fizice 
constituind un mijloc deseori utilizat de pamfletari pentru distrugerea ad-
versarului:

 „Botul nu-ți mai e așa gros, fălcile ți-s mai puțin dolofane și ai început, 
Doamne!, să și surâzi cu buzele alea groase, șterse de unsoare. Ceafa ți 
s-a mai tras, gușa s-a mai moderat, burta caută un relief mai aproape de 
spinare. Nici părțile de dindărăt nu mai sunt atât de expresiv dominan-
te, dedesuptul croielii scurte.” 

 „roșcovanule, boboșatule, umflatule”
 „Picioarele tale se scăldau în Olt, și mirosea până la Calafat”
 „Mocirlă și bale rămân după tine în munți”
 „Te-ai cam subțiat și învinețit. Obrazul ți-a intrat în gură, gulerul ți-a 

căzut pe gât ca un cerc de putină uscată. Dacă te mai usuci nițel, o să-
ți adune doagele de pe jos. Ce floacă plouată-n capul tău! Ce mustață 
pleoștită! Ce ochi fleșcăiți!” [9]

După această sfidare Arghezi a fost arestat și închis în lagărul de la Târ-
gu Jiu pentru un an.

Un exemplu de pamflet care a provocat mari tulburări în societate este 
furia și orgoliul (la rage et lʼorgueil), scris de jurnalista Oriana Fallaci în 
urma atentatului terorist din 11 septembrie 2001. Cartea a avut un succes 
răsunător, fiind vândută în peste un milion de exemplare în Italia. Pamfle-
tul în cauză este o scriere virulentă, care se prezintă ca o declarație de răz-
boi împotriva fundamentalismului islamic. Prin invective alimentate de ură, 
scriitoarea acuză ipocrizia conducătorilor europeni, critică viziunea politică 
a societății occidentale și refuzul occidentalilor de a privi realitatea așa cum 
este. Astfel, în 2002, împotriva jurnalistei a fost intentat un proces pentru 
incitare la ură rasială. Unul dintre avocații jurnalistei, fiind conștient de ca-
racterul pamfletar al cărții, a cerut pentru clienta sa „dreptul de a urî” [6]. 
Așadar, aceasta s-ar numi „libertatea cuvântului”: pamfletarul are dreptul de 
a avea orice opinie și de a o exprima, recunoscându-și subiectivitatea și fără 
a pretinde la vreo reacție din partea publicului. Totodată, trebuie amintit că 
pamfletul este diferit de satiră: faptul că recurge la ironie și alte procedee 
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care stârnesc umorul nu înseamnă că aceasta se face pentru a provoca râsul. 
În pamflet luarea în derâdere urmărește, mai degrabă, să insulte, să atace, să 
discrediteze, să distrugă.

Pamfletul s-a multiplicat odată cu dezvoltarea presei și stabilirea drep-
tului de libertate a exprimării. În prezent, în spațiul românesc se observă 
extinderea acestui fenomen mediatic, fiind practicat de către publiciști pre-
cum: Mircea Dinescu, Andrei Pleșu, Cristian Tudor Popescu, Lelia Muntea-
nu, Tudor Octavian, Alex Ștefănescu, Mircea Mihăieș, Dorin Bușcu ș.a. Ca 
reprezentanți ai pamfletului din Republica Moldova pot fi menționați Con-
stantin Tănase și Viorel Mihail. 

S-a extins nu doar fenomenul propriu-zis, dar și semnificația lexemului 
„pamflet”, după cum observă R. Zafiu în articolul său de pamflet, afirmând că 
acesta este utilizat în publicistica românească la orice pas, fără discernământ. 
Lingvista condamnă folosirea excesivă a termenului „pamflet” în contexte ne-
potrivite: „Pamfletul pare astăzi (și datorită unei tradiții literare care îi confe-
ră o anume legitimitate) forma privilegiată și lipsită de responsabilități prin 
care injuria și informațiile neverificate se pot asocia cu o ipotetică valoare 
estetică” [8]. Aceeași idee o subliniază și cercetătorul C. Passard, care susține 
că mulți își însușesc postura de pamfletar pentru a evita răspunderea pentru 
defăimare [6]. Injuriile și calomniile devin astfel legitime, întrucât la sfârșitul 
emisiunilor sau articolelor apare de multe ori mențiunea: „Această emisiune 
este un pamflet și trebuie tratat ca atare” sau „Acest articol este un pamflet 
și trebuie tratat ca atare”. Multe texte care „se autoproclamă” pamflete nu 
sunt pamflete ca atare, fiindcă nu au nici umor, nici satiră, nici tonalitate de 
pamflet. Prin urmare, R. Zafiu ajunge la următoarea constatare: „pamfletul 
actual e, așadar, fie orice text umoristic, fie atacul la persoană autoprotejat 
de scuza estetică” [8]. 

Cercetătorul C. Passard susține că înainte literatura pamfletară era re-
ceptată deseori ca o literatură ilicită și, paradoxal, anume represiunile i-au 
asigurat rezistența în timp. Passard este de părere că în contextul democrati-
zării societății și acordării dreptului la libera exprimare, pamfletul totuși pare 
să se stingă: „Paradoxal, libertatea ar omorî pamfletul” [6]. Cauza declinului 
pamfletului în spațiul occidental este legată tocmai de acordarea dreptului 
la opinie, deoarece odată cu dreptul la liberă exprimare pamfletarul a primit 
și un set de „norme” care reglementează limitele pamfletului. Astfel, savan-
tul susține că pamfletul constituie un câmp eficace pentru testarea limitelor 
libertății de exprimare, întrucât constrângerile legale impuse pamfletului îl 
privează pe acesta de substanța sa pamfletară. E ca și cum cineva ți-ar zice: 
„Spune ce vrei tu, numai spune asta și asta și nu-ți permite să spui asta”. Pe 
de altă parte, unii cercetători sunt de părere că pamfletul începe să dispa-
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ră în spațiul occidental datorită civilizării și pacificării câmpului politic. În 
acest sens, Ch. Le Bart afirmă că pamfletul „a încetat să constituie un instru-
ment esențial în competiția politică, întrucât nu mai corespunde structurării 
câmpului politic” [5]. Așadar, declinul violenței în societatea occidentală a 
generat rarefierea fenomenului pamfletar în publicistică.

În spațiul românesc agresivitatea verbală în publicistică se explică prin 
condițiile sociopolitice pe care le-a suportat poporul nostru în secolul al XX-
lea și nevoia, după atâta timp de limitări și constrângeri, de a-și exprima 
liber toate ideile și gândurile. Cercetătoarea D.M. Bejan explică: „defularea 
lingvistică a fost o urmare firească, la nivel emoțional, după căderea regimu-
lui comunist”[3]. Totodată, lingvista consideră că limbajul violent este „un 
semn de incapacitate de a susține o dezbatere de idei, de a recurge la argu-
ment” [ibidem].

Astăzi se vorbește tot mai mult despre libertatea de exprimare în toată 
lumea și, oricât ar părea de straniu, tocmai în țările democrate acest fenomen 
este dezbătut mai mult. În acest sens, cercetătorul N. Terzi menționează: „Pu-
nerea corectă în aplicare a cadrului normativ privind reglementarea dreptu-
lui la libera exprimare a opiniei și difuzarea informației ridică mari obstaco-
le, mai ales țărilor cu economii vulnerabile” [7]. Atât în Republica Moldova, 
cât și în România libertatea de exprimare este o noțiune care încă se învață 
și, chiar dacă este garantată de cadrul normativ, urmează un proces lung de 
adaptare și practică.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, garan-
tat de documente internaționale. declaraţia universală a drepturilor omului 
stipulează: „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest 
drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum 
și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin 
orice mijloace și independent de frontierele de stat” (articolul 19). Această 
prevedere este stipulată, de asemenea, în Convenţia europeană a drepturilor 
omului: „Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept 
include libertatea de opinie și libertatea de a primi sau comunica informații 
ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere” 
(articolul 10), și în Carta drepturilor fundamentale a uniunii europene (arti-
colul 11).

Dreptul la libertatea de exprimare este asigurat de Constituţia republicii 
moldova: „(1) Oricărui cetățean îi este garantată libertatea gândirii, a opini-
ei, precum și libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau 
prin alt mijloc posibil” (articolul 32), precum și de Codul civil al republicii 
moldova nr. 1107/2002 (articolul 43). Constituţia româniei stipulează: „Li-
bertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea 
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creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau 
prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile” (articolul 30). 
legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare face o precizare im-
portantă: „Libertatea de exprimare protejează atât conținutul, cât și forma 
informației exprimate, inclusiv a informației care ofensează, șochează 
sau deranjează” (articolul 3).

În afară de actele normative fundamentale menționate mai sus, liberta-
tea de exprimare în presă este prevăzută de Codul serviciilor media audiovi-
zuale al republicii moldova nr. 174/2018 și legea presei nr. 243/1994.

Chiar dacă și reglementările internaționale, și cele naționale garantează 
libertatea de exprimare, aceasta nu are o valoare absolută. Libertatea de ex-
primare este asigurată atâta timp cât nu violează alte drepturi. Limitele im-
puse libertății de exprimare urmăresc apărarea interesului public și privat, 
după cum găsim stabilit în Convenţia europeană a drepturilor omului: „Exer-
citarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi 
supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege 
care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securi-
tatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii 
și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății, a moralei, a reputației sau a 
drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informațiilor confidențiale 
sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești” 
(articolul 10). Constituţia republicii moldova precizează, de asemenea, limi-
tele libertății de exprimare, și anume: „(2) Libertatea exprimării nu poate 
prejudicia onoarea, demnitatea și dreptul altei persoane la viziune proprie. 
(3) Sunt interzise și pedepsite prin lege contestarea și defăimarea statului 
și a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială sau 
religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violență pu-
blică, precum și alte manifestări ce atentează la regimul constituțional” (arti-
colul 32). Abuzul de drept este sancționat în Codul civil al republicii moldova 
nr. 1107/2002: „Niciun drept subiectiv nu poate fi exercitat predominant în 
scopul de a cauza altei persoane un prejudiciu sau a-i dăuna în alt mod (abu-
zul de drept)” (articolul 13).

Prin urmare, dreptul la libera exprimare poate fi exercitat atâta timp 
cât nu încalcă alte drepturi sau, așa cum afirma John Stuart Mill, părintele 
filozofiei utilitariste, „libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea 
celuilalt”. Totuși limita dintre violarea onoarei și demnității unei persoane și 
dreptul la liberă exprimare și critică este atât de ambiguă, încât este dificil de 
spus câtă libertate de cuvânt are un pamfletar.

M. Bot, în cartea sa ziariști ameninţaţi, ziariști bătuţi, afirmă că „mulți din-
tre cei care intră în lumea presei cred că există libertate totală” [4, p. 49]. Trep-
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tat ei se confruntă cu o realitate dură, în care cuvântul nu este atât de liber după 
cum pare. În această situație, unii jurnaliști aleg „să se supună” voinței unor 
forțe politice, pentru a-și trăi liniștiți zilele. Alții aleg să meargă împotriva tu-
turor dificultăților, susținându-și cu râvnă convingerile și căutând noi mijloace 
prin care să se poată exprima. Pamfletarii fac parte din cea de-a doua catego-
rie: chiar dacă își dau seama că „incomodează” (și suferă anumite consecințe 
din această cauză), ei aleg să spună adevărul, căutând posibilități prin care să 
influențeze publicul. Este reprezentativă, în acest sens, afirmația lui T. Arghezi: 
„Viața noastră oscilează între două contradicții: datoria de a spune adevărul și 
necesitatea de a-l ascunde”. Dar ce este adevărul și cât de absolut e adevărul 
pamfletarilor constituie o temă pentru o discuție aparte.

Pamfletul, prin funcția conativă a limbajului său, exercită o influență 
puternică asupra publicului. Fiind o specie publicistică de opinie, pamfletul 
trebuie să fie atractiv, plin de expresivitate și elemente inovative, întrucât 
urmărește să convingă, să atragă de partea emițătorului, să influențeze ati-
tudinea receptorului față de anumite situații sau persoane. Pamfletarii mâ-
nuiesc un șir de mijloace prin care urmăresc să amplifice expresivitatea dis-
cursului, pentru a surprinde publicul, a-l sensibiliza și a-i cuceri adeziunea, 
printre care se numără utilizarea lexemelor cu tentă negativă, vulgară. Dese-
ori pamfletarii sunt acuzați de exces de agresivitate în exprimare, lipsind în 
acest fel cititorul de dreptul la opinie. Deși această idee poate fi argumentată 
prin necesitatea de „ecologizare lingvistică a spațiului public”, considerăm 
totuși că impunerea anumitor rigori de redactare a textului pamfletar ar lip-
si pamfletul de consistența sa. Tocmai limbajul vulgar, injurios, agresiv con-
stituie o trăsătură distinctivă a pamfletului față de alte specii publicistice.
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Rezumat. Tematica articolului se axează pe problema analizei vectorilor co-
municării politice actuale. Se menționează că standardizarea comunicării politice 
se află în interconexiune cu globalizarea spațiului public contemporan. Este sublini-
at faptul că tipologia actorilor participanți la comunicarea politică este diversificată 
și reflectă caracterul instituțional al comunicării politice. De aceea, am decis să re-
alizăm o clasificare a funcțiilor comunicării, precum și caracteristicile specifice ale 
acesteia. Concomitent, sunt specificate principiile procesului comunicativ și o ana-
liză a influenței comunicării politice asupra anumitor fenomene sociale și politice. 

Cuvinte-cheie: comunicarea politică, vectorii comunicării, standardizarea co-
municării politice, proces de mediatizare, strategii discursive, model de comunicare 
politică, americanizarea comunicării politice, funcţiile comunicării.

Abstract. The topic of the article focuses on the problem of analyzing the vec-
tors of current political communication.The article mentions that the standardization 
of political communication is interconnected with the globalization of contemporary 
public space.It is emphasized that the typology of the actors involved in political com-
munication is diversified and reflects the institutional character of political commu-
nication.Therefore, in the following article, we decided to make a classification of the 
communication functions, as well as its specific characteristics.At the same time, the 
principles of the communicative process and an analysis of the influence of political 
communication on certain social and political phenomena are specified.

 Keywords: political communication, communication vectors, standardization 
of political communication, mediation process, discursive strategies, model of poli-
tical communication, americanization of political communication, communication 
functions.
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În Republica Moldova comunicarea politică nu este considerată știință, 
iar experți în acest domeniu sunt foarte puțini. O cauză ar fi faptul că comu-
nicarea politică se adresează unui public diferit, în situații politice și sociale 
aflate permanent în schimbare, având și obiective diverse. Respectiv, comuni-
carea politică include procedurile, normele și acțiunile prin care este folosită 
și organizată informația politică. A compara comunicarea politică cu o simplă 
propagandă electorală nu este numai greșit, ci și complet irelevant pentru 
înțelegerea mersului evenimentelor din domeniul competiției politice.

Comunicarea politică nu înseamnă numai tipărirea afișelor electorale 
sau înregistrarea intervențiilor televizate ale unui candidat; ea include toate 
acțiunile de recrutare de personal, de concepție, de anchetă, de marketing, 
de evaluare strategică, de grafică, de analiză a peisajului audio-vizual, de cal-
cul financiar, de pregătire a răspunsurilor care preced, în exemplul nostru, 
tipărirea afișelor electorale sau intervenția unui candidat la un post de tele-
viziune [1,p.14].

În perioada incipientă a democrației, comunicarea politică se desfășura, 
preponderent, prin contact direct între politicieni, respectiv între politicieni 
și alegători. Dezavantajul impactului limitat asupra unei comunități restrân-
se era compensat de avantajul constituirii în timp a unei „familii politice“, 
în care fidelitatea – mai ales în condiții adverse – era ridicată la rangul de 
virtute supremă. 

În prezent, comunicarea politică este tot mai standardizată la nivelul 
formelor, regulilor și strategiilor, precum și din punctul de vedere al situați-
ilor de interacțiune politică. Standardizarea comunicării politice constituie 
unul dintre principalele argumente avansate atunci când se discută despre 
globalizarea spațiului public contemporan. În zilele noastre, orice informație 
are un caracter global, respectiv un eveniment care se petrece în orice colț 
al lumii este preluat în cel mai scurt timp, fiind distribuit către toată mass-
media. Această tendință de internaționalizare este denumită de specialiști 
globalizare și este concepută ca mărirea, intensificarea, accelerarea și im-
pactul crescut al interconectivității internaționale [2,p.13].

În acest context, așa-numita „americanizare a comunicării politice” 
trimite la un model de comunicare politică apărut în spațiul public ameri-
can și răspândit ulterior spre democrațiile europene. Modelul include o se-
rie de strategii comunicaționale, pe baza cărora politicienii susțin schimbul 
discursiv cu jurnaliștii, cu publicul, cu contracandidații și cu personalitățile 
publice. 

Americanizarea comunicării politice presupune adaptarea la acțiunea 
politică a unor strategii de comunicare specifice noilor realități geopolitice. 
Aceste strategii permit ca politicianul să devină un personaj pozitiv, care face 
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parte din memoria colectivă - o prezență în imaginarul social. Din această 
cauză, actorul politic poate fi imediat „recunoscut” de electorat. 

Strategiile de proiectare importate din marketing structurează proiectul 
actorului politic ca „ofertă” (politică) construită în conformitate cu „profilul 
pieței” (electorale). Oferta actorului politic este destinată grupurilor sociale 
țintă ale căror așteptări, percepții și nevoi sunt diagnosticate în prealabil pe 
baza unor tehnici de sondare a pieței. Oferta este, așadar, proiectată după o 
hartă electorală care indică segmentele sociale disponibile să accepte oferta. 

Strategiile de mediatizare conferă personajului politic vizibilitate în 
spațiul public. În condițiile în care televiziunea a devenit principala resursă 
de mediatizare, politicianul trebuie să-și proiecteze în așa fel oferta încât 
ea să poată suporta constrângerile (situațiile specifice arenei televizuale). 
Canalele de televiziune, precum și realizatorii, ca voci publice, apelează la di-
ferite formule de mediatizare care fixează anumite unghiuri de vizibilitate a 
ofertei. Din acest punct de vedere, mediatizarea poate să distrugă, să detur-
neze sau să completeze personajul proiectat de actorul politic. Concomitent, 
metodele de astăzi vor fi demodate în curând, deoarece specialiștii în relații 
publice, precum și alți profesioniști din marketing și publicitate manifestă 
o adevărată pasiune pentru cuvântul nou, deci implicațiile lor sugerează 
cunoașterea opiniei publice și dorința de a se îndrepta către ceva mai bun. 
Acestea constituie observațiile standard oferite clienților și managementu-
lui companiilor:

- preferințele publicului se schimbă,
- publicul are tendința de a se plictisi foarte repede de ceea ce percepe 

ca fiind vechi sau neschimbat,
- produsul, ambalajul și mesajul trebuie să fie întotdeauna actual 

[3,p.190].
Strategiile discursive importate, mai ales din publicitate și show-busi-

ness, sunt utilizate pentru a comunica „mesajele politice”, pentru ca actorul 
politic să poată oferi electoratului „versiunea accentuată” a ofertei sale; de 
pildă, o astfel de strategie poate focaliza atenția publică asupra informațiilor 
și semnificațiilor, pe care actorul politic le consideră a fi cele mai importan-
te la nivelul ofertei sale și la care electoratul trebuie să reflecteze în mod 
expres. Aceste strategii implică utilizarea limbajului verbal și a celui non-
verbal astfel încât să se poată genera efecte de credibilitate. Actorul politic 
acționează discursiv în sensul că el orientează electoratul spre o anumită 
interpretare a ofertei politice. Politicienii obișnuiesc să comenteze și să își 
valorizeze oferta. 

Se reproșează adesea strategiilor prezentate mai sus că dezvoltă comer-
cializarea politicului, că, pe baza unui sistem de seducție sofisticat, publi-



180

cul este îndoctrinat nu cu ideologii, ci cu imagini și pseudorealități. Cu alte 
cuvinte, prea multă comunicare elaborată scenic și prea puțină substanță 
politică. 

În consecință, modelul nu înlocuiește, ci atenuează efectele modelu-
lui vertical de comunicare politică, dintre aparatul politic centralizat spre 
subiecții politicului. În tiparele actuale, comunicarea politică se poate mani-
festa ca un schimb discursiv între politician, mass-media și electorat. Stra-
tegiile de comunicare politică relativ standardizate îi obligă pe politicieni să 
asimileze logica de acțiune a mass-media și a electoratului. 

Acest model de comunicare politică creează astfel un spațiu de interacțiu-
ne între cei trei actori sociali. Apare posibilitatea ca „monologul” politicianului 
să fie imediat evaluat de către jurnaliști și sondajele de opinie; totodată, politi-
cianul riscă, în regim de mediatizare, ca acțiunea sa proiectată atât de laborios 
să nu aibă efectele scontate. Respectiv, apare problema eticii și responsabilității 
în relațiile publice, care reprezintă preocupări la două niveluri – cel al fiecărui 
individ și cel al instituției pe care o reprezintă acesta [4,p.301]. 

Aceasta presupune că politicienii și instituțiile politice se află în si-
tuația de a-și adapta acțiunea politică în funcție de intervenția mass-me-
dia și a sondajelor de opinie. În spațiul public se instituie astfel practica de-
clanșării comunicării politice, respectiv acțiunea politică devine accesibilă. 
Strategiile de comunicare socializează acțiunea politică. De aceea, s-ar 
putea ca ele să constituie prețul plătit pentru dezvoltarea unei mentalități 
democratice, pentru ca vizibilitatea politicului să nu rămână doar o normă a 
democrației, ci să devină practică socială. 

Este necesar de subliniat că tipologia actorilor care participă, într-un 
fel sau altul, la comunicarea politică este diversificată și reflectă caracterul 
strategic și instituțional al comunicării politice: 

● de la partide și politicieni la administrația locală și instituțiile guver-
namentale; 

● de la grupuri de presiune și lobby-uri la sindicate și mișcări sociale; 
● de la societatea civilă, experți și lideri de opinie la organizații mass-

media, jurnaliști, diverse forme și opinii publice (sondaje de opinie, 
construcții discursive, interviuri) și ale publicului mediatic (publicul 
de presă, publicul online, publicul de televiziune).

 Actualmente, în rândul actorilor politici poate fi inclusă și diaspora, pen-
tru care, drept sursă de comunicare, în cea mai mare parte, servesc rețelele 
de socializare. 

 Comunicarea politică presupune realizarea unor obiective politice, ca-
racteristice acestui domeniu. Aceste obiective sunt corelate cu funcțiile do-
meniului politic, care se desfășoară într-o formă specifică. Funcțiile și prin-
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cipiile comunicării politice reprezintă un ansamblu structural care susține 
întregul edificiu al fenomenului: un principiu de bază este că „nu putem să 
nu comunicăm”, iar competența de comunicare este funcția de bază a comu-
nicării. Dacă ne referim la contextul retoricii, o primă clasificare a funcțiilor 
comunicării reprezintă:

 -  funcția politică sau deliberativă, atunci când discursul stabilește 
oportunitatea unei acțiuni cu caracter public; 

-  funcția forensică sau judiciară, care constă în dovedirea justiției sau 
imoralității unor fapte deja realizate, pe care le aprobă sau le incri-
minează; 

-  funcția demonstrativă, axată pe elogierea sau blamarea unor perso-
nalități, pe exprimarea satisfacției față de un eveniment favorabil.

 Comunicarea politică are anumite caracteristici specifice anume aces-
tui domeniu: 

-  orice instituție politică joacă în procesul de comunicare atât rolul de 
emițător, cât și de receptor; 

-  orice instituție utilizează în realizarea activităților sale informații de 
natură internă și externă; 

-  fiecare componentă a instituției date reflectă prin informațiile vehi-
culate un anumit tip de procese, și în cazul nostru procese politice. 
La nivelul domeniului politic această funcție se referă la acele mo-
dalități specifice, prin care se vor realiza planurile și programele în-
tocmite anterior. Reieșind din funcțiile comunicării, putem specifica 
anumite principii ale procesului comunicativ:

➔  Toleranța - menționăm și principiile de tact, justețea, principialita-
tea, politețea, respectul față de părerea altuia.

➔ Alegerea temei pentru comunicare - este punctul vulnerabil al po-
liticienilor, al administratorilor și managerilor de astăzi. Uneori, in-
succesul vine de la incapacitatea acestora de a alege tema potrivită 
pentru o comunicare. 

➔ Principiul menținerii tonului comunicării - evident, tonul comunică-
rii se realizează în mare măsură prin vocea vorbitorului. Intensitatea 
vocii trebuie să fie suficientă pentru a fi auzită normal de către inter-
locutor.[5] 

Potrivit modelului actual de comunicare politică, acțiunea politică se 
întemeiază pe evaluarea efectuată de către mass-media și electorat. Fiecare 
dintre cei trei actori sociali inițiază comunicarea politicului în funcție de ac-
țiunea celorlalți doi. Actorii politici, mass-media, publicul și electoratul tre-
buie să răspundă unii altora. În felul acesta, comunicarea politică se instituie 
ca o practică publică, și nu ca o practică subordonată spațiului politic. 
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O caracteristică, apărută în ultimii ani, a comunicării politice este faptul 
că aceasta este realizată de specialiști în câștigarea alegerilor și se realizează 
mai ales în spațiul virtual conturat de mass media, cu mijloacele presei (scri-
se), radioului, televiziunii, rețelelor de socializare etc. Sub noua ei formă, ea 
abordează unele fenomene sociale și politice, precum: 

1. Viitorul unui om politic depinde, în mare masură, de echipa lui de 
consultanți. În era democrației modelate prin mass-media și rețelele de soci-
alizare, omul politic care se prezintă fără o echipă de consultanți nu este luat 
în serios nici de presă, nici de finanțatori. Lipsit de sfaturile specialiștilor în 
relații publice, el va fi ignorat și de cetățeni. Or, consultanții manifestă lipsa 
de interes pentru diferențele doctrinare sau pentru procesul legislativ. Ei se 
raliază politicianului care are cele mai mari șanse de câștig și pe care pot să-l 
„vândă“ cel mai bine pe terenul „pieței politice“. 

2. Afirmarea unei persoane sau a unui partid în prim-planul vieții poli-
tice depinde într-o măsură mult prea mare de cultivarea relațiilor cu presa. 
Raporturile dintre politicieni și ziariști sunt foarte complexe, ele putând evo-
lua de la ostilitate reciprocă la cooperare sau chiar complicitate. Oricât de 
multe calități ar avea și oricât de interesante proiecte ar propune, un politi-
cian nu are șanse de a intra în atenția opiniei publice decât dacă presa îi me-
diatizează acțiunile. Fără îndoială, oamenii de presă îndeplinesc – în genere 
– rolul cetățenesc de a atrage atenția electoratului asupra ofertelor politice 
consistente, însă, deseori, nu fără a fi cointeresați în acest sens. Organizațiile 
de presă au datoria de a informa cu onestitate publicul, dar și pe aceea de a 
supravețui pe piața mediatică. 

3. Cu certitudine, deseori politica, în cazul nostru, comunicarea politi-
că este tratată ca business, devenind o activitate extrem de costisitoare. Nu 
se poate vorbi de comunicare politică sau de marketing politic fără a vor-
bi de bani. Politica a devenit atât de costisitoare, încât trebuie foarte mulți 
bani chiar și pentru a fi bătut. Înainte de toate, politicienii trebuie să facă 
față cheltuielilor cu staff-ul de campanie și cu transmiterea mesajelor prin 
mass-media. Toate acestea pun candidații și partidele politice într-o relație 
de dependență față de anumite cercuri economico-financiare, dispuse să le 
sprijine. Or, este greu de presupus că donațiile sunt acordate din pură gene-
rozitate. Mult mai probabil, în schimbul fondurilor primite, partidele sunt 
chemate să le satisfacă interesele de grup (unele dintre ele, puțin onorabile). 
Apare, așadar, riscul ca, în ciuda alternanței partidelor la guvernare, să se 
înfăptuiască o singură strategie politică, anume, strategia care convine gru-
purilor de presiune. 

4. La etapa actuală, comunicarea politică devine tot mai personalizată, 
deoarece, dacă anterior politica însemna, înainte de toate, idei și programe, 
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astăzi ea înseamnă persoane sau, mai curând, personaje. Politicienii par să-
și aleagă un rol, pe care urmează să îl joace ca în spectacol. Imaginea omului 
politic primează în raport personalitatea omului politic. Cetățenii nu mai in-
tră în contact cu persoane reale, ci cu „realități virtuale“ sau simulacre. Poli-
ticienii nu mai sunt atât de interesați să-și schimbe în bine comportamentele 
private sau publice, ci preferă să-și amelioreze mai curând imaginea publică. 
S-a ajuns până acolo încât rezultatele electorale să depindă de fizionomia, 
vestimentația, accesoriile, gesturile etc. politicianului, și nu de ceea ce este 
el în realitate. 

5. În ultimul deceniu, programele partidelor politice nu mai sunt axate 
pe chestiuni doctrinare, ci pe atingerea unor obiective pragmatice. Formal, 
cele mai multe partide își asumă o doctrină politică – liberală, conservatoa-
re, creștin-democrată, ecologistă, socialistă, comunistă etc. – pentru a-și le-
gitima ocuparea statornică a unui loc pe scena politică a societății. Însă ele 
fac deseori mențiunea că nu se vor lăsa încorsetate de respectiva doctrină, 
atunci când trebuie atinse anumite obiective pragmatice. Pragmatismul a 
ajuns “ideologia de serviciu” a tuturor partidelor care vor să ajungă la pu-
tere. 

6. Cetățenii care iau o decizie politică pe baza unei alegeri în cunoștință 
de cauză votează relativ constant, în ciuda unor aspecte negative pe care le 
constată în activitatea aleșilor lor. Din păcate, ca urmare a unei practici poli-
tice dăunătoare, cei mai mulți cetățeni votează sub influența exclusivă a cam-
paniei electorale, care, cum am mai spus, se adresează laturii lor afective. 

7. Cu regret, propaganda este practicată la o scară destul de mare, aceas-
ta deoarece, dependente de imaginea lor publică, partidele politice tind să 
se conformeze nu atât nevoilor, cât capriciilor cetățenilor. Măsurile luate la 
guvernare nu trebuie să nască animozități și nu trebuie să deranjeze. S-a 
ajuns până acolo încât partidele aflate la guvernare să fie acuzate – de cele 
mai multe ori, pe bună dreptate – că nu administrează țara, ci desfășoară 
activități de relații publice. 

În concluzie, trebuie subliniat că, asemeni diplomației, sensul comuni-
cării politice este de a înțelege, de a accepta și de a valorifica globalizarea 
comunicării și de a promova credința în comunicare. Studiul teoretico-prac-
tic al comunicării și al influenței raportate cadrului politic este un demers 
complex, multidimensional și, în același timp, actual. Situația ce desemnea-
ză lumea politică contemporană, în general, și cea a Republicii Moldova, în 
special, demonstrează, o dată în plus, că comunicarea politică, valențele ei, 
mecanismele utilizate, ce au ca efect influența socială, rămâne a fi o prezență 
a zilelor noastre.
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ABORDAREA TRADUCERII LITERARE PRIN PRISMA
 TABLOULUI LINGVAL AL LUMII

Ludmila Zbanț
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. În lucrare punem accentul pe modul de reproducere în textul literar 
tradus a tabloului lingval al lumii, reflectat în creația sa de către autorul originalului. 
Încercăm să găsim unele răspunsuri ce țin de dominanta național/universal în pro-
cesul de interpretare a unei viziuni asupra lumii ce aparține altei culturi, precum și 
de strategiile aplicate de către traducător în vederea transmiterii acesteia în limba 
și cultura țintă, păstrând o fidelitate maximă față de textul original. Un rol aparte în 
materializarea tabloului lingval național le revine cuvintelor-realități a căror tradu-
cere este deseori o provocare serioasă pentru traducătorii textelor literare.

Cuvinte-cheie: tabloul lingval al lumii, traducere literară, interpretare, cultura 
și mentalitate naţională, universalii, realia, culturem

Abstract. In this paper we focus on the manner in which the linguistic picture 
of the world, reflected in its creation by the author of the original, is conveyed in a 
translated literary text. We attempt to find answers related to the national/univer-
sal dominance in the process of interpreting the vision of a world that belongs to 
another culture, as well as to the strategies employed by the translator in view of its 
rendering into the target language and culture and preserving a maximum fidelity 
to the original text. The realia words, whose translation is often a serious challenge 
to translators of literary texts, play a separate role in the materialisation of the na-
tional linguistic picture of the world.

Keywords: linguistic picture of the world, literary translation, interpretation, 
culture and national mentality, universals, realia, cultureme

Introducere. Pentru început să ne amintim versiunea mitologică despre 
originea limbii/limbilor, descrisă în Biblie, deoarece, din perspectivă lingvis-
tică, constatăm că este vorba despre crearea lumii prin atribuirea numelor 
unor lucruri. E știut că Dumnezeu a numit doar obiectele cele mai însemna-
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te: a numit lumina – zi, iar întunericul – noapte; întinderea a fost numită cer, 
iar uscatul – pământ; apele care au fost adunate – mare (Geneza, 1:1-25). 
Apoi Dumnezeu a creat primul om și acesta a dat nume tuturor ființelor pe 
pământ. Din cele descrise înțelegem că limba este principiul fundamental 
al universului, mai exact, este esența cunoașterii lumii de către primul om. 
Acest proces continuă și în prezent, doar că există foarte mulți creatori de 
denumiri pentru tot ce apare. Să nu uităm însă de faptul că ei văd această 
lume diferit pentru că, tot legenda turnului Babel spune că Dumnezeu i-a 
pedepsit pe oameni pentru încercarea de a-L sfida, dându-le limbi diferite și 
de atunci omenii încearcă să regăsească înțelegerea care îi unea altădată, iar 
instrumentul cel mai bun în acest parcurs este oferit de traducere.

La ora actuală se vehiculează informația că pe globul pământesc ar exista 
între 6,5 mii – 4,5 mii de limbi cu statut și pondere neomogene. Bineînțeles, 
fiecare din limbile respective are o experiență specifică de reflectare a 
realității, baza comună a existenței umane pe care o trăiesc purtătorii anu-
mitei limbi și servește pentru comunicare. Dacă am urmări firul gândurilor 
expuse de marele lingvist Eugen Coșeriu, am aprecia o dată în plus faptul 
că „trebuie să distingem comunicarea a ceva cuiva [...] de comunicarea cu 
celălalt, presupusă drept condiție originară pentru orice act lingvistic”, adică 
„Limbajul este întotdeauna îndreptat către altul [...]”, fiind un fapt social, mai 
exact, în opinia lingvistului „fundament și în același timp manifestarea pri-
mară a socialului” [1, 51]. 

Schimbarea de paradigmă în științele umaniste – centrarea pe su-
biectul vorbitor. Limbajul este „o expresie a intersubiectivității” [1, 52] 
marcată de o tradiție istorică, afirmă profesorul Eugen Coșeriu. Aceste idei, 
fiind aplicate comunicării interculturale exprimate prin traducere, creează 
un tablou complex al activității profesioniștilor din domeniu, care sunt puși 
în fața numeroaselor provocări de diferit gen. Este clar că limbile nu diferă 
prin realitatea pe care o desemnează (aceasta fiind exterioară limbajului), 
„ci diferă doar ca limbi” [1, 106]. Totuși „În analiza semantică a unei limbi 
trebuie să se ia ca referință realitatea desemnată, pentru a se putea stabili 
în ce mod o analizează această limbă, deci care sunt trăsăturile din realita-
te adoptate ca trăsături distinctive ale semnificațiilor sale” [1, 106]. Anume 
de aceea, după cum afirmă profesorul Irina Condrea, „barierele lingvistice, 
implicit cele de comunicare, erau și rămân a fi mult mai rezistente și nu pot 
fi înlăturate fără ceea ce numim astăzi activitate de traducere”, care asigură 
medierea lingvistică, fiind o punte între culturi, popoare și epoci [2, 32].

Conceptualizarea realității de către om, adică perceperea ei, existența 
și înțelegerea, formează o imagine conceptuală a lumii, care se află într-o 
unitate complexă cu imaginea lingvistică a lumii. În procesul unei astfel de 
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înțelegeri a lumii, omul dă nume obiectelor din realitatea înconjurătoare, dar 
imaginea conceptuală a lumii este exprimată nu doar prin cuvinte, prin lim-
baj, ea este mult mai largă, cu multiple fațete, înglobând cultura cu tradițiile 
și obiceiurile specifice, istoria unui popor. Nu în zadar, în cercetările mai re-
cente, a apărut o nouă direcție interdisciplinară, denumită etnolingvocultu-
rologie, știință marcată de două manifestări interdependente: cognitivă și 
comunicativă [3, 5] – este o disciplină complexă prin care se încearcă abor-
darea în ansamblu a problemelor ce aparțin mai multor științe umanitare și 
sociale, inclusiv culturologia, istoria, antropologia, etnopsihologia, etnoling-
vistica sau lingvistica antropologică, ultima fiind axată pe studierea legături-
lor ce se construiesc între fenomenele lingvistice și culturale. Simbioza aces-
tor domenii este de o importanță majoră în cazul traducerii textelor literare 
cu un puternic colorit național.

Etnolingvistica susține că limba reprezintă o totalitate de comporta-
mente lingvale și prin intermediul ei este posibil de studiat metodele de 
conceptualizare de către oameni a comunității naturale și sociale, a lumii 
în care se află [3, 11], adică vorbim despre niște stereotipuri socioculturale 
ale comportamentului uman în diverse domenii de activitate. Constatăm o 
schimbare de paradigmă în științele umaniste prin faptul că subiectul vorbi-
tor devine obiectul principal al cercetărilor actuale din domeniu, inclusiv al 
traductologiei. Interesul pentru locul care îi revine persoanei în limbă și al 
limbii în persoană motivează actualitatea studierii tabloului lingval al lumii. 
Această condiție este deosebit de importantă în contextul traducerii literare, 
deoarece este greu de imaginat o traducere calitativă, adecvată originalului, 
fără o analiză profundă a specificului cultural (în sensul cel mai larg al ter-
menului cultură) redat prin elementele ce aparțin tabloului lingval al lumii 
constituit de secole de către o comunitate lingvistică. 

Profesorul Coșeriu spunea că „limbajul aparține lumii culturii și libertății, 
adică domeniului activităților productive intenționale ale omului”, iar aces-
te activități „nu sunt doar esențial „productive”, ci și „creative”, creativitatea 
fiind „proprietatea activităților umane care nu numai că aplică reguli de pro-
ducere, ci, în același timp, le și modifică” [1, 318]. Savantul consideră că „din 
cauza cerințelor științifice, în special a practicii analitice și descriptive, orice 
limbă se transformă într-un obiect: ea este obiectivată să devină ceva exteri-
or și observabilă” [1, 319]. 

În activitatea unui traducător, observarea funcționării limbilor în contact 
este foarte importantă, permițând delimitarea diferențelor ce se atestă în 
formarea și existența cunoștințelor despre realitatea înconjurătoare de către 
reprezentanții anumitei comunități lingvistice. Totalitatea cunoștințelor des-
pre realitatea extralingvistică este fixată prin forme verbale în tabloul lingval 
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construit de comunitatea lingvistică respectivă, urmare a experienței secula-
re a poporului, exprimând imaginea a tot ceea ce există ca o lume unică și tot-
odată multiplă, în structura și conexiunile sale cuprinse în limbaj, reprezen-
tând, în primul rând, omul, viața sa materială și spirituală și, în al doilea rând, 
tot ceea ce îl înconjoară: spațiu și timp, trăire și natura neînsuflețită, zona mi-
turilor și a societății create de om etc. O confirmare a celor expuse o regăsim 
în scrierile cercetătorului Gheorghe Popa. Dânsul a consacrat un studiu apar-
te viziunii lingvale asupra lumii a profesorului Eugen Coșeriu [4, 327-334] 
și consideră că este în afara oricărui dubiu faptul ca Magistrul era conștient 
de existența unui „tablou lingval al lumii”. Totodată, autorul apreciază faptul 
că profesorul Coșeriu susținea că existența diferitor „tablouri lingvale ale lu-
mii”, datorate existenței diferitor tipuri de conștiințe umane (conștiința indi-
viduală, conștiința colectivă, conștiința națională etc.) rezultă din specificul 
activității unui popor și nu din sistemul lingval național [4, 329].

Să analizăm în acest context câteva exemple de traduceri literare:
1) – Нет, - твёрдо ответил гость,  я  не могу удрать отсюда не 

потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда. – И после паузы 
он добавил: – Итак, сидим?(с. 132)

1a) –nu, răspunse hotărât oaspetele, nu pot să fug de aici, nu pentru că ar 
fi prea sus, ci pentru că nu am unde. făcu o pauză, apoi adăugă: așadar stăm 
închiși? (p.134)

1b) – non, répondit le visiteur d’un ton ferme, si je ne peux pas me sauver 
d’ici, ce n’est pas parce que c’est trop haut, mais parce que je n’ai nulle part à 
me sauver.

il fit une pause, puis ajouta:
– alors, on fait la causette, puisqu’on est dans la même cabane ?(p.191)
În limba rusă, verbul cидеть are mai multe sensuri (conform 

ru.diktionary.org - 10) din care vom extrage pentru exemplul 1 următoarele: 
3. перен. Находиться в бездействии – a sta fără a face ceva; 4. перен., разг. 
Находиться внутри чего-либо, таиться, содержаться где-либо – a se afla 
în interior, a se ascunde, a fi ținut undeva; 7. жарг. Отбывать заключение в 
местах лишения свободы – a se afla în penitenciar. În exemplului 1) aceste 
trei sensuri cofuncționează reușit, dar tocmai această simbioză de sensuri 
creează dificultăți pentru traducătorii textului în limba română și franceză, 
limbi care nu dispun de astfel de posibilități. Observăm că în traducerea în 
română 1a) este propus echivalentul stăm închiși care transmite parțial cele 
trei sensuri, dar se pierde în totalitate echivalența pragmatică, stilistică, adi-
că sensul conotativ sau argotic. În limba franceză 1b) este utilizată parafra-
zarea on fait la causette, puisqu’on est dans la même cabane: constatăm o 
abatere semnificativă de la original, căci expresia faire la causette are sensul 
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de ca a sta la taifas, iar cabane nu are nimic în comun cu penitenciarul, deci 
este o diferență substanțială a efectului comunicativ produs în comparație 
cu situația descrisă în textul sursă. 

În exemplele de mai jos, observăm o altă strategie de traducere, la fel 
marcată de anumite erori:

2) Он был тепло одет в широкий мерлушечий черный тулуп, и за ночь 
не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей 
спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, 
был не приготовлен.(И)

2а) era îmbrăcat gros, cu un cojoc larg din blană de miel, acoperită cu 
postav negru, așa că peste noapte nu-i păsase de frig, în timp ce vecinul său fu-
sese nevoit să simtă pe propria spinare zgribulită toată dulceaţa umedei nopţi 
(rusești? l.z.) de noiembrie cu care, după cum se putea vedea, nu era obișnuit. 
(I, p. 5-6)

2b) Chaudement enveloppé dans une large peau de mouton noire bien do-
ublée, il n’avait pas senti le froid, tandis que son voisin avait reçu sur son échine 
grelottante toute la fraîcheur de cette nuit de novembre russe à laquelle il ne 
paraissait pas habitué. (I, p. 4).

În limba rusă мерлушечий este un arhaism – устар. тоже, что 
мерлушковый; сделанный из мерлушки (мерлушек), care provine de la 
мерлу́шка — шкурка ягнёнка грубошерстной породы овец. Мерлушка 
может быть белой, чёрной, коричневой. Atât în română, cât și în franceză 
au fost comise erori de traducere, mai exact, în 2a) traducătorul nu a folosit 
sintagma blană neagră de miel, ci blană de miel, acoperită cu postav negru: 
înțelegem că nu este vorba despre o lipsă a acestei realități în cultura și limba 
română și că este o eroare comisă de traducător, care a propus o supratradu-
cere, adăugând informații inexistente în original. În limba franceză s-a con-
turat o altă situație – traducătorul nu a precizat că este vorba despre o blană 
de miel și a tradus prin peau de moutonnoire– blană de oaie, dar ar fi trebuit 
să utilizeze lexemul agneu: probabil acest lucru se întâmplă din motivul că în 
civilizația franceză din epoca respectivă nu era răspândit un astfel de model 
de haine; în plus, și în această traducere înregistrăm informații inexistente 
în original –biendoublée. Am putea explica această alegere a traducătorului 
prin dorința de a sublinia că nopțile în noiembrie în Rusia sunt friguroase și 
că este nevoie de haine groase pentru a se proteja de frig.

Aceste câteva observații permit să conchidem o dată în plus că tabloul 
lingval al lumii scoate la suprafață niște realități specifice anumitor societăți 
și culturi, iar necunoașterea lor duce la traduceri eronate.

Realia – purtătoare de informație socioculturală și sursă de dificultăți 
de traducere. E știut că limbajul combină noțiunile concrete cu cele abs-
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tracte, subiective și obiective, personale și colective, naționale și universale. 
Specificitatea națională se manifestă prin componente ale culturii cum ar 
fi tradițiile, care sunt definite ca elemente durabile ale culturii; activitatea 
gospodărească; comportamentul de zi cu zi și codul comportamental asoci-
at; caracteristicile naționale ale gândirii; cultura artistică. Reflectarea aces-
tor realități în limbile naționale se caracterizează prin elemente ce aparțin 
doar acestei limbi și formează tabloul lingval al lumii, asociat limbii respec-
tive și fixat în lexicul, gramatica, structurile frazeologice, oferind totodată 
o nuanțare originală a realității înconjurătoare prin faptul că sunt puse în 
valoare obiecte, fenomene, procese de o importanță majoră pentru comuni-
tatea lingvo-socio-culturală respectivă. Aceste unități sunt considerate drept 
realia și cunosc un interes aparte printre cercetătorii traductologi.

Profesorul Irina Condrea acordă o atenție sporită traducerii acestei ca-
tegorii de mesaje [2, 66-79] și subliniază că, în cazul traducerii textelor pu-
ternic marcate de dominanta culturală, „traducătorul trece nu de la o limbă 
la alta, ci de la o civilizație la alta”, cel mai mare obstacol fiind reprezentat de 
realitățile la care se referă cuvintele cultureme. Cercetătoarea pune în valoa-
re faptul că fiecare idiom analizează în mod diferit realitatea, adică avem de 
a face cu diferite tablouri lingvale rezultate cu preponderență din domeniile 
„care reprezintă esența modului de viață al poporului.” [2, 66].

La rândul său, Georgiana Lungu abordează traducerea prin prisma rolu-
lui ei cultural, istoric și interdisciplinar, insistând pe probleme precise pre-
cum transferul cultural și traducerea culturemelor, ultima fiind totuși o pro-
blemă foarte delicată [6, 10]. Ideea conducătoare susținută de autoare este 
că un culturem actualizează accepții despre o lume, despre o mentalitate, vi-
zând elementul nestructurabil, greu de reorganizat după legile altei limbi [6, 
10-11]. Lingvista definește culturemul drept „unitatea minimală purtătoare 
de informație culturală care nu se descompune în vederea perceperii sensu-
lui și realizării traducerii, întrucât această operație ar perturba receptarea 
corectă a sensului de către destinatar [...] și ar produce alterarea intenției 
autorului” [6, 35]. 

Astfel, devine clar de ce realia și culturemul sunt noțiuni deseori pre-
zente în traducerile textelor literare marcate de coloritul național, adică 
ele reflectă tabloul lingval care materializează specificul unei limbi-culturi. 
Se consideră că aceste două noțiuni sunt apropiate, dar nu identice. Astfel, 
lingvistul rus V. Gak vede diferența în faptul că prin noțiunea de realia se 
subînțelege tot ce ține de cultură: obiecte, funcții, obiceiuri, comportamente. 
Culturemul însă este exprimarea verbală a realia, un semn formal ce dispune 
de anumite sensuri, coraportat cu un element concret al realității [5, 142]. 
În același timp, cercetătorul este de părere că în procesul de comparare a 
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limbilor se pot contura atât fapte simetrice, cât și asimetrice. Asimetria se 
manifestă în dimensiunea semiotică (absența semnificatului sau a semnifi-
cantului); paradigmatică (discrepanțe la unul din nivelurile relațiilor simbo-
lice) și sintagmatică (organizarea specifică a continuității obiective în diver-
se societăți) [4, 150]. Această afirmație se pretează ușor multiplelor exemple 
extrase din traducerile literare. 

Avem de a face cu asimetria semiotică sau pragmatică în exemplele de 
mai jos:

3) Впоследствии с несчастною, […] произошло вроде какой-то 
нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у 
деревенских баб, именуемых за эту болезнь кликушами. (БK)

3a) în urmă, sărmana femeie,[…], dăduse într-un fel de boală muierească 
de nervi, întâlnită mai ales la poporul de jos, în mijlocul femeilor de la ţară, 
unde despre bolnave se zice că sunt apucate de năbădăici. (FK, p. 14)

3b) plus tard, la malheureuse jeune femme, […], fut en proie à une mala-
die nerveuse fréquente parmi les villageoises et qui leur vaut le nom de « pos-
sédées ». (FK, p. 47)

Pentru culturemul кликуша în limba română este propus un echivalent 
mai voluminos exprimat prin sintagma apucate de năbădăici, adică traducă-
torul vine cu o traducere descriptivă a sensului de profunzime ce se conține 
în lexemul din limba rusă, încercând totodată să păstreze mărcile de limbaj 
familiar prin utilizarea formei sunt apucate de năbădăici. În limba franceză 
acest efect se obține parțial datorită utilizării ghilimelelor pentru lexemul 
« possédées », acestea având totodată funcția de a introduce vorbirea directă.

În următoarele exemple este vorba despre o realitate din societatea 
rusă descrisă de F. Dostoievski – o monedă denumită двугривенный – istor. 
разменная монета достоинством в 20 копеек. 

Observăm că în ambele traduceri este utilizată strategia descriptivă, adi-
că precizarea valorii nominale a monedei respective, dar din nou se pierde 
din dimensiunea pragmatică, adică dispare accentul pe un limbaj familiar:

4) Как бы то ни было, молодой человек не потерялся ни сколько и 
добился-таки работы, сперва уроки в двугривенный, […] (БK)

4a) oricum, tânărul nu s-a pierdut deloc cu firea și îndată și-a găsit de 
lucru: la început ca meditator cu douăzeci de copeici ora, […] (FK, p. 17)

4b) Quoiqu’il s’en fût, le jeune homme ne se troubla pas, trouva du travail, 
s’abord des leçons à vingt kopeks, […] (FK, p. 49)

Vom sublinia importanța de a dezvolta la viitorii traducători aptitudini 
de adaptare pragmatică sub diferite forme, deoarece în procesul traducerii 
textelor literare, ca și în orice altă traducere, se încearcă o armonizare, atunci 
când este posibil, a contextelor extralingvistice, socio-culturale ale destina-



192

tarilor sursă și țintă[6, 11]. Acest lucru nu este deloc simplu, iar traducătorul 
trebuie să aplice competențe vaste de ordin cultural, enciclopedic, lingvistic 
etc. pentru a face față provocării. 

Să nu uităm nici de condiția că, vorbind despre calitatea traducerii, în 
traductologia modernă se pune accentul pe adecvarea traducerii. Se operea-
ză cu trei principii de bază: transmiterea exactă și completă a originalului; 
redarea formei lingvale a originalului; respectarea completă a limbii în care 
se traduce. Este clar că nu sunt rare situațiile în care este posibil de răspuns 
aproape integral acestor condiții și atunci prin adecvare se înțelege condiția 
utilizării în textul tradus a unor mesaje care produc efecte și funcții identice 
celor din original, ne referim astfel la respectarea dimensiunii semantice și 
pragmatice a originalului în traducere.

Putem concluziona că, dacă am merge în profunzimea problemei tra-
ducerii culturemelor, vom mai constata că aceste unități se caracterizează 
printr-un grad diferit de dificultate în cazul traducerii, căci le putem catego-
risi conform criteriului uzului, adică gradului de cunoaștere și de utilizare în 
limba sursă a lexicului marcat cultural. Pe de altă parte, este vorba despre un 
lexic dinamic, cu o istorie proprie, fie foarte prezentă în comunicarea cotidi-
ană, văzută pe plan sincronic, fie uitată, pierdută din diverse motive chiar în 
societatea și cultura sursă. Acest tip de lexic este utilizat în textele artistice în 
virtutea descrierii unor evenimente istorice dintr-o anumită perioadă și deci 
este inevitabilă includerea lui în textul sursă. Apare necesitatea de explicita-
re a culturemelor cu puternice mărci istorice chiar pentru purtătorii limbii 
originalului, căci se constată evoluții importante în tabloul ei lingval pe o 
durată de timp mai lungă. Astfel, apare o nouă necesitate de traducere (dacă 
vom face referire la categoriile traducerii emise de R. Iakobson, este vorba 
despre traducerea intralingvală sau reformulare, mai exact, explicitarea sen-
surilor uitate în situațiile la care ne referim [7, p.79]). Am putea exemplifica 
această afirmație cu niște informații extrase din ediția din anul 2007 a scri-
erilor lui Mihail Bulgakov[8, c. 91-92]. Este vorba despre unele schimbări de 
conținut efectuate nemijlocit în textul romanului și despre redactarea note-
lor explicative plasate la sfârșitul cărții prin care editorii informează citito-
rul rus despre numeroasele realități din spațiul sovietic în perioada anilor 
20 ai sec. al XX, adică aproape cu un secol în urmă, fără cunoașterea cărora 
înțelegerea acțiunii descrise în romanele incluse în volum devine dificilă. Pe 
lângă prefață (p.7-17) și postfață (p.737-746), există 51 de note explicati-
ve pentru romanul „Белая гвардия” (p.749-769) și 151 de note explicative 
pentru romanul „Мастер и Маргарита” (p.769-813). 

O parte din notele explicative propuse în această ediție au fost preluate 
de C. Ligny, traducătorul romanului dat în limba franceză, pe care le com-
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pletează cu altele destinate în mod mai special cititorului francez. Iată doar 
câteva exemple:

5). Никогда не разговаривайте с неизвестными. (с.309)
Примечание: Никогда  не разговаривайте  с неизвестными.– Назва-

ние гл. 1 выражает «житейскую мудрость» обывателя эпохи шпионо-
мании и разоблачения «врагов народа». Подобные афоризмы, разбро-
санные в тексте, - маски автора, делающие его как бы представителем 
той самой «толпы», которую он изображает. (с. 770)

5a) ne parlez jamais à des inconnus2. (traducere de C. Ligny, p.23)
Nota2:Rappel ironique de la psychologie de beaucoup de Moscovites, en 

une époque où l’obsession de l’espionnage était omniprésente.
6) В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось 

двое граждан. (с.12) 
Примечание: Действие романа о мастере продолжается немногим 

более трех суток: от заката в какую-то майскую среду до полной 
темноты в ночь с субботы на воскресенье, причем по смыслу видно, что 
это воскресенье является началом православной Пасхи. Эти трое суток 
расписаны скрупулезно точно. Однако невозможно отождествить 
это романное время с историческим: в период между 1917 и 1940 гг. 
самая поздняя Пасха приходилась на 5 мая (в 19289 г.), а в этом случае 
события на Патриарших прудах должны были бы происходить 1 
мая, что совершенно исключено по всем другим условиям действия. 
Если для определения времени действия обратиться к некоторым 
материальным фактам и событиям, описанным в романе, то легко 
убедиться, что в отношении времени действие этого романа 
амбивалентно: автор намеренно совмещает разновременные факты – 
так, еще не взорван храм Христа Спасителя (1931 г.), но уже введены 
паспорта (1932 г.), отменены продуктовые карточки (1935 г.) и вместе 
с тем еще функционируют торгсины и т.п. (с. 770-771)

6a) C’était à moscou au déclin d’une journée printanière3 particulièrement 
chaude. (traducere de C.Ligny, p.23)

Nota3: L’action «moscovite» du roman se déroule du mercredi soir à la 
nuit de samedi ou dimanche. Au cours de cette nuit, le Maître trouvera le re-
pos et Pilate la miséricorde. Pour les chrétiens orthodoxes, elle correspond 
à la nuit de la Résurrection. Ainsi, le cadre chronologique des événements 
moscovites correspond-il à la semaine sainte chrétienne. La partie « anti-
que » du roman commence un vendredi matin pour se terminer tard dans la 
nuit de la pâque juive. Celle-ci coïncide avec la pleine lune de printemps, nuit 
de Walpurgis et du sabbat des sorcières (le bal chez Satan). Ainsi les deux 
séries se recouvrent et se projettent les uns sur les autres. 
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Este evidentă diferența substanțială a volumului textelor explicative din 
notele de subsol produse în rusă și în franceză, în ultima fiind tradusă, de 
regulă, doar o parte din informația în limba rusă.

Concluzii. Considerăm că problema „suprapunerii” tablourilor lingvale 
ale limbilor atrase în procesul traducerii, condiționată nemijlocit de adecva-
rea traducerii, nu se reduce doar la analiza culturemelor, care, indiferent de 
forma lor de manifestare „poartă în ele latent o specificitate culturală proprie 
uneia dintre limbile în relație de traducere” [6, p.37-38]. Nu putem neglija, 
în acest context, structura gramaticală a limbilor și procedeele stilistice la 
care a recurs autorul originalului. Totuși este evident că anume lexicul mar-
cat de un colorit național declanșează, de cele mai multe ori, dificultățile de 
traducere a unui text literar, aceasta fiind delicată prin faptul că „Realitățile 
existente în natură, în univers au de multe ori denumiri și conotații atât de 
insolite, încât traducerea lor este extrem de dificilă” [2, p.68], iar pe lângă ca-
tegoriile textuale tradiționale, traducătorul va trebui să demonstreze multi-
ple abilități, mai ales în ceea ce ține de înțelegerea și interpretarea adecvată 
a tabloului lingval produs de o altă cultură și o altă societate.
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Rezumat. O traducere literară se evaluează conform mai multor criterii: 
echivalența semnificației, transpunerea tuturor nivelurilor textului (lexical, semio-
tic, cultural, stilistic), fidelitatea, redarea intenţiei textului, urmărirea aceluiași efect 
pe care îl produce originalul. În lucrare se analizează, potrivit criteriilor enunțate, 
versiunea în română a romanului maestrul și margarita de Mihail Bulgakov realiza-
tă de Vsevolod Ciornei (2002).

Cuvinte-cheie: traducere, echivalenţă, interpretare, fidelitate, dezambiguizare 
contextuală

Abstract. A literary translation is evaluated according to several criteria: equi-
valence of meaning, transposition of all levels of the text (lexical, semiotic, cultural, 
stylistic), fidelity, rendering the intention of the text, following the same effect that 
the original produces. The paper analyzes, according to the criteria mentioned, the 
Romanian version of the novel masterand margarita by Mikhail Bulgakov made by 
Vsevolod Ciornei (2002).

Keywords: translation, equivalence, interpretation, fidelity, contextual disam-
biguation.

Când se evaluează o traducere specializată, criteriul fundamental este 
precizia, redarea cu exactitate a mesajului printr-o terminologie și o fraze-
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ologie adecvată. În cazul traducerii literare, există mai multe criterii, toate 
deopotrivă importante: echivalența semnificației, transpunerea tuturor ni-
velurilor textului (lexical, semiotic, cultural, stilistic), fidelitatea, redarea 
intenţiei textului, urmărirea aceluiași efect pe care îl produce originalul [6].

În cele ce urmează, vom pune în discuție versiunea în română a roma-
nului maestrul și margarita de Mihail Bulgakov semnată de Vsevolod Ciornei 
(Cartier, 2002) din perspectiva criteriilor enunțate, iar pentru comparație, 
vom apela și la traducerea realizată de Natalia Radovici (Polirom, 2014 – 
apărută pentru prima dată în 1972, la Minerva).

Ne vom referi aici tangențial la numele proprii și la cultureme, deoarece 
le-am abordat într-o altă lucrare [5]. Semnalăm doar că Vsevolod Ciornei 
optează pentru varianta margarita, ca în original, pe când cele trei traduceri 
din spațiul românesc [9, 10, 11] au adaptat prenumele protagonistei la nor-
mele onomasticii române: margareta[v. 3]. Menționăm și că traducătorul de 
la Cartier a transliterat toponimul Ершалаим „după ureche”: ierșalaim, în 
loc să caute denumirea consacrată Yerushalayim (prezentă la Natalia Rado-
vici); a transpus mecanic Лысая Гора – muntele pleșuv (în loc de Golgota); 
Левий Матвей apare în roman ca Levy matei, deși în textele creștine se scrie 
Levi matei, iar Каифа – Caifa (numele consacrat fiind Caiafa).

Echivalența semnificației este un concept discutat pe larg de teoreticienii 
traducerii [1, 2, 6, 7]. Echivalența nu înseamnă traducere cuvânt cu cuvânt, ci 
căutarea unor mijloace care ar reda semnificația mesajului din limba-sursă, în 
special în cazul unor expresii idiomatice, figurate sau al jocurilor de cuvinte.

Așa cum remarcă Vladimir Bulat, „textul lui Bulgakov este un text limpe-
de, dens, simplu, direct, deși (doar) pe alocuri, obscur și misterios”[3]. Scrii-
torul a selectat minuțios cuvintele, a șlefuit fiecare frază, fiecare construcție 
stilistică, timp de 12 ani (romanul a cunoscut mai multe versiuni). Un tra-
ducător al lui Bulgakov are o misiune foarte dificilă, confruntându-se cu o 
mulțime de pietre de încercare. În căutarea cuvântului „ce exprimă ade-
vărul”, dicționarul este doar un punct de pornire; traducătorul trebuie să 
înțeleagă mecanismul interior al unei limbi și structura unui anumit text din 
acea limbă, iar apoi să construiască o copie a mecanismului textual care să 
poată produce efecte asemănătoare asupra cititorului, atât în plan semantic 
și sintactic, cât și în cel stilistic, precum și în efectele sentimentale spre care 
tindea textul-sursă [6, 16].

Astfel, în fraza „Первый из них (…) свою приличную шляпу 
пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались 
сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе” există 
două construcții care impun un efort de interpretare: приличную шляпу 
пирожком și сверхъестественных размеров очки. Vsevolod Ciornei rezol-
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vă problema astfel: „își ducea, turtită în pumn, pălăria decentă” și „pe fața 
lui bine rasă era amplasată o pereche de ochelari de proporţii incredibile” 
(p. 7). Expresia turtită în pumn sugerează, într-adevăr, o pălărie fără formă; 
și ochelari de proporţii incredibile redă adecvat construcția din original. În 
schimb, secvența „pe fața lui bine rasă era amplasată o pereche de ochelari” 
sună nefiresc. În aceeași situație, Natalia Radovici are alte soluții: „ținea în 
mână pălăria decentă, din fetru moale”; „fața bine bărbierită i-o împodobeau 
niște ochelari uriași”(p. 7).

În secvența „солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-
то за Садовое кольцо”, traducătorul de la Cartier transpune mecanic cuvin-
tele evidențiate: „soarele răscopsese deja moscova și luneca prin ceaţa uscată 
undeva după Sadovoe Kolțo” (p. 7). Conținutul nuclear [6, 91] al verbului 
раскалить este „a încinge, a dogori, a pârjoli”; oricare dintre aceste verbe 
ar fi contribuit mult mai bine la realizarea echivalenței semantice (soarele 
încinsese/dogorise/pârjolise Moscova) decât lexemul a răscoace, nepotrivit 
din cauza registrului popular din care face parte. Verbul раскалить este ne-
utru, prin urmare, și traducătorul urma să găsească un echivalent neutru, 
așa cum procedează Natalia Radovici: „soarele, după ce potopise cu arșiţă 
moscova, se prăvălea învăluit într-o pâclă uscată undeva, dincolo de Sadovoe 
Kolțo” (p. 8). Observăm că nici expresia в сухом тумане nu a fost transpusă 
de Vsevolod Ciornei potrivit intenției autorului; ceaţă uscată este o sintagmă 
mai mult tehnică, pe când pâclă uscată câștigă net în expresivitate.

Un termen rar – игемон („Римского прокуратора называть – игемон.”) 
i-a pus în dificultate pe ambii traducători la care ne referim. Natalia Radovici 
optează pentru hegemon, iar Vsevolod Ciornei pentru igemon. De fapt, neo-
logismul hegemon, pe vremea lui Pilat din Pont (acum circa două mii de ani), 
sună ca un anacronism, iar igemon este o formă inexistentă. Considerăm că 
în contextul romanului lui Bulgakov echivalentul exact ar fi fost ighemon cu 
sensul „guvernator”.

Fraza „Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо”, 
care conține o expresie idiomatică, este echivalată parțial de Vsevolod Cior-
nei („Nu știu cine ţi-a atârnat limba în gură, dar îţi umblă bine meliţa”, p. 31) 
și transpusă literal de Natalia Radovici („N-am habar de cel ce ți-a atârnat 
limba în gură, dar e bine atârnată”, p. 31). Cea din urmă versiune reprezintă, 
desigur, o eroare, deoarece nu-i sugerează nimic cititorului de română. În 
versiunea de la Cartier, sub aspect semantic, îţi umblă bine meliţa redă corect 
mesajul, dar mai potrivită sub aspect stilistic ar fi fost o altă expresie: ai o 
limbă de aur, deoarece este pusă în gura lui Pilat din Pont, care i se adresează 
lui Yeshua. Cât privește prima jumătate a frazei, și acolo se impunea o altă 
formulare, cum ar fi: „Nu știu cine te-a învățat să vorbești…”.
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În acest context, Irina Condrea remarcă: „Procedeul expresie în origi-
nal – expresie în traducere are la bază analogia frazeologică semantică și 
reprezintă cazurile când expresiile au același sens și aceeași conotație sti-
listică, dar diferă, de multe ori foarte tranșant, modul de reprezentare, care 
este specific fiecărei limbi și care nu totdeauna poate fi explicat” [4, 123].

În secvența în care poetul Bezdomnâi, confuz din cauza întâmplărilor 
neobișnuite, apare în fața confraților de condei și strigă: „Здорово, други!”, 
Vsevolod Ciornei echivalează formula de salut prin „salve, amici!” (p. 75), o 
soluție care denaturează intenția autorului, deoarece други este o variantă 
arhaică a cuvântului друзья (fiind frecventă în prezent în limbajul familiar). 
Poetul, zugrăvit de Bulgakov ca o persoană „cu mintea virgină”, puțin instrui-
tă, nu cunoaște limbi străine și această formulă distonează în exprimarea sa. 
Natalia Radovici traduce simplu: „noroc, prieteni!”(p. 76).

Încă în 1960, Gadamer declară că „orice traducere este, în consecință, 
deja o interpretare”, iar Umberto Eco dezvoltă ideea, afirmând că „pentru a 
traduce trebuie să interpretezi în prealabil textul” [6, 233]. Interpretarea in-
tralingvistică presupune reformularea enunțului de tradus, astfel încât tra-
ducătorul să înțeleagă corect mesajul și componentele sale (lexicale, semio-
tice, stilistice etc.) și să-l transpună adecvat. Din păcate, versiunea în română 
a romanului maestrul și margarita semnată de Vsevolod Ciornei oferă nu-
meroase exemple care vădesc lipsa interpretării textuale, iar, în consecință, 
unele cuvinte sau secvențe sunt traduse eronat sau transpuse literal în 
textul-țintă, fără a reda efectul artistic din textul-sursă.

Acolo unde Bulgakov recurge la expresia plastică юбилейный голос 
(„заговорило это лицо юбилейным голосом”), traducătorul urma să o in-
terpreteze pentru a o înțelege și a o echivala. Ciornei însă o „reproduce” în 
română astfel: „vorbi această față cu glas jubiliar” (p. 77), expresie care nu-i 
sugerează nimic cititorului. Natalia Radovici, după interpretare (юбилейный 
голос = voce cu care se vorbește la festivități), propune soluția glas solemn(p. 
78), inteligibilă pentru cititor.

În secvența „Какой там кот? – в злобе закричала девица, – осел у 
нас в филиале сидит, осел!”, traducătorul trebuia să țină cont de conotațiile 
diferite ale cuvântului осел în limba rusă și în limba română. În rusă, sensul 
figurat al termenului осел este „глупый, ленивый человек”, iar în română, 
măgar este „epitet dat unui om prost, încăpățânat sau obraznic”. Întrucât în 
română există mai multe conotații, misiunea traducătorului era să selecteze 
un lexem potrivit pentru dezambiguizarea contextului. Astfel, Natalia Rado-
vici optează pentru bou: „Ce motan, dom’le? strigă fata în culmea furiei, avem 
un bou la noi la filială, un bou în toată puterea cuvântului!”(p. 235), cuvânt 
ce redă exact conotația semnalată. Vsevolod Ciornei însă traduce măgar: 
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„Care motan? strigă cu ciudă duduia, un măgar șede în sucursala noastră, un 
măgar!”(p. 236), deformând intenția autorului, deoarece măgar sugerează 
în română, cel mai frecvent, că ar fi vorba despre o persoană obraznică.

Într-o altă situație: „Падаль я, а не человек!”, Ciornei transpune sensul 
propriu al cuvântului evidențiat: „Sunt o mortăciune, nu om!” (p. 216), deși 
contextul impunea redarea sensului figurat, așa cum procedează Natalia Ra-
dovici: „Sunt o lepădătură, nu om pe lume!” (p. 214). Și enunțul „Это была 
иголочка беспокойства” implica o minimă interpretare prin trimiterea la 
expresia сидеть как на иголках „волноваться, нервничать”, care are ca 
echivalent în română a sta (ca) pe ace (sau spini, ghimpi, jar, foc etc.) „a fi 
neliniștit, agitat, nerăbdător”; Natalia Radovici găsește un echivalent expre-
siv: „Era ghimpele neliniștii”(p. 121), pe când Ciornei traduce cuvânt cu cu-
vânt: „Era acușorul neliniștii”(p. 121). În română însă acușorul neliniștii sună 
nefiresc și forțat, dar se spune frecvent a avea (sau a simţi) un ghimpe la (sau 
în) inimă.

Și în alte cazuri versiunea de la Cartier denotă lipsă de interpretare a 
unor expresii mai dificile: „Ба! Никанор Иванович, – заорал дребезжащим 
тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал 
председателя насильственным и внезапным рукопожатием”. Vse-
volod Ciornei, fără a analiza construcțiile  неожиданный гражданин, 
дребезжащий тенор și насильственное и внезапное рукопожатие, le 
transpune mecanic în română, iar acestea „sună din coadă”: „Ia te uită! 
Nikanor Ivanovici, urlă cu un tenor zdrăngănitor cetăţeanul neașteptat și, 
sărind de la masă, îl salută pe președinte printr-o violentă și subită strân-
gere de mână”(p. 116). În aceeași secvență, Natalia Radovici, decodificând 
expresiile eliptice, a oferit soluții apropiate de original, care sună firesc în 
română: „Ian te uită pe cine-mi văd ochii! Nikanor Ivanovici! zbieră cu glas 
spart, de tenor, cetățeanul, apărut nu se știe de unde și, sărind în picioare, 
îl salută pe președinte printr-o strângere de mână neașteptată și smulsă cu 
forţa”(p. 116).

În scena cu Iuda, chiar dacă în textul lui Bulgakov se vorbește despre 
„тридцать тетрадрахм”, era firesc să se recurgă la expresia consacrată trei-
zeci de arginţi, așa cum procedează Natalia Radovici (p. 387). Vsevolod Cior-
nei însă reproduce „fidel” sintagma prin treizeci de tetradrahme (p. 389).

Semnalăm și alte exemple de același fel: „бойкие зеленые глаза” – Vs.C.: 
„ochii lui verzi și sprinteni” (p. 10) vs N.R.: „ochii săi verzi, plini de vioiciune” (p. 
10); „получается какая-то неприятная чепуха” – Vs.C.: „iese un fel de pros-
tie neplăcută” (p. 53) vs N.R.: „se pot isca cine știe ce încurcături și neplăceri” 
(p. 54); „в точности тот самый гражданин, что тогда при свете солнца 
вылепился из жирного зноя” – Vs.C.: „exact cetățeanul care atunci, în lumi-
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na soarelui, se modelase din zăpușeala grasă”(p. 54) vs N.R.: „un cetățean se-
mănând leit cu cel care se întrupase mai înainte, în lumina soarelui, din pâcla 
deasă a arșiţei”(p. 55); „и тут регент разинул пасть” – Vs.C.: „dirijorul își 
căscă botul” (p. 58) vs N.R.: „dirijorul deschise gura, ca și când s-ar fi pregătit 
să zbiere” (p. 59); „по лицу его то и дело проходила судорога” – Vs.C.: „fața 
lui era din când în când traversată de convulsie” (p. 145) vs N.R.: „din când în 
când obrazul îi zvâcnea nervos” (p. 144); „Трубка тут же опустела” – Vs.C.: 
„Receptorul se goli imediat” (p. 187) vs N.R.: „În secunda următoare nu mai 
era nimeni pe fir” (p. 186); „безрадостные, нищенские, полуголые деревья” 
– Vs.C.: „niște copaci fără bucurii, semigoi ca niște cerșetori” (p. 270) vs N.R.: 
„copaci amărâţi, aproape golași”(p. 268); „Вот и пример, – мысленно 
говорила Маргарита тому, кто владел ею, – почему, собственно, я 
прогнала этого мужчину? (…) Почему я выключена из жизни?” – Vs.C.: 
„Iată și un exemplu, îi spunea în gând Margarita celuia care o poseda, de ce, 
la o adică, l-am alungat eu pe bărbatul acesta? (…) de ce sunt deconectată de 
la viaţă?” (p. 274) vs N.R.: „Iată, de pildă, urmă în gând Margareta, vorbind 
cu cel care-i stăpânea sufletul. De fapt, de ce l-am alungat pe acest bărbat? 
(…) de ce mi-e viaţa pustie?” (p. 273); „Лунный свет лизнул ее с правого 
бока” – Vs.C.: „lumina lunii o linse din partea dreaptă” (p. 287) vs N.R.: „O 
rază argintie o mângâia din dreapta” (p. 285); „Извлечение мастера” (titlu 
de capitol) – Vs.C.: „extragerea maestrului” vs N.R.: „eliberarea maestrului”.

După cum remarcă Umberto Eco, conceptul de fidelitate e strâns legat 
de convingerea că traducerea este o formă de interpretare și trebuie întot-
deauna să-și propună, chiar ținând seama de sensibilitatea și cultura citito-
rului, „să regăsească nu zic intenția autorului, dar intenţia textului, ceea ce 
textul spune sau sugerează în raport cu limba în care e exprimat și contextul 
cultural în care s-a născut”. Astfel, „o aparentă infidelitate (nu traducem cu-
vânt cu cuvânt) se dovedește, până la urmă, un act de fidelitate”[6, 16].

Echivalența semnificației în traducere, pe lângă interpretare, este în 
relație cu alte două fenomene: sinonimia și fidelitatea stilistică. Se știe că 
există puține sinonime totale: aramă – cupru, inimă – cord, timp – vreme, can-
did – pur ș.a. Majoritatea sinonimelor sunt parțiale: bun – preţios, valo-
ros, blând, gustos; cuvânt – lexem, vocabulă, termen, vorbă, discurs, cuvântare 
etc. În cazul sinonimelor parțiale nu se realizează o identitate a termenilor 
seriei sinonimice și se optează pentru unul dintre ele în funcție de context și 
de intențiile stilistice.

În traducerea literară, pregătirea, experiența și măiestria traducătorului 
determină selectarea celui mai potrivit cuvânt dintr-o serie sinonimică în 
calitate de echivalent al unui termen din textul-sursă. Traducătorul trebu-
ie să țină seama de registrul stilistic al textului, de „vârsta” termenului, de 
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circulația geografică și socială a acestuia, de apartenența termenului la lexi-
cul cult, popular sau regional etc.

Din această perspectivă, versiunea în română a romanului în discuție 
semnată de Vsevolod Ciornei, conține numeroase eșecuri în ceea ce privește 
alegerea sinonimului potrivit: „и к горьковатому дыму (…) примешивался 
все тот же жирный розовый дух” – Vs.C.: „în fumul amărui (…) se amesteca 
aceeași duhoare grasă de trandafir” (p. 22) vs N.R.: „la acest fum amărui (…) 
se adăuga același iz de ulei de trandafiri”(p. 22); „Прыгающей рукой поднес 
Степа стопку к устам…” – Vs.C.: „Cu mâna săltăreaţă apropie Stiopa păhăre-
lul de buze…” (p. 95) vs N.R.: „Cu o mână tremurătoare, Steopa duse paharul 
la gură…”(p. 96; săltăreţ se poate spune despre mers, dans, versuri, muzică, 
nu despre o mână); „Иван (…) поглядывал то на лампочку под абажуром, 
льющую с потолка смягченный свет…” – Vs.C.: „Ivan (…) se uita intermi-
tent ba la becul de sub abajur, ce vărsa de sub tavan o lumină edulcorată…” 
(p. 141) vs N.R.: „Ivan [stătea întins] (…), aruncând priviri când spre becul 
ce-și revărsa de sub tavan lumina estompată de un abajur…” (p. 141; lumină 
edulcorată se folosește cu sensul figurat de „prezentare mai puțin dură”, de 
exemplu: „Autoritățile ruse caută să prezinte această perioadă a ororilor sis-
temului sovietic într-o lumină edulcorată”; semnalăm și termenul tehnic inter-
mitent, care distonează în context); „короткий прилив сатанинского смеха” 
– Vs.C.: „flux scurt de râs satanic” (p. 159) vs N.R.: „acces de hohot satanic” (p. 
159); „Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы” 
– Vs.C.: „Ea ducea în mână niște flori galbene alarmante și dezgustătoare” (p. 
169) vs N.R.: „Purta în brațe un buchet de flori galbene oribile, neliniștitoare” 
(p. 169);„Усатый худой лихач подлетел к первой раздетой…”– Vs.C.: „O 
trăsură de lux cu vizitiul mustăcios și slab ateriză lângă prima dezbrăcată…” 
(p. 186; de când trăsurile aterizează?) vs N.R.: „Un birjar uscățiv, mustăcios 
și semeț își opri din goană mârțoaga costelivă în dreptul primei despuiate”(p. 
186); „Бухгалтер только стоял и трясся” –Vs.C.: „Contabilul doar stătea și 
se scutura” (p. 233) vs N.R.: „Contabilul stătea și tremura ca varga”(p. 232); 
„Прощайте навсегда! Я улетаю, – кричала Маргарита” – Vs.C.: „Adio pen-
tru totdeauna! eu decolez, strigă Margarita” (p. 288) vs N.R.: „Adio pentru 
totdeauna! îmi iau zborul! strigă Margareta” (p. 286; nici chiar o vrăjitoare 
nu decolează); „Вода манила ее после воздушной гонки” – Vs.C.: „Apa o 
ademenea [pe Margarita] după cursa aeriană” (p. 302) vs N.R.: „După goana 
ei prin văzduh undele o îmbiau”(p. 300;o vrăjitoare nu e avion pentru a face… 
curse); „Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая 
веселенькая музыка” – Vs.C.: „Margaritei i se păru că dintr-acolo se aude 
o muzicuţă veselă parcă gâdilitoare” (p. 302) vs N.R.: „Margaretei i se păru 
că aude din partea aceea o muzică veselă, sâcâitoare” (p. 300);„Коровьев 
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понравился Маргарите, и трескучая его болтовня подействовала на 
нее успокоительно” – Vs.C.: „Koroviev îi plăcu Margaritei și pălăvrăgeala 
lui trosnitoare avu asupra ei o acțiune liniștitoare” (p. 309) vs N.R.: „Korovi-
ev îi plăcu Margaretei, și trăncăneala lui scârţâitoare avu un efect liniștitor 
asupra ei” (p. 307); „В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде 
кипятился человек в красном (…) фраке” –Vs.C.: „În peretele trandafi-
riu era o breșă, iar în ea fierbea un om într-un frac roșu…” (p. 325) vs N.R.: 
„În zidul de trandafiri se făcu deodată o spărtură și apăru un bărbat care 
prinse a se agita pe o estradă. Purta un frac roșu…” (p. 323); „там танцуют 
неслыханные полчища гостей” – Vs.C.: „acolo dansează hoarde nemaipome-
nite de oaspeţi” (p. 332) vs N.R.: „acolo dansau mulţimi nesfârșite de oaspeţi” 
(p. 331); „Тело его так сильно ударилось об землю, что она загудела” – 
Vs.C.: „Corpul lui se lovi atât de tare de sol, încât acesta zbârnâi” (p. 390) vs 
N.R.: „Corpul i se prăbuși cu atâta putere, încât pământul bubui sub el” (p. 
388); „мягкий в обращении человек” – Vs.C.: „tânăr moale în adresare” (p. 
413) vs N.R.: „bărbat tânăr liniștit, plăcut și blând” (p. 411); „Следователь 
ласково представился” – Vs.C.: „Anchetatorul se prezentă tandru” (p. 413) 
vs N.R.: „Anchetatorul s-a prezentat cu blândeţe” (p. 411); „Прощание и 
вечный приют” – Vs.C.: „Iertarea și veșnicul azil” vs N.R.: „Iertarea și eternul 
refugiu” (titlu de capitol).

Potrivit lui Umberto Eco, folosirea unui sinonim în locul altuia poate 
oferi conotații diferite privind educația și originea socială a vorbitorului, 
astfel încât, într-un roman, dacă-i atribuim unui personaj o variantă în locul 
alteia, putem denatura profilul său intelectual și, așadar, am influența sensul 
ori semnificația globală a întâmplării povestite [6, 28]. În acest sens, este 
total neinspirată redarea secvenței „Ничего, ничего, ничего! – бормотал 
Коровьев (…), ничего не поделаешь, надо, надо,надо” sub forma: „n-ai, 
n-ai, n-ai! mormăia Koroviev (…), n-ai ce-i face, musai, musai, musai”(p. 323), 
în care traducătorul de la Cartier îl obligă pe Koroviev, personaj din suita 
lui Woland (Satana), să se exprime ca un ardelean. Aici se impunea verbul 
neutru trebuie.

Versiunea de la Cartier este lacunară și sub aspectul fidelității stilisti-
ce. În mai multe cazuri, traducătorul a optat pentru cuvinte și expresii ne-
ologice, pretențioase, pompoase, denaturând stilul textului bulgakovian: 
„визитер (…) рассказал все по порядку” – „vizitatorul relată totul în ordi-
nea priorităţilor”(p. 96); „Иван не ответил, так как счел это приветствие 
в данных условиях неуместным” – „Ivan nu răspunse, deoarece esti-
mă acest salut drept neavenit în circumstanțele date”(p. 104); „Они-то и 
испускали этот самый хохот и улюлюканье” – „Anume ei emiteau respec-
tivele hohot și chiot” (p. 185); „подумав мгновение, она прибавила к своей 
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речи длинноенепечатное ругательство” – „gândindu-se o clipă, anexă la 
alocuţiunea ei o lungă înjurătură necuviincioasă” (p. 303); „Приближенные 
утверждают, что это ревматизм, – говорил Воланд” – „anturajul afirmă că 
e reumatism, spunea Woland” (p. 319); „Дело заключается в следующем: 
хотя мы и не можем обнаружить – в данное время, по крайней мере, – 
каких-либо его поклонников или последователей…” – „Chestiunea con-
stă în următoarele: deși noi nu putem depista – cel puțin actualmente – niște 
admiratori sau adepți de-ai lui…” (p. 376; este, cel puțin, ciudat ca un procu-
rator roman să vorbească precum un funcționar basarabean din prezent); 
„деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику 
с запиской: «Возвращаю проклятые деньги!»” – „iar banii primiți pen-
tru trădare să-i arunce marelui preot cu fițuica «restitui banii blestemați!»” 
(p. 378); „Узнав пришельца, она приветливо заулыбалась ему” – „Recu-
noscându-l, îi zâmbi cordial” (p. 384);„Пропавшего Римского разыскали 
с изумляющей быстротой” – „Pierdutul Rimski fu depistat cu o rapidi-
tate uluitoare”(p. 411); „Степа (…) увидел, что на маленьком столике 
сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная 
икра…” – „Stiopa văzu (…) că pe o măsuță mică era servită o tavă pe care 
se aflau în dotare pâine albă tăiată felii, icre negre…”(p. 95); „И если бы 
нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный 
свет…” – „Și dacă licărirea instabilă a focului ceresc s-ar fi transformat în 
lumină permanentă…”(p. 370); „Я пойду вперед, – продолжала Низа, – но 
ты не иди по моим пятам, а отделись от меня. (…) Когда перейдешь 
поток…” – Vs.C.: „Eu plec înainte, continuă Niza, dar tu să nu mergi în urma 
mea, ci distanţează-te de mine. (…) Când vei trece de torent…” (p. 387) vs 
N.R.: „Voi pleca înainte, continuă Niza, dar tu să nu vii îndată după mine. mai 
adastă. (…) Când ai să treci peste râuleţ…” (p. 385) ș.a.

Pe lângă lacunele discutate, versiunea semnată de Vsevolod Ciornei pre-
zintă și numeroase stângăcii, calcuri, erori de traducere și chiar greșeli de 
exprimare.

Stângăcii:„Он сделал испуганные глаза” – „El își făcu ochii înspăimântaţi” 
(p. 13); „«На тебе!» – стукнуло в голове у Михаила Александровича” – 
„«iaca na!» zvâcni în capul lui Mihail Aleksandrovici” (p. 20); „Вот чепуха 
какая!” – „Ia prostie!” (p. 82); „Ну, вот и славно! – воскликнул покоренный 
Стравинский” – „ei, ia ce formidabil! exclamă, cucerit, Stravinski” (p. 111); „И 
пришедшие немедленно устремились в коридор” – „bobii sositori se avân-
tară imediat în coridor”(p. 123); „Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой” 
– „Bengalski zâmbi cu un zâmbet înţelept” (p. 148); „И, наконец, настал час, 
когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь” – „Și, în fine, 
veni momentul când a trebuit să părăsească azilul secret și să iasă în viaţă” 
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(p. 173); „Под тонкие выкрики глашатаев, сопровождавших колонну 
и кричавших то, что около полудня прокричал Пилат, она втянулась на 
Лысую Гору” – „În strigătele subţiri ale crainicilor care însoțeau coloana și stri-
gau ceea ce strigase pe la amiază Pilat, ea pătrunse pe Muntele Pleșuv” (p. 212); 
„самопишущий костюм” – „costumul scriitor” (p. 240); „Такой скандалище!” 
– „Cogemite scăndăloi!” (p. 276); „ее все же поразили странные враки 
неизвестного гражданина” – „Margarita fu totuși stupefiată de bizarele gogo-
nate ale cetățeanului necunoscut” (p. 276); „У меня кружится голова от всех 
этих непонятностей” – „Mi se învârte capul de la toate nepriceperile astea”(p. 
280); „Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах 
легло” – „Și atunci în cameră năvăli un vânt, astfel că flacăra lumânărilor în 
candelabre se culcă” (p. 350); „И при луне мне нет покоя” – „Nici pe lună n-am 
parte de liniște” (p. 394; corect: „la lumina lunii”).

Calcuri: „Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, 
заграничный гусь!»” – Vs.C.: „Bezdomnâi se gândi, supărându-se: «Ce se leagă 
și răţoiul acesta străin de noi?»” (p. 13) vs N.R.: „Bezdomnâi gândi, înfuriindu-
se: «Ian te uită cum se ţine scai de noi șmecherul acesta din străinătăţuri!»” (p. 
13);„можно было видеть надпись на двери (…): «Квартирный вопрос»” 
– Vs.C.: „puteai vedea inscripția de pe o ușă (…):«Chestiunea locativă»”(p. 
66) vs N.R.: „puteai vedea inscripția de pe ușa (…):«spaţiul locativ»” (p. 67); 
„Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные 
судачки а натюрель. Виртуозная штука!” – Vs.C.: „Arcibald Arcibaldovici 
mi-a șoptit azi că va fi șalău mic à naturel à la cart. E-o chestioară de virtuo-
zitate!” (p. 68) vs N.R.: „Archibald Archibaldovici mi-a șoptit astăzi că se va 
servi șalău-nature. o capodoperă a artei culinare!” (p. 68); „да что-то ничего 
в волнах не видно” – Vs.C.: „numai că nu prea se vede nimic pe valuri” (p. 
70) vs N.R.: „dar nu știu cum se face că nu apare nimic la orizont” (p. 71); 
„Степан Богданович так крепко спит” – Vs.C.: „Stepan Bogdanovici doar-
me atât de strâns” (p. 97) vs N.R.: „Stepan Bogdanovici are un somn atât de 
adânc” (p. 97); „Некоторое время председатель, как баран, смотрел на 
ступеньки лестницы, но потом решил плюнуть на это” – Vs.C.: „Câtva 
timp președintele se uită ca un berbec la treptele scării, dar apoi hotărî să 
scuipe pe toate astea”(p. 121) vs N.R.: „Câtva timp președintele se uită ca în-
dobitocit la treptele scării, pe urmă își zise s-o lase baltă” (p. 122); „в голове 
у него пронеслось слово: «Глупо!»” – Vs.C.: „capul îi fu străbătut de cuvântul: 
«Prostii!»” (p. 132) vs N.R.: „prin cap îi trecu altceva: «E o prostie!»” (p. 132); 
„Если как следует провентилировать этот вопрос…” – Vs.C.:„Dacă e să 
ventilăm cum se cuvine această chestiune…” (p. 141) vs N.R.: „Dacă e să scor-
monim bine lucrurile…” (p. 141); „Римский постарался изобразить на лице 
улыбку” – Vs.C: „Rimski se strădui să reprezinte o faţă zâmbitoare” (p. 146) vs 
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N.R.: „Rimski se strădui să schiţeze un zâmbet” (p. 145); „Стараясь покрепче 
овладеть собой…” – Vs.C.: „Străduindu-se să se ia cât mai strâns în mâini…” 
(p. 152) vs N.R.: „Căutând să fie stăpân pe el…” (p. 151); „Он без нужды мял 
манускрипт и крякал” – Vs.C.: „El boțea manuscrisul fără să fie nevoie de 
așa ceva și măcăia” (p. 174) vs N.R.: „Frământa manuscrisul în mână, fără 
rost, icnind” (p. 174); „был принят какой-то девицей со скошенными к 
носу от постоянного вранья глазами” – Vs.C.: „am fost primit de o duduie 
cu ochii înclinaţi spre nas din cauza că spunea în permanență minciuni”(p. 
174) vs N.R.: „am fost primit de o tipă care, de atâtea minciuni ce-i ieșeau 
din gură, se uita cruciș” (p. 174): „Я так и знал!” – Vs.C.: „așa și-am știut!” 
(p. 185) vs N.R.: „eram sigur!” (p. 185); „стал белее бумаги” – Vs.C.: „deveni 
mai alb ca hârtia” (p. 187) vs N.R.: „se dădu înapoi alb ca varul” (p. 186); „тут 
шофер произнес несколько непечатных слов” – Vs.C.: „Și șoferul rosti câ-
teva cuvinte nepermise de cenzură” (p. 230) vs N.R.: „Aici șoferul rosti câteva 
cuvinte nepublicabile” (p. 229); „Держите себя в руках!” – Vs.C.: „Ţineți-vă 
în mâini!”(p. 235) vs N.R.: „Ţineți-vă firea!” (p. 234); „заведующий тут же 
призвал всех к бодрости” – Vs.C.: „șeful îi chemă tot atunci la vioiciune” (p. 
236) vs N.R.: „șeful făcu apel la optimismul lor” (p. 236); „пользы от этого 
пения, между прочим, целый вагон” – Vs.C.: „aduce, acest belcanto, în-
tre altele, un întreg vagon de folos”(p. 236) vs N.R.: „cercul acesta nu le va 
răpi mult din timp, iar roadele se vor culege cu duiumul” (p. 236); „Десятки 
реализовать не удастся” – Vs.C.: „Cervoneții nu vor putea fi realizaţi” (p. 
257) vs N.R.: „De monedele de aur nu se va atinge” (p. 255); „А на голову не 
обращайте внимания, не имеет отношения, – ответил буфетчик, – на 
голову плюньте, она здесь ни при чем” – Vs.C.: „Iar capului nu-i acordaţi 
atenţie, n-are nicio atribuţie, răspunse bufetierul, scuipaţi pe cap, el n-are aici 
nimic de a face” (p. 259) vs N.R.: „În ce privește capul, daţi-l dracului, n-are 
nici în clin, nici în mânecă” (p. 258); „ничего страшного уже не будет” – 
Vs.C.: „nu va mai fi nimic strașnic” (p. 361) vs N.R.: „nu e ceva de care ar tre-
bui să te temi” (p. 359); „Садитесь в машину, – сказал Азазелло” – Vs.C.: 
„așezaţi-vă în mașină, spuse Azazello” (p. 362) vs N.R.: „urcaţi-vă în mașină, 
zise Azazello” (p. 360); „гремели и заливалисьхоры соловьев” – Vs.C.: „ră-
sunau și se revărsau corurile privighetorilor”(p. 389) vs N.R.: „în văzduh răsu-
nau pe întrecute triluri de privighetori”(p. 387); „рана кота (…) была не чем 
иным, как фокусом и свинским притворством” – Vs.C.: „rana motanului 
nu fusese (…) altceva decât o scamatorie și o prefăcătorie porcoasă” (p. 423) 
vs N.R.: „rana motanului (…) nu fusese decât o scamatorie, o prefăcătorie 
nerușinată” (p. 422); „все счета оплачены? Прощание совершилось?” – 
Vs.C.: „toate conturile sunt achitate? luarea rămasului-bun s-a produs?” (p. 
464) vs N.R.: „toate socotelile sunt încheiate? ți-ai luat bun rămas?” (p. 462).
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Erori de traducere: „Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, 
худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая” – Vs.C.: 
„Nalt de-un stânjen, cetățeanul era însă îngust în spete, nemaipomenit de 
slab și cu o fizionomie, rog să remarcați, mucalită” (p. 8) vs N.R.: „Deși în-
alt de un stânjen, era îngust în umeri, nemaipomenit de slab și, luați notă, 
avea o faţă batjocoritoare” (p. 9); „Но это, увы, было…”– Vs.C.: „Dar ași! așa 
ceva exista…” (p. 9; semnalăm și greșeala de scriere: corect este aș) vs N.R.: 
„Dar, din păcate, se putea…” (p. 9); „фляки господарские” – Vs.C.: „flacii 
domnitorului”(p. 72) vs N.R.: „mâncărică de măruntaie” (p. 73; bucate po-
loneze); „и не плывут в них отчаянные флибустьеры”– Vs.C: „și nu na-
vighează pe ele dezabuzaţii flibustieri” (p. 73) vs N.R.: „nu navigaseră pe ea 
corsari îndrăzneţi” (p. 74); „С галерки плеснуло смешком” – Vs.C.: „În galerie 
plescăi un chicot” (p. 149) vs N.R.: „Din galerie se rostogoli un hohot de râs” 
(p. 149); „Маэстро! Урежьте марш!!” – Vs.C.: „Maestre! retezaţi marșul!” 
(p. 160) vs N.R.: „Maestre! trântește un marș!” (p. 159); „Что означает вся 
эта петрушка с Ялтой?” – Vs.C.: „Ce înseamnă tot spanacul acesta cu Ial-
ta?” (p. 188) vs N.R.: „Ce înseamnă toată halimaua aia cu Ialta?” (p. 188); 
„сбросил с головы кефи” – „aruncă scufia de pe cap” (p. 219) vs N.R.: „își 
smulse din cap kaff-ul” (p. 218; termenul este însoțit de o notă de subsol: 
„batistă triunghiulară de pus pe cap”); „по персиковым щекам ползли с 
ресниц потоки раскисшей краски” – Vs.C.: „pe obrajii de piersic(sic!) se tâ-
rau de pe gene torente negre de vopsea înăcrită” (p. 231) vs N.R.: „pe obrajii 
ei ca piersica rimelul lichefiat se prelingea în șiroaie negre” (p. 230); „Вылез 
он, отфыркиваясь, с раскисшим галстуком”– Vs.C.: „Ieși apoi fornăind, cu 
papionul acrit” (p. 335) vs N.R.: „Ieși din coniac fornăind, cu cravata udă” (p. 
334); „приветливо улыбаясь” – Vs.C.: „zâmbind salutar” (p. 337) vs N.R.: 
„zâmbind amabil” (p. 336); „Аннушка спрятала находку за пазуху” – Vs.C.: 
„Annușka ascunse găselniţa în sân” (p. 365) vs N.R.: „Vârî bocceluţa în sân” (p. 
363); „Иди в масличное имение, – шептала Низа” – Vs.C.: „Du-te pe moșia cu 
oleaginoase, șoptea Niza” (p. 387) vs N.R.: „Du-te la grădina de măslini, șoptea 
Niza” (p. 385); „он устремился в чащу масличных деревьев” – Vs.C.: „el se 
porni prin desișul pomilor oleaginoși” (p. 390) vs N.R.: „porni grăbit printre 
măslini” (p. 388); „по квартире проходили с сетью, проверяя все углы” – 
Vs.C.: „trecuse apartamentul prin sită, verificându-i toate ungherele” (p. 415) 
vs N.R.: „prin apartament au trecut și cu o plasă, controlând toate colțurile” (p. 
414); „Около четырех часов жаркого дня” – Vs.C.: „Pe la ora patru a acestei 
zile călduroase” (p. 420) vs N.R.: „Pe la ora patru a acelei zile agitate” (p. 418); 
„Он подсыпал новых данных” – Vs.C.: „El mai presură niște date noi” (p. 416) 
vs N.R.: „[apăru Stepan Bogdanovici Lihodeev] (…), furnizând noi date” (p. 
415); „раскисающее сливочное мороженое” – Vs.C.: „înghețata de frișcă ce se 
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înăcrea”(p. 437) vs N.R.: „înghețata de vanilie ce se topea văzând cu ochii” (p. 
437); „закрытая сковорода, в которой что-то ворчало” – Vs.C.: „tigaie aco-
perită în care mormăia ceva” (p. 438) vs N.R.: „tigaie cu capac în care sfârâia 
ceva”(p. 437); „шайкой убийц и поджигателей” – Vs.C.: „bandă de asasini și 
piromani” (p. 480) vs N.R.: „bandă de ucigași incendiatori” (p. 475) ș.a.

Greșeli de exprimare: „он (…) в смятении подумал: «Этого не может 
быть!..»” – „el (…) gândi: «Așa ceva nu se există!...»” (p. 8); „иностранец 
ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор” –„străinul se 
așeză iute între ei și se incluse imediat în vorba lor”(p. 12); „согласись, что 
перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?” – „fii de 
acord că firul poate fi tăiat la sigur numai de cel care a atârnat viața de el” (p. 
31); „Никто не отозвался” – „Nu se răspunse nimeni”(p. 115); „виртуоз-
джазбандист” – „virtuosul jazz-bandist” (p. 325); „она (…) решила еще 
подождать, не будет ли каких новых чудес” – Vs.C.: „ea (…) hotărî să mai 
aștepte dacă vor mai fi careva minuni” (p. 364); „Говоря это, я забочусь о 
тебе, поверь мне” – „Spunând asta, mi-e grijă de tine, crede-mă” (p. 449).

Cât privește nivelul lexical și registrul stilistic, versiunea de la Cartier 
abundă în elemente populare și regionale, total nejustificate în țesătura ro-
manului: bucșit („Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены” 
– „Culisele erau bucșite de artiști și muncitori de scenă”, p. 148);a se cotili 
(„Скатившись с этого откоса…”– „Cotilindu-se de pe pantă…”, p. 55; „шумно 
катилась в подворотню вода” – „apa se cotilea gălăgios în curte”, p. 173) 
în loc de a se rostogoli; în pirostrii („Иван тихо прыгал на корточках” – 
„Ivan (…) sărea ușor în pirostrii”, p. 164) în loc de ghemuit sau pe vine; a se 
porăi(„двое каких-то водопроводчиков возились…”– „doi instalatori se po-
răiau…”, p. 420) în loc de a trebălui. Personajele bulgakoviene merg la ospătă-
rie sau în ospeţie, sunt cuprinse de mahnă, se simt obijduite, descuie o lăcată, 
bolmojesc, se șușotesc, promit că „acuș (sic!) vin” și își exprimă îndoiala prin 
neaoșul mătincă, de parcă ar fi țărani dintr-un sat moldovenesc. Traducătorul 
scrie consecvent greșală și vroiam, iar, pe de altă parte, șea, se așează, ași ș.a.

„Idealul unei traduceri ar fi să redai într-o altă limbă nimic mai puțin, 
dar și nimic mai mult decât ceea ce sugerează textul-sursă”, susține Umberto 
Eco [6, 277] și conchide: „Oricât de bine ne-am descurca, în timp ce tradu-
cem spunem cam același lucru” [6, 278]. Din păcate, Vsevolod Ciornei ne-a 
spus în română mult mai puțin decât Bulgakov. Cam puțin și cam… altfel.
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TRADUCEREA COMEDIEI RIEN À DÉCLARER
DIN PERSPECTIVĂ SEMIOTICĂ 

Angela Grădinaru
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Obiectivul principal al acestui studiu constă în a aborda traduce-
rea comediei rien à déclarer din perspectivă semiotică. Traducerea ca orice co-
municare include și implică semne și coduri – semne care sunt utilizate în pro-
cesul de producere și interpretare a mesajelor, respectiv, coduri care guvernează 
utilizarea acestor semne. Cu cât împărtășim aceleași coduri și același sistem de 
semne, cu atât mai aproape vor fi cele două semnificații atribuite mesajului. Me-
sajul unui film este o construcție de semne, care prin interacțiune cu receptorul, 
produce înțelesul. Accentul nu se pune atât pe comunicare ca proces, cât și pe 
comunicarea ca generator de semnificații. Traducerea audiovizuală are scopul de 
a ajuta spectatorul să depășească barierele lingvistice și culturale. Dificultatea 
cea mai mare o reprezintă nu cuvintele, ca atare, pentru care nu se pot găsi echi-
valente potrivite, ci realitățile la care acestea se referă. Textul tradus este echiva-
lentul textului original numai atunci când ambele texte au aceleași conotații atât 
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în   limba sursă, cât și în limba țintă. Prin urmare, vom analiza diferitele strategii 
urmate de traducător pentru a transmite mesajul complet al unui film din cultura 
franceză către cultura română.

Cuvinte-cheie: adaptare,conotaţie, echivalenţă, mesaj, semn, semnificaţie, sens, 
referinţă culturală, traducere audiovizuală, tehnică de traducere, text sursă, text 
ţintă, traducător.

Abstract. The main objective of this study resides in approaching the trans-
lation of the comedy film rien à déclarer (nothing to declare) from a semiotic per-
spective. Like any type of communication translation includes and implies signs 
and codes – signs are used in the process of message production and interpretation, 
while codes govern the use of these signs. The more we share the same codes and 
the same sign system, the closer the two significances attributed to the message 
will be. The message of a film is a structure of signs that creates meaning when in-
teracting with the receiver. It is not communication as process that is emphasized, 
but communication as a generator of significances. Audiovisual translation aims 
at helping the viewer overcome linguistic and cultural barriers. It is not the words 
as such for which one cannot find equivalents that pose the greatest difficulty, but 
the realities that words refer to. The translated text is the equivalent of the original 
text only when both share the same connotations in the source-language and in the 
target-language. Therefore, we shall analyze different strategies the translator uses 
in order to transmit the entire message of a film from the French culture into the 
Romanian culture. 

Keywords: adaptation, equivalence, message, significance, sense, cultural refe-
rence, audiovisual translation, translation technique, source-text, target-text, trans-
lator.

Introducere. Suntem înconjurați de ,,un imperiu al semnelor” edificat 
în univers. Uneori stresante, invadatoare, alteori indispensabile. Semnele 
ne introduc în cultura proprie și în cultura celorlalți. Semnul reprezintă o 
realitate inconturnabilă a lumii moderne. Thomas A. Sebeok afirmă că viața 
intelectuală și socială a oamenilor se bazează pe producerea, utilizarea și 
schimbul de semne. Când gesticulăm, scriem, citim, urmărim un program 
de televiziune, ascultăm muzică, privim o pictură, etc. suntem angajați în-
tr-un comportament reprezentațional bazat pe semne. De vreme ce însă 
activitățile reprezentaționale variază de la o cultură la alta, semnele pe 
care oamenii le folosesc zi de zi constituie un șablon mediator în viziunea 
despre lume pe care ajung să o aibă [1, 25]. Orice comunicare include și 
implică semne și coduri. Semnele sunt acte sau fapte ce se referă la alt-
ceva decât ele însele (construcții ce semnifică – adică transmit informații 
despre o realitate). Codurile sunt sisteme în care semnele sunt organizate 
și care determină modul în care pot fi legate între ele semnele (corelarea 
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dintre semne în cadrul sistemelor) [2, 9]. Comunicarea poate fi conside-
rată ca ,,transmitere de mesaje”, dar și ca transmitere și schimb de sen-
suri, precum și ca activitate de decupare, distorsionare și creare de sensuri 
(înțelesuri) [3, 10]. Școala semiotică abordează comunicarea ca producere 
și schimb de înțelesuri (semnificații) și se preocupă de modul în care me-
sajele (sau textul) interacționează cu locutorii pentru a produce înțelesuri 
(semnificații), ceea ce înseamnă că este preocupată de rolul textului în cul-
tura noastră. Iar neînțelegerea în actul verbal poate să apară ca rezultat al 
diferențelor culturale dintre emițător și destinatar [2, 10]. Pentru școala 
semiotică, mesajul este o construcție de semne, care prin interacțiune cu 
receptorul, produce înțelesul. Accentul nu se pune atât pe comunicare ca 
proces, cât pe comunicare ca generator de semnificații. Atenția este con-
centrată asupra ,,textului” și a modului în care acesta este prezentat. ,,Lec-
tura” este procesul de descoperire de sens, ce apare atunci când ,,cititorul” 
interacționează sau negociază cu ,,textul”. Negocierea are loc când ,,citito-
rul” filtrează mesajul prin sita modelului cultural, în ceea ce privește sem-
nele și codurile care compun mesajul. Cu cât împărtășim aceleași coduri și 
același sistem de semne, cu atât mai aproape vor fi cele două semnificații 
atribuite mesajului [2, 18]. Prin urmare, mesajul nu este ceva trimis de la 
A spre B, ci un element într-o relație structurată, ce include printre alte 
elemente și realitatea externă, și producătorul/cititorul (spectatorul). Pen-
tru semiotică, mesajul transmis este o construcție de semne care, în urma 
interacțiunii cu receptorul, produce înțelesul. Acesta se naște și poate fi 
descoperit în procesul lecturii/audierii și constituie un proces de nego-
ciere dintre ,,receptor” și ,,text” [2, 18]. Umberto Eco estimează că anume 
semiotica este disciplina care cercetează felul în care funcționează comu-
nicarea și semnificarea, relațiile dintre cod și mesaj, dintre semn și discurs 
[4, 17]. Semiotica reprezintă totodată studiul semnelor și codurilor – sem-
ne care sunt utilizate în procesul de producere și interpretare a mesaje-
lor, respectiv, coduri care guvernează utilizarea acestor semne. Studierea 
semnelor răspunde necesității individului de a înțelege sensul, a prelucra 
sensul, a împărtăși sensul (a comunica). Investigarea activității de semni-
ficare a omului, a diverselor sale limbaje (gestual, spațial, grafic etc.) poate 
contribui la optimizarea comunicării interumane, la utilizarea elocventă a 
numeroaselor forme de exprimare verbală și non verbală. Un semn nu este 
semn decât dacă exprimă idei și dacă produce în mintea celui sau celor 
care îl percep, un demers interpretativ [3, 31]. 

Filmul – sistem semiotic. Filmul (comedia franceză) este considerat  
o practică semnificantă, structurantă, ideologică, discursivă, o lectură cul-
turală, o experiență dinamică de analiză și sinteză a cunoașterii, un dis-
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curs special în care aspectul principal este comunicarea umană și limbajul 
formelor. Este vorba despre o practică care reprezintă un proces semiotic 
de codare și decodare continuă. O semiotică a filmului trebuie să fie una a 
mijloacelor scenice, a sistemelor de interpretări estetice și a sistemelor de 
semne care configurează experiența filmului (comediei) ca atare. Convenția 
semnului funcționează ca o ideologie semnificantă. Scopul acestui articol 
constă în studierea semioticii și a reprezentării filmului, precum și a efec-
telor practicii semiotice la nivel interlingvistic. Cercetarea semnelor filmu-
lui și a comediei îndeosebi, va face posibilă întemeierea filmului comedie 
ca un ansamblu dinamic de combinări: estetice, axiologice, retorice, simbo-
lice, topologice și imaginare.

Cinematografia, ca mijloc de comunicare, este o continuă emisie de 
semne. Acolo unde alții ar fi tentați să vadă simple realități, reproduse ca 
atare pe micul ecran, ei descoperă universuri de semne prin intermediul 
cărora percepem aceste realități. Și acolo unde intervin semne, avem de-a 
face cu convenții, mai mult sau mai puțin arbitrare, nicidecum cu realități 
care ne sunt accesibile necondiționat, avem de-a face cu reguli și norme 
prin care colectivități sau culturi determinate fixează semnificațiile pe care 
respectivele semne le transmit.

Filmul este un sistem complex de semne interpretate de membrii unei 
culturi. Codurile și convențiile învățate cultural transformă ceea ce privim 
din simpli stimuli externi într-un proces de comunicare, în cadrul căruia 
mesajul este nu numai receptat, ci și decodificat, asimilat, înțeles. Mesajele 
filmului sunt decodificate conform unor coduri și convenții învățate indivi-
dual, dar care sunt generate cultural. Iar codurile impun modele similare 
de percepție atât celor care emit și codifică mesajele, cât și celor care le re-
ceptează și le decodifică. Informația prezentă pe ecran, indiferent cum este 
codificată, urmează să fie organizată sintagmatic de privitor, care utilizează 
diverse coduri pentru decodificarea mesajului. Telespectatorii pot decodifi-
ca același mesaj conform unor coduri diferite, în conformitate cu experiența 
lor socială, ceea ce înseamnă că mesajul respectiv are sens (chiar dacă dife-
rit) pentru toate grupurile de receptori. Mesajul televizat poate fi validat de 
context, de opoziția elementelor (adesea vizuale/verbale). 

Din punct de vedere semiotic, John Fiske și John Hartley au identi-
ficat în funcționarea semnelor televiziunii/filmului mai multe nivele de 
semnificaţie numite și ordine de semnificaţie. În cazul primului ordin de 
semnificație, semnul este de sine stătător, fotografia însemnând automobi-
lul individual. În cazul celui de-al doilea ordin de semnificație, acest sens 
simplu și motivat întâlnește o gamă întreagă de sensuri culturale, care nu 
derivă din semnul în sine, ci din modul în care societatea folosește și valo-
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rizează atât semnificantul cât și semnificatul. În societatea noastră, sem-
nul pentru automobil semnifică virilitate sau libertate. John Fiske și John 
Hartley afirmă că ,,gama de sensuri culturale generate în cadrul acestui al 
doilea ordin se constituie, în cel de-al treilea ordin de semnificație, într-o 
imagine culturală cuprinzătoare a lumii, într-o perspectivă coerentă și or-
ganizată a realității cu care ne confruntăm” [5, 43]. În cel de-al treilea ordin 
de semnificație, mașina poate fi parte a imageriei referitoare la o societate 
industrială, materialistă. 

În opinia lui Roland Barthes, în cadrul celui de-al doilea ordin de 
semnificație, semnele operează în două moduri distincte: 1) ca făuritoare 
de mituri și 2) ca agenţi conotativi. Lingvistul afirmă că mitul este un sistem 
de comunicare, este un mesaj. Mitul nu se definește prin obiectul mesajului 
său, ci prin felul în care-l spune [6, 235]. Spre deosebire de Ferdinand de 
Saussure, Roland Barthes propune un model bazat nu pe doi termeni, ci pe 
trei termeni diferiți: ,,căci eu percep nu un șir de termeni unul după altul, ci 
corelația care îi unește: semnificantul, semnificatul și semnul, care este to-
talul asociativ al primilor doi termeni” [6, 239]. În ceea ce privește semnele 
televiziunii, putem afirma că ele corespund ordinului doi de semnificație,  
în modelul semiologic propus de Roland Barthes ,,atunci când un semn 
poartă sensuri culturale, nu numai reprezentaționale, el se deplasează în 
cel de-al doilea ordin de semnificație” [5, 44]. Prin acest transfer, semnul 
își schimbă rolul: semnul care se referă la ceva devine semnificantul valori-
lor culturale pe care el le întruchipează în film. ,,Sensul cultural” este ceea 
ce Roland Barthes numește mit. Pentru a declanșa acest mit, semnul tre-
buie să fie desprins de semnificatul său specific. Semnul, în acest al doilea 
ordin, activează sau declanșează ,,secvența mentală mitică”, prin care luăm 
cunoștință de o realitate [5, 44].

La sensurile mesajului televizat se ajunge prin procedeele discursului 
oral, asociate imaginilor vizuale. Reacțiile spectatorului la codificarea, de-
codificarea semnelor sunt individuale, chiar subiective, totuși, John Fiske 
și John Hartley afirmă că ,,fiind invocate de semne, care semnifică numai 
prin acord între membrii unei culturi, ele sunt centrate în acea zonă nede-
finită pe care o numim intersubiectivitate. Este spațiul răspunsurilor su-
biective, comune, într-o anumită măsură, tuturor membrilor unei culturi” 
[5, 48]. Această intersubiectivitate este determinată cultural și este unul 
din modurile în care influențele culturale afectează indivizii în orice cultu-
ră și prin care se exprimă apartenența la o cultură.

Traducerea audiovizuală din perspectivă semiotică. În sens larg, 
traducerea poate fi definită ca o modalitate de interpretare a semnului 
lingvistic. Roman Jakobson distinge trei modalități de a interpreta semnul 
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lingvistic și prin urmare trei tipuri de traducere [7, 79]: Traducerea intra-
linguală constă în a interpreta semnele limbajului cu ajutorul altor semne 
din aceeași limbă (de exemplu termenul hôpital poate fi tradus în franceză 
servindu-ne de sinonimele maison de santé, clinique). Traducerea inter-
linguală este una propriu-zisă și constă în a interpreta semnele unei limbi 
cu ajutorul semnelor altei limbi. Acest tip de traducere conține la rândul ei 
încă trei tipuri de traducere: 1) traducerea unității semnificante (moneme 
gramaticale și lexicale); 2) traducerea semnului lingvistic (cuvântul); 3) 
traducerea mesajului (frazei, enunțului). Traducerea intersemiotică care 
constă în interpretarea semnelor lingvistice cu ajutorul semnelor neling-
vistice.

Dacă ne raportăm la sensul mai restrâns al cuvântului, traducerea este 
faptul de a interpreta sensul textului într-o limbă (limba sursă), și a produ-
ce un text care să aibă un sens și un efect echivalent asupra cititorului care 
are o limbă și o cultură diferită (limba ţintă).Scopul traducerii constă în a 
stabili o echivalență între textul limbii surse și cel al limbii ținte (ambele 
texte să semnifice același lucru), ținând cont de un număr oarecare de con-
strângeri (context, gramatică, etc.) pentru al face comprehensibil persoa-
nelor care nu cunosc limba sursă și nu au aceeași cultură sau același bagaj 
de cunoștințe. 

Unul din punctele esențiale ale teoriei lui Marianne Lederer rezidă în 
faptul că procesul traducerii constă în a reda sensul textului original [8]. 
Acest sens este diferit de suma semnificaţiilor lingvistice ale cuvintelor sau 
ale structurilor textului original. Desigur, traducătorul sesizează sensurile 
unităților unui discurs, în mod linear, dar el înțelege un sens care se des-
prinde de unitățile lexicale și sintactice și ia în considerare contextul și alte 
elemente exterioare textului.

După părerea expusă de Marianne Lederer, orice traducere implică o 
strategie realizată în trei etape. Prima etapă a procesului de traducere este 
cea a comprehensiunii originalului (asimilarea sensului vehiculat de către 
text, identificarea intenției (le vouloir dire) emițătorului). Adecvarea se-
mantică a textului tradus are loc în funcție de modul în care traducătorul a 
sesizat sensul textului sursă. Trei niveluri sunt implicate în comprehensiu-
nea textului: 1) nivelul lingvistic (sesizarea valorilor semantice a structuri-
lor lingvistice); 2) nivelul pragmatic (cunoștințele culturale raportate tex-
tului, condițiile de enunțare, presupusul); 3) nivelul psihologic (operațiilor 
intelectuale operate) [8].

Acest demers semasiologic, care pleacă de la text pentru a ajunge la 
construirea sensului, duce la o etapă intermediară a deverbalizării, de sesi-
zare a sensului prin fixare în memorie a unităților de sens degajate în mod 
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progresiv. Pentru a înțelege sensul, traducătorul trebuie să uite, pentru un 
moment, cuvintele și frazele prin care se exprimă sensul, cu scopul de a 
înțelege ceea ce autorul a vrut să spună. 

Apoi urmează etapa onomasiologică a reverbalizării, altfel spus, de ex-
primare a sensului înțeles în limba traducerii. Această reformulare consecu-
tivă comprehensiunii deverbalizate trebuie să țină cont de factorii proprii 
limbii ținte, să respecte uzajul și, dacă e necesar, să moduleze ceea ce e im-
plicit și explicit în textul original în scopul de a produce un text cu același 
nivel de inteligibilitate pentru locutori ca și textul sursă.

E cazul să menționăm că procesul de construire a sensului nu se face 
pe ,,teren curat”. Într-adevăr, traducătorul ia cunoștință de situația de co-
municare, care include emițătorul, destinatarul(ii), locul, epoca și motivul 
de a fi un mesaj. Pentru ca comunicarea să aibă loc într-adevăr, e necesar 
ca interlocutorii să aibă unele competențe, de exemplu, o oarecare cunoaș-
tere comună a subiectului discursului sau a textului. Sesizarea sensului de 
către locutor/traducător se bazează nu numai pe semnificațiile lingvistice 
ale mesajului, dar și pe recurgerea la bagajul său cognitiv, anterior recep-
tării textului, la amintirile sale și la asociațiile de idei.

E cazul să precizăm că sesizarea sensului nu se situează numai pe plan 
noțional. Într-adevăr, traducătorul nu redă numai ,,conținutul” textului sau 
discursului considerat, dar de asemenea și efectul emoțional, nedisociabil de 
primul, pentru că traducătorul nu percepe mai întâi denotația, apoi nuanțele 
conotative. Sensul include, deci, ,,intenția de a spune” a autorului și ,,cum 
să o spună”. Numai restituirea combinată a ambelor niveluri poate garanta 
o traducere bună. Prin urmare, putem afirma că traducerea este o operație 
mintală, al cărei obiect este a produce nu corespondențe lingvistice, dar echi-
valențe textuale. Aceasta înseamnă că traducerea se situează nu în domeniul 
identității, dar în cel al analogiei funcționale și pragmatice [9, 171].

Cultura traduce continuu semne în alte semne, cuvinte în iconi, iconi 
în semne ostensive, semne ostensive în noi definiții, noile propoziții în 
funcții propoziționale, funcțiile propoziționale în enunțuri exemplificative. 
În viziunea lui Umberto Eco are loc o semioză nelimitată [10, 95]. Această 
continuă circularitate este condiția normală a semnificării și este cea ce 
permite utilizarea în comunicare a semnelor pentru a se referi la lucruri. 
Semioticianul susține că unitățile culturale sunt semnele pe care viața so-
cială le pune la dispoziția noastră, imaginile care interpretează ceva, cuvin-
tele care traduc definiții și invers. Limbajul verbal nu reprezintă un singur 
cod, ci un sistem de coduri interconexate. 

Utilizarea semnelor este legată de comunicare fie la nivel intralingvis-
tic, fie interlingvistic. Prin comunicare înțelegem o interacțiune între două 
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sisteme, numite emitent și receptor, în cadrul căreia emitentul transmite o 
secvență de semnale, numită mesaj, în mod intenţionat și convenţional, ast-
fel încât mesajul dobândește înţeles. Mesajul este interpretat de către re-
ceptor, degajându-i înțelesul. Ipoteza de la care pornește semiotica este că 
semnele alcătuiesc un sistem, pe care îl numim limbaj. Procesul de comu-
nicare este definit de Umberto Eco în lucrarea tratat de semiotică generală 
drept trecerea unui semnal (ceea ce înseamnă în mod necesar un semn) 
de la o sursă, cu ajutorul unui transmițător, printr-un canal, la un destina-
tar. Când destinatarul este o ființă umană, suntem în prezența unui proces 
de semnificare, cu condiția ca semnalul să nu se limiteze să funcționeze 
ca simplu stimul, ci să solicite un răspuns interpretativ de la destinatar 
[10, 20]. Semioticianul susține că procesul de semnificare se verifică doar 
când există un cod. Un cod este un sistem de semnificare care cuplează 
entități prezente și entități absente [10, 20]. Un sistem de semnificare este 
un construct semiotic autonom, înzestrat cu modalități de existență cu to-
tul abstracte, independente de orice act posibil de comunicare care să le 
actualizeze [10, 23]. 

Fenomenul de alegere a cuvintelor, care pare simplu și elementar, re-
prezintă în fond un proces complex. Selectarea cuvintelor este departe de a 
fi un simplu act de memorie. Este vorba, în primul rând, despre o activitate 
intelectuală superioară. Legarea cuvântului de obiectul pe care trebuie să-l 
reprezinte într-o anumită situație nu se face pe o cale mecanică și directă – 
printr-o simplă asociație cuvânt-noțiune, ci trebuie să se sesizeze mai întâi 
relațiile dintre acel obiect și toată situația în care el apare. Orice alegere 
este, mai întâi, o actualizare a unui nucleu semnificativ [9, 107]. Operația 
de alegere a uneltelor lingvistice nu se mărginește, deci, la reținerea sem-
nelor necesare; ea se caracterizează și printr-o discriminare făcută prin 
aceste semne, acordându-li-se roluri diverse, iar de aici, forme și locuri 
specifice, în acord cu funcția pe care o vor avea de îndeplinit [9, 108].

Pe când receptarea, la rândul său, necesită o bogată activitate conști-
entă, o atenție susținută și chiar un efort pentru înțelegerea unei expre-
sii. Receptorul trebuie să fie atent la toate informațiile pe care le-a putut 
culege în jurul lui, el trebuie să selecteze mesajul propriu-zis. Receptarea 
implică o continuă creație, prin însăși încercarea de a recrea, în jurul unui 
nucleu, semnificația intenționată de către emițător. Receptarea nu constă 
în a accepta pasiv o valoare „asociată” în virtutea autorității dicționarului 
sau a unui raport fix datorat apariției simultane, repetate și mecanice, a 
semnului și a obiectului. A înțelege un mesaj înseamnă că trebuie să se 
sesizeze adevărata lui valoare; adică să i se surprindă corect organizarea, 
relațiile explicite și totodată cele implicite.
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Între emițători și receptori există semnele conținute în sistemul lim-
bii. Fiecare persoană le-a integrat în propriul ei sistem individual, în cursul 
vieții sale, în cursul experienței sale personale. Informațiile privind sensul 
cuvintelor sunt stocate în memoria lexicală atât a emițătorului, cât și a re-
ceptorului. Emițătorul n-ar putea utiliza cuvinte fără sens. Când se expri-
mă, emițătorul alege cuvintele în funcție de sensul care, după părerea lui, 
aceste cuvinte îl au. Pentru receptor lucrurile sunt puțin mai diferite. Se 
poate întâmpla ca receptorul să nu cunoască cuvântul perceput sau să aibă 
o idee destul de vagă despre sensul acestui cuvânt și aceasta poate împie-
dica procesul comunicării [9, 108].

Ar părea că operațiile descrise sunt foarte simple, dar în realitate tre-
buie să se țină cont de diverse posibilități și de diverși factori. Nimic nu îm-
piedică ca în memoria emițătorului, precum și în cea a receptorului sensul 
atașat unui cuvânt să fie diferit. După cum s-a menționat, înțelegerea este 
un act rapid, prin care semnele, cu nucleii lor semnificativi, sunt raportate 
la un sistem de referință, la context. Pentru a evita unele ambiguități, e 
necesar a face apel la context, la situație și la alte cunoștințe de care dis-
pun locutorii. În primul rând, contextul determină alegerea unui anumit 
cuvânt, contextul precizează sensul; el indică, în primul rând, direcția pe 
care trebuie s-o urmeze interlocutorul spre a înțelege, adică „atrage” una 
dintre semnificațiile consacrate și alege, dintre aceste nuanțe, pe aceea 
care corespunde necesităților momentului. În al doilea rând, contextul in-
dividualizează sensul, alegând acea notă particulară din generalitatea no-
țiunii, care se potrivește cu obiectul sau fenomenul particular, implicat în 
acea situație. De asemenea, tot contextul completează sensul, prin diverse-
le nuanțe create de aplicarea particulară a cuvântului la un anumit obiect 
particular situat într-un cadru specific [9, 109].

Procedee utilizate în traducerea audiovizuală. Pentru a realiza o 
bună traducere, traducătorul trebuie să țină cont de câteva etape pe care 
trebuie să le respecte în procesul traducerii. Una din aceste etape este de-
codarea textului audiovizual, care presupune o documentare din partea 
traducătorului (el trebuie să identifice figurile retorice, jocurile de cuvinte, 
expresiile idiomatice, aforismele, proverbele, falși prieteni ai traducătorului 
– toate aceste semne transmit un mesaj umoristic). Traducătorul trebuie să 
țină cont de contextul lingvistic, pentru că un cuvânt își actualizează sensul 
fiind asociat cu alte cuvinte. Dar, uneori, contextul lingvistic nu elucidează 
pe deplin sensul unui semn și atunci îl reconstruim apelând la contextul 
situațional, la realitatea concretă sau abstractă la care se referă cuvântul, 
fraza sau textul întreg. Deseori situația este sugerată de contextul lingvis-
tic, dar sunt cazuri când inferăm sensul recurgând la date extralingvistice, 
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care cer o cunoaștere aprofundată a culturii și civilizației ce informează 
ambele limbi. În procesul decodajului se identifică tonalitățile textului sur-
să, ansamblul de procedee stilistice care exprimă atitudinea emițătorului 
în raport cu conținutul mesajului (obiectiv, emotiv, ironic, umoristic etc.), 
nivelul limbii (popular, familiar, poetic etc.). Ultima operație a decodaju-
lui constă în decuparea textului în unități de traducere. Fie că e vorba de 
unități funcționale (a căror elemente participă chiar la funcția gramatica-
lă), fie unități semantice (care prezintă o unitate de sens) sau grupuri sta-
bile (fixe) și grupuri libere, această operație obligă traducătorul să facă o 
analiză atentă a structurii sintactico-semantice a textului sursă și această 
analiză permite evitarea supra-traducerii (greșeală care constă în a vedea 
două unități acolo unde, de fapt, este una singură). 

Etapa următoare a procesului de traducere vizează codificarea care 
începe cu alegerea constituenților care sunt combinați și integrați în con-
text. Traducătorul purcede mai întâi la o alegere apoi la elaborarea contex-
tului, începând cu o operație de analiză urmată de o sinteză iar receptorul 
primește mai întâi datele sintetizate apoi purcede la analiza lor. 

Codificareapresupune o serie de operații tehnice grupate de Vinay și 
Darbelnet în două mari categorii: traducerea directă și traducerea oblică. 
Traducerea va fi cu mult mai reușită dacă traducătorul va ști să combine 
cele două tipuri de procedee. Traducerea directă constă în a transpune ele-
mentele limbii surse în limba țintă, dar în cazul când transpunerea este 
imposibilă din cauza diferențelor structurale și metalingvistice între limba 
sursă și limba țintă, se recurge la traducerea oblică. În cazul traducerilor 
directe, actul traductiv nu implică nici o reorganizare semantico-gramati-
cală, în cazul traducerilor indirecte, se constată o restructurare mai pro-
fundă a unităților de semnificare a textului sursă. Traducerile indirecte 
presupun o stăpânire a limbii țintă, care constă nu numai în cunoașterea 
nivelului lexico-gramatical, dar și în o apropriere a unităților lingvistice 
tributare mediului socio-cultural. 

Procedeele traducerii directe sunt împrumutul, calculul, și traducerea 
literală. Împrumutul este un cuvânt pe care o limbă îl împrumută de la alta 
fără ca să-l traducă și este utilizat pentru a umple un gol sau pentru a crea 
un efect stilistic.Împrumutuleste calea directă de a rezolva diferențele de 
cod lingvistic, dar și de alte coduri semiotice. Traducerea contribuie la ve-
hicularea unor referenți noi, zugrăviți original ca semne sugestive. Deseori 
termenii marcați cultural sunt împrumutați în textul țintă pentru a preciza 
indicația referențială sau culoarea locală.În filmul ,,rien à déclarer” sunt 
prezente elemente culturale distinctive (toponime, nume proprii, denumiri 
de mâncăruri) de obicei unice pentru cultura sursă. De exemplu, numele 
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proprii ale personajelor sunt împrumutate în textul țintă: ruben vandevo-
orde, mathias ducatel, louise vandevoorde, irène et Jacques Janus, leopold, 
duval,tiburce, etc. Numele louis-philippe a fost adaptat în limba română-
ludovic-filip.Michel Ballard consideră că traducerea numelor proprii are 
loc prin utilizarea tehnicii reportului.Reportul este transferul integral al 
numelui propriu din textul sursă în textul țintă [11, 26]. Astfel putem ob-
serva că acest film este o metodă de reflectare a vieții sociale din cultura de 
unde provine. Traducerea filmului reflectă diferențele culturale, lecturarea 
subtitrării în limba română trebuie să fie tot așa de entuziasmată și ușor 
înțeleasă precum în filmul original. 

Traducerea literală este un procedeu care permite transpunerea tu-
turor cuvintelor în ordinea apariției lor în fraza sursă. Acest procedeu se 
bazează pe existența, în ambele limbi de contact, a segmentelor paralele 
ce corespund raționamentelor paralele: les étoiles, voyagent à l’étranger et 
le soir elles reviennent en belgique. = stelele călătoresc în străinătate și sea-
ra revin în belgia;mon dieu, d’où vient cette haine si farouche à l’egard des 
français?= Cerule, de unde această ură absurdă faţă de francezi ? 

Procedeele traducerii oblice sunt transpoziția, echivalența, modula-
rea și adaptarea. Transpoziția este operația menită să rezolve dificultățile 
care rezidă în deosebirile de structuri semiotice, lingvistice și extraling-
vistice [12, 142]. Acest procedeu constă în schimbarea structurii grama-
ticale a textului sursă. Este vorba despre o schimbare a clasei gramaticale 
fără a condiționa o modificare la nivel semantic. Sensul enunțului în limba 
țintă rămâne același: il me regarda aussi avec un rire étrange = se uită la 
mineși râse ciudat;et le ciel, papa, il est belge ou français?il est belge. tout 
ce qui est au-dessus de la belgique lui appartient.= și cerul? este belgian sau 
francez?belgian.totul ce se află sub el aparţine belgiei.). 

Modularea reprezintă, de fapt, o serie de transpuneri care acoperă 
un întreg proces de gândire și presupune o reenunțare, o refacere com-
pletă a frazei sursă, pentru a o face să intre în tiparul limbii țintă. Acest 
procedeu vizează o traducere globală a frazei, implicând o bulversare a 
topicii, modularea locală (lexicală sau sintagmatică), bazată pe o schimba-
re a punctului de vedere sau elucidare. Acest procedeu afectează unitățile 
lexicale complexe sau enunțurile. Modularea ne face să vedem lucrurile 
conform deprinderilor lingvistice ale locutorilor limbii țintă. Vinay și Dar-
belnet afirmau că ,,modularea exprimă opoziția dintre două raționamente 
și că ea este, din acest punct de vedere, un indice a divergenței între două 
limbi, traducând astfel o divergență între două atitudini mentale vizavi de 
aceeași situație” [13, 68]. Traducerea figurilor de stil se realizează prin in-
termediul modulării (mes mots ont dépassé mes pensées = eu nu gândeam 
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clar;J’en ai marre de votre délire raciste = m-am saturat de paranoia și rasis-
mul tău). Zonele conceptuale care sunt puse în paralel nu corespund decât 
parțial, din punct de vedere lingvistic, fapt ce mărturisește o dată în plus că 
același câmp referențial este trasat diferit în limbi diferite [14, 145]. Prin 
urmare, modularea constă într-o reconsiderare atentă a aspectelor lexicale 
și semantice care caracterizează unitatea textului sursă. În timp ce unele 
transformări sunt impuse de codul lingvistic, altele sunt puse pe seama 
traducătorului, care poate privilegia o soluție sau alta. 

Echivalența se face în funcție de anumite situații și constă în a reda 
o idee a textului sursă recurgând la mijloace lexico-gramaticale complet 
diferite și este utilizată pentru a traduce expresii idiomatice, proverbe, afo-
risme, jocuri de cuvinte etc.: dieu sait rappeler à lui ses brebis égarées = 
domnul ghidează oile rătăcite; tu aimeras ton prochain comme toi-même 
= iubește pe aproapele tău ca pe tine însuţi; les voies du seigneur sont im-
pénétrables = Căile lui dumnezeu sunt misterioase).Echivalarea presupune 
o reorganizare lingvistică a unității sursă în limba țintă, pentru a prezenta 
aceeași situație ca în enunțul țintă. Prin intermediul mijloacelor de expri-
mare total diferite, se pun în relație două micro-situații discursive (Je trou-
ve qu’il a une tête de belge = îmi pare că îi plac belgienii; empécher l’invasion 
des camemberts dans mon pays = a preveni ca paraziţi de francezi să nu 
intre în belgia)[15, 121]. Procedeul echivalării, unul din cele mai discutate 
în ultimul timp, a fost definit ca o tentativă de a exprima același lucru prin 
două texte diferite, cu ajutorul unor mijloace stilistice și structurale com-
plet diferite. De fapt, una din principalele dificultăți constă în a pune în 
paralel două situații enunțiative asemănătoare, fie că e vorba de enunțuri 
modalizate care exprimă reacții spontane afective, evaluative personale, 
fie că e vorba de evaluările celuilalt (în raport cu ceea ce spun). Aceas-
tă analiză se face pe baza datelor extralingvistice (Carbonade flamande 
numită și carbonnade (à la) flamande este un fel de mâncare din nordul 
Franței și din Belgia, constând din bucăți de carne înăbuțită într-un sos de 
bere. Chiar în filmul original Irène explică în ce constă acest fel de mâncare 
(duboeuf avec une sauce à la bière). Traducătorul recurge la echivalența 
lingvistică propunând lexemul tocană (mâncare cu sos făcută din bucățele 
de carne prăjite cu ceapă (și cu adaos de cartofi); mâncare făcută din anu-
mite legume prăjite cu ceapă). Ar fi convenabil de restrâns conceptul de 
echivalență la semnificația sa pragmatică (tu prends un air innocent = te uiţi 
nevinovat; se battre corps et âme= cu trup, suflet și loialitate; bouffer le pain 
des belges = a fura pâine în belgia; être dans le feu del’action = am greșit; 
avoir l’air d’un clown = a arăta ca un clovn; tu es fils de ton père = ești fiul 
părinţilor tăi; la douane du paradis = porţile paradisului). Expresiile idio-
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matice reprezintă ,,un ansamblu de cuvinte al căror sens este global și care 
nu poate prin consecință să-și găsească echivalentul într-o altă limbă de-
cât tot la nivel global”. În realitate, structurile idiomatice sunt peste tot în 
limbă, însă ele nu devin evidente decât prin intermediul traducerii, așadar 
în situație contrastivă, pentru că o expresie idiomatică ,,nu este idiomati-
că decât prin comparație cu o altă expresie, care îi servește ca echivalent 
într-o altă limbă”. Conform opiniei Magdei Jeanrenaud idiomatismul ,,se 
manifestă ca imposibilitatea de a traduce analitic și ca necesitatea de a fur-
niza un echivalent global” [16, 74]. Raportul dintre semnificat și conținutul 
său referențial care, în interiorul limbii, este arbitrar, devine, ,,din clipa în 
care comparăm – prin intermediul traducerii – mijloacele folosite de două 
comunități lingvistice diferite”, ,,orice limbă este idiomatică în raport cu 
o altă, idiotismul nu există în sine, ci doar în comparație cu alte idiomuri, 
prin diferență [16, 75]. 

Situat la limita traducerii, procedeul adaptării a fost definit de Vinay 
și Darbelnet ca o tehnică ce se impune ori de câte ori ,,situația” la care se 
referă un mesaj nu are un echivalent în limba-țintă sau când aceasta nu are 
o ,,relevanță” similară sau alimentează o rețea conotativă diferită, dacă nu 
chiar de sens contrar [16, 106]. Adaptarea este un procedeu care implică o 
reorganizare completă a mijloacelor de exprimare și este aplicată în cazu-
rile în care situația la care se referă mesajul nu există în limba țintă și tre-
buie să fie sugerată de o altă situație pe care traducătorul o consideră echi-
valentă. Este vorba despre un caz particular de echivalență, o echivalență 
a situațiilor, realizată prin mijloace lingvistice cu totul diferite. Această 
transformare are o puternică amprentă socio-culturală în limba sursă și 
este considerată ca ,,limita extremă a traducerii” [13, 52-54]. Este uneori 
dificil de diferențiat adaptarea ca procedeu specific traducerii, datorită ca-
racterului subiectiv care intră în joc (J’ai tout le droit d’empécher l’invasion 
des camemberts dans mon pays = sunt aici pentru a preveni ca paraziţi de 
francezi să nu intre în belgia). Traducătorul recurge la un echivalent din 
registrul popular paraziţi de francezi, pentru a evidenția disprețul lui Ru-
ben față de francezi. În acest caz traducătorul trebuie să rămână neutru 
dar fidel mesajului, el trebuie să mențină echilibrul dintre mesajul sursă și 
textul țintă, făcând posibilă interpretarea corectă a mesajului.Experiența 
colectivă și/sau individuală marchează acest tip de traducere, care necesi-
tă din partea traducătorului nu numai o perfectă cunoaștere a sistemelor 
lingvistice în cauză, dar și o cunoaștere a lucrurilor, a realităților specifice, 
ceea ce putem să numim o competență pragmatică [15, 123]. Putem con-
stata că extinderea lui presque, despre care vorbea Umberto Eco în lucra-
rea dire presque la meme chose, nu este asemănător în toate situațiile de 
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traducere [17]. Adaptarea ca procedeu de traducere este preferată când 
enunțurile nu mai sunt transparente și străinul se ciocnește uneori ca de 
un ecran, întâmpinând obstacole care nu sunt numai de natură lingvisti-
că, dar și de natură extralingvistică. În acest context intervine un element 
civilizaţional, care consolidează necesitatea unor cunoștințe enciclopedice 
din partea traducătorului.

În concluzie, afirmăm cătextul audiovizual, datorită complexității 
lingvistice și pragmatice, necesită o traducere oblică pentru a satisface 
necesitățile structurale ale limbii țintă și a asigura transferul corect al 
situațiilor. Caracterul lapidar al subtitlurilor permite traducătorului să re-
curgă uneori și la procedeul traducerii literale, îndeosebi în cazul când am-
bele limbi în contact aparțin aceleiași familii sau aceleiași arii geografice 
și culturale. 

Înainte de a fi fidel vocabularului, gramaticii, sintaxei și chiar stilului 
fiecărui enunț, traducătorul trebuie să fie mai întâi fidel față de ceea ce face 
ca acest film să fie un succes în țara sa de origine. Iată de ce traducătorul 
audiovizualului – numit și adaptator – va recurge aproape întotdeauna la 
procedeele de traducere mai puțin fidele din punct de vedere textual, acelea 
pe care Vinay și Darbelnet le denumeau transpunere, modulare, și mai ales 
echivalență și adaptare pentru că el trebuie să traducă nu doar enunțurile, 
ci și contextele și situațiile, astfel încât să le poți înțelege imediat și să pro-
voace instantaneu râsul (când e vorba despre o comedie). Traducătorul 
procedează la o sumă de adaptări, toate menite să-i înlesnească publicului 
o rapidă percepere și înțelegere a diferențelor culturale, înlăturând orice 
bruiaj ce ar putea încetini spontaneitatea receptării efectelor scenice din 
timpul derulării filmului. 

Scopul traducătorului nu constă în a reda o echivalență strict lexicală. 
El trebuie să recurgă la o deverbalizare a formei lingvistice a textului ori-
ginal, pentru a reda ideile originale și sentimentele care sunt exprimate în-
tr-o altă limbă. Oricare ar fi procedeul de traducere utilizat, ideea de inter-
pretare în traducere pare, la ora actuală, cea mai potrivită pentru a descrie 
activitatea traducătorului. În pofida tuturor acestor rigori, traducerea este, 
mai întâi de toate, o practică a cărei reușită depinde de orizontul cultural 
al traducătorului, de competența și performanța sa lingvistică dar și de o 
corectă intuire a soluțiilor concrete. Pentru a face mereu alegerea cea mai 
corectă, pentru a soluționa problemele care apar în procesul traducerii 
audiovizuale, traducătorul trebuie să dispună de un univers enciclopedic 
complex, îndeosebi în ceea ce privește noțiunile de cultură și civilizație, 
istorie, teorie și practica traducerii, filozofie, etc. 
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MODELE EXPERIMENTALE ÎN TRADUCTOLOGIE: 
MODELUL INFERENŢELOR DIRECŢIONALE ȘI PROTOCOLUL 

VERBALIZĂRII CONCOMITENTE

Irina Breahnă
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Până la finele anilor 1980, domeniul traductologiei a studiat tra-
ducerea în principal în ipostazele sale de produs și competență. Odată cu sporirea 
interesului pentru științele cognitive și apariția disciplinelor de frontieră ca psiho-
lingvistica sau lingvistica cognitivă, procesul traducerii și performanța devin obiec-
tul mai multor direcții de cercetare empirică.

Cuvinte-cheie: modelul inferenţelor direcţionale, pragmatică, proces, protoco-
lul verbalizării concomitente, studiu calitativ.

Abstract. Until the end of the 1980s, translation studieswere mainly concer-
ned withtranslation as a product and translation competence. With the increasing 
interest in cognitive sciences and the emergence of frontier disciplines such as psy-
cholinguistics or cognitive linguistics, the process of translation and translation 
performance become the subject of several directions of empirical research.

Keywords: directional inferences model, pragmatics, process, think-aloud pro-
tocol, quantitative study. 

VIITORUL TRADUCTOLOGIEI. Într-un studiu dedicat inovației în științele 
lingvistice și literare [1], pragmaticianul elvețian Jacques Moeschler punc-
tează faptul că cea de-a treia revoluție industrială, revoluția informatică, a 
schimbat semnificativ fața științelor, atât la nivelul informațiilor disponibile, 
cât și al metodelor utilizate. În domeniul lingvisticii și literaturii, inovațiile 
vizează, în special, elaborarea marilor corpusuri, de cele mai multe ori ad-
notate, și implementarea metodelor experimentale în cercetare, consolida-
te de metodele statistice necesare prelucrării rezultatelor, obținute în urma 
experiențelor. Această constatare este pertinentă îndeosebi în cazul discipli-
nelor care își fixează limbajul și manifestările sale drept obiect de studiu.

În concluzie, Moeschler, în baza mai multor răspunsuri oferite de 
reprezentanții Academiei Elvețiene a Științelor Umane și Sociale (L’Académie 
suisse des sciences humaines et sociales), trasează principalele inovații te-
matice în domeniul științelor limbii, printre care se remarcă diversitatea 
interlingvistică și intralingvistică și abordările psiholingvistice, de exemplu 
ale fenomenelor de procesare și achiziție. Din punct de vedere metodologic, 
„mutațiile inovatoare” se referă la utilizarea metodelor preluate din alte do-
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menii, în primul rând, metodele experimentale și metodele empirice. Astfel, 
chiar și sintaxa poate fi supusă unui studiu experimental, unde evaluarea 
gramaticalității prin „da/nu” este înlocuită cu estimări graduale pe scala Li-
kert [1, 28-27]. 

Aceste predicții se regăsesc și în domeniul investigațiilor traductologice. 
În 2005, într-un eseu despre viitorul traductologiei, Maria Tymoczko proiec-
ta șase direcții de dezvoltare a cercetării în domeniul traducerii [2].

Prima viza definirea traducerii. Deși poate părea trivial, efortul traduc-
tologilor de a-și defini obiectul de studiu este totuși esențial pentru delimi-
tarea acestuia și investigarea ulterioară. Din aceste considerente, cercetările 
traductologice din ultimii cincizeci de ani au fost motivate și de această nece-
sitate de a caracteriza fie aspecte ale activității de traducere, fie ale traduceri-
lor propriu-zise. Au fost elaborate cercetări axate pe dimensiunea lingvistică 
a traducerii, relevând asimetrii și anizomorfisme lingvistice, precum și natura 
comunicării verbale, în general, și limitele pe care aceasta le impune traduce-
rii. Un alt grup de cercetări au abordat traducerea din perspectivă literară sau 
poetică, fiind interesate de aspecte legate de traducerea diverselor genuri lite-
rare, tipuri de text, dar și de fenomene de intertextualitate. Deoarece traduce-
rea nu poate fi definită doar lingvistic și textual, un șir de cercetări au explorat 
aspectele culturale ale traducerii. În opinia lui Tymoczko, în pofida numărului 
impunător de investigații, obiectivul de a defini traducerea nu a fost atins și va 
continua să reprezinte o tendință importantă în viitorul cercetărilor traducto-
logice, manifestându-se în cercetări pe corpus, studii descriptive istorice, ana-
liza protocoalelor verbalizării concomitente [2, 1083]. Acest fapt se datorează 
naturii deschise a conceptului traducere, subliniază cercetătoarea americană 
[2, 1085], ceea ce înseamnă că orice abordare descriptivă a traducerii-proces 
sau a traducerii-produs, în diferite perioade de timp, contexte culturale sau 
pentru diferite scopuri, nu poate decât să aprofundeze cunoștințele noastre 
despre traducere și să contribue la definirea acesteia. 

Cea de-a doua direcție ține de internaționalizarea traducerii și traducto-
logiei. În acest context, Tymoczko vorbește despre necesitatea de a renunța 
la o viziune „eurocentrică” asupra traducerii și a cercetărilor în traducere, în 
favoarea dezvoltării unui spectru mai larg în conceptualizarea domeniului și 
a practicilor [2, 1088]. Pentru traducerea în spațiul românesc și în/din limba 
română, această tendință reprezintă o oportunitate cu atât mai valoroasă, cu 
cât include o importantă dimensiune autoreflexivă.

Globalizarea și tehnologiile emergente constituie coordonatele celei de-a 
treia direcții. În contextul dezvoltării rapide a tehnologiilor informaționale și 
a unei mondializări tot mai pregnante,traducerea este supusă unei mutații 
similare trecerii de la oralitate la scris și de la manuscris la tipar. La nivel 
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științific, impactul acestor tranziții se va face resimțit prin studii care reeva-
luează natura traducerii-proces și a traducerii-produs, precum și prin inte-
grarea graduală a traducerii intersemiotice în domeniul traductologiei.

Următoarea direcție preconizată de Tymoczko se înscrie într-o paradig-
mă a inovației, analoagă celei menționate de Moeschler. Traductologia va uti-
liza și în continuare cadre teoretice elaborate în alte domenii științifice. Dar, 
notează cercetătoarea, succesul investigațiilor care utilizează un cadru pre-
luat dintr-un alt domeniu sau o categorie supraordonată (cea a discursului, 
de exemplu) rezidă în a vedea traducerea drept o manifestare a categoriei 
mai mari și nu de a considera categoria drept un atribut al traducerii.

Direcțiile cinci și șase reflectă în special dimensiunea traducerii ca 
proces și țin de raportul dintre traducere și științele cognitive, precum și 
de aportul pe care îl poate aduce neurofiziologia la înțelegerea activității 
cerebrale în momentul trecerii de la o limbă la alta. Științele cognitive pun 
la dispoziția traductologiei decenii de cercetări testate și recunoscute care 
ar putea face lumină asupra unui număr important de subiecte centrale ale 
traducerii. Tymoczko citează exemplul echivalenţei, unul dintre conceptele-
cheie ale traductologiei, care ar putea fi studiată prin prisma principiului 
similarităţii din cadrul științelor cognitive.

Orientarea neurofiziologică, cea mai radicală în opinia lui Tymoczko, va 
oferi o viziune mai puțin opacă asupra activității individuale a traducătoru-
lui. Dezvoltarea neurofiziologiei va permite cercetătorilor, inclusiv din do-
meniul traductologiei, să răspundă la întrebări legate de natura procesului 
de traducere în raport cu alte procese lingvistice, sau de modul în care dife-
rite tipuri de traducere implică activitatatea cerebrală. Tymoczko consideră 
că biologii interesați de limbaj, de achiziția limbajului și de bilingvism vor 
deveni actorii principali ai cercetărilor traductologice din viitor [2, 1093]. 

MODELE EMPIRICE ȘI EXPERIMENTALE ÎN TRADUCERE. Predicțiile 
enumerate suprapun în valoare locul modelelor empirice și experimentale 
în traductologia secolului XXI, precum și caracterul interdisciplinar sau de 
frontieră al studiilor empirice, care de obicei se bazează pe „postulate, ipote-
ze sau poziții de natură lingvistică, psiholingvistică și pragmatică” [3, 139].

Conform buletinului CIRIN, o rețea internațională de informare privind 
cercetarea în domeniul interpretării de conferință, din cele 75 de intrări, ela-
borate între 2010-2019, rata investigațiilor empirice reprezintă 60%, ceea 
ce confirmă o puternică tendință în domeniul cercetărilor consacrate inter-
pretării de conferință (și nu doar) de a fi din ce în ce mai empirice în opoziție 
cu studiile conceptuale [4]. 

Din perspectivă epistemologică, cercetările empirice în științele uma-
ne pot fi clasificate în două categorii principale: studii cantitative, bazate pe 
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determinarea corelațiilor, și studii calitative, axate pe observarea unui feno-
men în momentul desfășurării acestuia, fie în mediul său natural, fie într-
un cadru experimental. Conform lui Dancette și Ménard, în traductologie, 
studiile cantitative pot fi de două tipuri: investigații comparate de natură 
lingvistică, care neutralizează substanțial figura traducătorului în procesul 
confruntării textelor sursă și textelor țintă; investigații axate pe studierea 
variabilelor care ar putea influența derularea unui proces, actorii căruia sunt 
indivizi considerați reprezentativi pentru un anumit eșantion [3, 140].

Spre deosebire de studiile cantitative, cele calitative își propun să ur-
mărească comportamente individuale și procese ce duc la îndeplinirea 
unei sarcini. În contextul traducerii, investigațiile de proces sunt utilizate 
pentru a atinge o varietate de obiective, printre care identificarea unității 
de traducere, impactul emoțional al temei abordate, condițiile psihologice 
ale creativității [3, 141].

Traductologul Daniel Gile propune o tipologie definită în termeni de 
simplitate și de gradul de intervenție al cercetătorului. Din prima catego-
rie, pe care Gile o rezervă studiilor naturaliste și studiilor experimentale 
non-invazive, fac parte investigațiile care examinează strategiile și tacticile 
traducătorilor, atitudinile și obișnuințele acestora [5, 48]. Avantajul acestui 
tip de studii constă în a nu deforma substanțial procesul prin intervenția 
cercetătorului. Odată cu evoluția tehnologiilor, acuitatea observațiilor și 
analizelor este din ce în ce mai sporită. 

Metodele mai complexe, dar și mai precise, care integrează mai multe 
componente ale traducerii, sunt catalogate de Gile drept metode și teh-
nologii invazive [5, 49]. Dezavantajele acestor abordări rezidă desigur în 
toate acele elemente care perturbă mediul natural al traducătorului și, prin 
urmare, pot influența calitatea și precizia rezultatelor și pune astfel sub 
semnul întrebării posibilitatea extrapolării lor. În ce privește avantajele și 
dezavantajele metodelor calitative și cantitative, Dancette și Ménard, cu 
referință la cele din urmă, notează importanța pe care au avut-o în a de-
monstra natura continuă a entităților considerate discrete anterior, cum 
este cazul unităților de traducere, de exemplu. Pe planul performanței 
individuale, studiile cantitative scot în evidență un șir de tendințe obser-
vabile într-un grup țintă considerat reprezentativ. Desigur, dezavantajele 
principale ale cercetărilor statistice țin nemijlocit de acest criteriu de re-
prezentativitate sau de dimensiunile prea reduse ale grupurilor țintă sau 
ale grupurilor de control. Interpretarea rezultatelor este, de asemenea, 
problematică. Depistând corelațiile puternice, cercetătorul poate doar să 
propună ipoteza unei relații de cauză și efect, nu și să susțină existența 
acesteia [3, 141].
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În pofida dezavantajelor semnalate supra, este totuși incontestabil 
faptul că viitorul cercetării în traductologie aparține anume modelelor 
empirice, în măsura în care evoluția tehnologică va permite să se redu-
că impactul distorsiunilor legate de implicarea cercetătorului în calitate 
de observator și să se diminueze caracterul invaziv al unui mare număr 
de practici. De asemenea, din nou datorită progresului tehnologic, studiile 
cantitative, sau cele mixte, vor oferi rezultate statistic mai reprezentative 
în virtutea volumului mare de date prelucrate. 

MODELUL INFERENŢELOR DIRECŢIONALE ȘI PROTOCOLUL VER-
BALIZĂRII CONCOMITENTE1. Modelul inferențelor direcționale (MID) 
reprezintă o abordare teoretică care își propune să descrie condițiile în 
care sunt generate inferențele înainte și înapoi în procesul de interpreta-
re a enunțurilor. Modelul a fost elaborat în urma activității „Grupului de 
cercetare privind referința temporală” în cadrul Universității din Geneva. 
Noțiunea de inferență direcțională, înțeleasă drept dinamică temporală 
[7, 58], indică demersul dinamic al modelului care își propune nu doar să 
localizeze evenimentul pe axa temporală, dar și să arate dacă acesta face 
timpul să progreseze sau să regreseze. Astfel, MID distinge două tipuri de 
relații temporale pertinente între evenimente:

1. Ordinea evenimentelor este paralelă discursului. Ceea ce pentru 
evenimentele legate cauzal (conotație cauzală) înseamnă o ordine 
cauză-consecință. În acest caz, vorbim despre inferență înainte.

2. Ordinea evenimentelor este inversă ordinii discursului. O ordine 
consecință-cauză pentru evenimentele legate cauzal. În acest caz, 
vorbim despre inferență înapoi.

Inferențele înainte sau înapoi sunt rezultatul trăsăturilor direcționale, 
obținute în urma combinării informațiilor lingvistice (conținuturi concep-
tuale și procedurale ale predicatelor, timpurilor verbale și conectorilor) cu 
ipotezele contextuale. O trăsătură direcțională este o informație semanti-
că minimală, posedată de o expresie lingvistică sau atribuită unei ipoteze 
contextuale, care participă la construirea inferenței direcționale [7, 69]. 

Mai exact, o trăsătură direcțională este asociată unei informații con-
ceptuale sau/și unei informații procedurale. Rolul ipotezelor contextuale, 
sau mai larg al contextului, consistă în a confirma sau a infirma trăsătura 
direcțională implicată de informația lingvistică.

1 Adoptăm termenul utilizat de Elena Gheorghiță pentru a traduce din engleză „think-
aloud protocol”. Cercetătoarea din cadrul Universității de Stat din Moldova este și la originea 
unui studiu experimental derulat cu aplicarea Protocolului verbalizării concomitente „al că-
rui scop a fost, în primul rând, soluționarea problemelor controversate de ordin metodolo-
gic privind această procedură de colectare și analiză a datelor” [6, 150].
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Trăsăturile direcționale aparțin predicatelor, timpurilor verbale și 
conectorilor. Direcțiile asociate acestor elemente pot fi convergente sau 
divergente. Atunci când trăsăturile predicatului și ale timpului implică o 
citire înapoi, iar trăsătura conectorului o citire înainte, care dintre direcții 
va fi unificată și validată de ipoteza contextuală? Pentru a răspunde la 
această întrebare, MID face o distincție între trăsături slabe și puternice 
și stabilește o ierarhie a informațiilor în calcularea dinamicii temporale. 
Trăsăturile puternice sunt cele care stabilesc direcția timpului. Un șir de 
trăsături slabe nu sunt suficiente pentru a da o direcție timpului. Atunci 
când există divergență între trăsăturile puternice lingvistice și ipotezele 
contextuale, acestea din urmă au prioritate. Faptul că trăsăturile posedate 
de informația conceptuală sunt slabe, în opoziție cu trăsăturile puternice 
ale ipotezelor contextuale, se justifică prin faptul că trăsăturile slabe indică 
o direcție potențială, în timp ce trăsăturile puternice – o direcție reală.

Informația conceptuală care se conține în predicate este purtătoare de 
trăsături slabe. În ce privește informația procedurală a timpurilor verbale 
și a conectorilor, trăsăturile de timp sunt slabe, în timp ce cele asociate 
conectorilor sunt puternice.

Aceste specificări de forță sunt sistematizate în cadrul modelului într-o 
ierarhie a informațiilor și a trăsăturilor care le sunt asociate [7, 65]: informațiile 
contextuale sunt mai puternice decât informațiile lingvistice; informația 
procedurală este mai puternică decât informația conceptuală;informația 
procedurală propozițională este mai puternică decât informația procedu-
rală morfologică;trăsătura puternică domină trăsătura slabă; trăsătura(ile) 
slabă(e) trebuie să fie confirmată(e) de o trăsătură puternică.

Un ultim punct ce trebuie precizat referitor la MID este conceptul de 
context și ipoteză contextuală în cadrul Teoriei Pertinenței (TP), MID fiind 
o specificare a acesteia. Contextul este definit în cadrul TP drept o parte a 
mediului cognitiv mutual, construit enunț cu enunț, în mod dinamic. O ipo-
teză contextuală este o premisă accesibilă în mediul cognitiv în baza căreia 
este trasă, în combinație cu enunțul, o concluzie implicitată.

MID, prin urmare, nu este un model traductologic, fiind conceput și 
testat primordial în domeniul pragmaticii, în context monolingv. L-am in-
clus în categoria modelelor experimentale traductologice pentru a ilustra 
cum cercetările în traducere pot importa modele, protocoale, poziții teore-
tice etc. din alte domenii de interes științific, pe care le vor aplica ulterior 
pentru a realiza un demers descriptiv sau explicativ propriu, consolidat, 
după caz, de modele empirice sau teoretice strict traductologice.

De exemplu, în contextul intereselor noastre științifice, aplicarea MID 
pe un corpus în limba română se înscrie într-un demers ipotetico-deductiv 
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de validare pe cale experimentală a unei construcții teoretice. Rezultatele 
obținute pentru limba română vor fi supuse ulterior unui demers inductiv 
cu scopul de a formaliza un model de unitate/subunitate de traducere de 
natură direcțională.

Cel de-al doilea model, Protocolul verbalizării concomitente, a fost ela-
borat de Anders K. Ericsson și Herbert A. Simon în anii 1980 pentru a fi 
aplicat în domeniul psihologiei. Modelul a fost preluat rapid în traducto-
logie, în special de Hans Peter Krings și Wolfgang Lörscher [8, 49]. Acesta 
din urmă notează că Protocolul verbalizării concomitente reprezintă un 
instrument util pentru formularea ipotezelor privind procesele cognitive 
în general și procesul traducerii în particular. Acest exercițiu de exterio-
rizare verbală a propriei performanțe în timpul îndeplinirii unei sarcini 
de traducere prezintă însă și un șir de aspecte controversate, legate pre-
ponderent de puritatea și spontaneitatea comentariilor metacognitive și 
metalingvistice. Din aceste motive, același Lörscher recomandă combina-
rea Protocolului cu investigații retrospective, în care subiecții comentează, 
după executare, sarcinile propuse [8, 598-599]. 

În pofida carențelor de natură teoretică sau metodologică, Dancette și 
Ménard constată că Protocolul verbalizării concomitente este totuși prin-
tre cele mai prolifice metode calitative din ultimele decenii în cercetări-
le traductologice [3, 142]. În mod curios, Gile îl plasează atât în categoria 
metodelor invazive, cât și în cea a studiilor experimentale non-invazive [5, 
47-49], ceea ce demonstrează că pozițiile traductologilor față de aspectele 
metodologice, dar și de procesul de prelucrare a datelor furnizate în urma 
verbalizării, nu sunt unanime la ora actuală, fiind influențate și de com-
ponenta strict tehnică a Protocolului. Odată cu evoluția echipamentului 
de înregistrare a subiecților participanți la studiu, dar și a instrumentelor 
ce permit monitorizarea unor parametri adiționali (de origine neurologi-
că și fiziologică), valoarea descriptivă și explicativă a Protocolului a sporit 
considerabil. În opinia noastră, valorii științifice i se poate adăuga și o va-
loare pedagogică, în măsura în care aplicarea regulată de către student a 
exercițiului de verbalizare creează un cadru propice pentru dezvoltarea 
unor competențe de autoevaluare și de autoanaliză a propriei performanțe 
cognitive și lingvistice, precum și de conștientizare a unor aspecte cognitiv-
comportamentale sub formă de strategii de traducere. Din aceste conside-
rente, Protocolul verbalizării concomitente reprezintă un demers empiric 
care și într-o formă elementară poate furniza date primare prețioase. 

În cazul nostru, Protocolul, aplicat simultan unei experiențe de testa-
re a Modelului inferențelor direcționale pe materialul corespunzător din 
limba română, permite colectarea datelor privind modul în care subiecții 
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vorbitori soluționează contradicțiile temporale și direcționale situate la 
interfața semantică-pragmatică, cu scopul de a le exploata ulterior în vede-
rea teoretizării unei (sub)unități direcționale de traducere. În acest mod, 
se pot remedia aspectele problematice ale etapei experimentale în testa-
rea MID și soluționa situațiile în care opiniile subiecților se împart egal 
sau aproximativ egal, clarificând motivele fiecărui participant în parte și 
stabilind dacă rezultatul ține de o deficiență la nivel experimental sau este 
cu adevărat reprezentativ pentru sistemul direcțional-temporal.

În concluzie, subliniem utilitatea aplicării modelelor empirice și ex-
perimentale, calitative și cantitative, în investigațiile traductologice, în 
special în context universitar. Disponibilitatea subiecților și continuitatea 
asigurată de parcursul curricular reprezintă, în opinia noastră, factori ce 
ar trebui să predispună la studierea și testarea empirică a unui important 
corpus teoretic care s-a constituit ca rezultat al reflecției traductologice. 
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LES PARTICULARITÉS DE L’INTERPRÉTATION 
DES TEXTES POÉTIQUES

 Ludmila Starodedova
Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina

Rezumat. În articol am încercat să ilustrăm particularitățile traducerii poetice 
și să dovedim că traducătorul trebuie să reproducă nu numai ideea originalului, ci și 
structura muzicală a poemului, și anume: sonoritate, rima, ritm, deoarece sistemul 
sonor este elementul principal al transmiterii gândirii poetice.

Cuvinte-cheie: sonoritate, rimă, ritm, limbă sursă, limbă ţintă, transcodare, 
echivalenţă.

Abstract. In the article we tried to illustrate the peculiarities of poetic transla-
tion and to prove that the translator needs to reproduce not only the idea of   the ori-
ginal, but also the musical structure of the poem, namely: sonority, rhyme, rhythm, 
because the sound system of the work is the main element of the transmission of 
poetic thought.

Keywords: sonority, rhyme, rhythm, source language, target language, transco-
ding, equivalence.

Le rôlе de lа traduction dans lа vie de lа sосiété mоdеrnе croît tous les jours 
grâce au dévеlоppеmеnt des liens multiples еntrе Etats et nations. Il devient 
d’autant plus important à lа suite du prоgrès scientico-technique, entrainant 
un flot d’information dans diverses sphèrеs de l’асtivité humаinе. L’асtivité 
de traduction s’appuie sur une longue tradition des contacts littérаirеs et 
linguistiques entre les nations différentes. Ces traductions contribuent à 
une certaine acculturation ou bien association à une nouvelle culture et, pаr 
соnséquеnt, аu rapprochement des deux civilisations. Mais tout traducteur 
vise à un prоblèmе сlé dans lа traduction : comment аssurеr lе mariage de 
l’équivаlеnсе sémаntiquе et stylistique de lа traduction par rаppоrt à l’original 
аvеc sa perception аdéquаtе pаr unе autre соmmunаuté culturelle ?

Pendant lа traduction le traducteur fait rеcоurs à l’emprunt, аu 
calque et au mot-à-mot, ou аux autres prосédés de lа traduction, tels que 
la modulation, l’équivаlеnсе et lа transposition. Се qui est très important 
pоur lui c’est savoir si, еn traduisant il faut аmеnеr lе lecteur à соmprеndrе 
l’univers сulturеl de l’auteur оu bien s’i1 faut transformer lе texte original en 
l’adaptant à l’univers сulturеl de lecteur.

C’est très difficile de traduire les textes poétiques parce qu’il faut rеndrе 
les mêmеs реnséеs et images pаr les mots qui ne coïncident pas, pаr lе nоmbrе 
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de syllabes dans les langues différеntеs. C’est pourquoi certaines pertes de 
l’original sont inévitables, lе traducteur est fоrсé de « violer » l’original pоur 
ne pas реrdrе lа pоétiсité du texte.

On sous-entend sous lе mot violer, un effet de force lа traduction et tout 
се dont еllе émаnе, еxеrсе sur lе texte original.

Le traducteur doit reproduire lа structure musicale de lа pоésiе се 
qui rend sa tâche еnсоrе plus difficile pаrсе que lа musicаlité dépеnd de lа 
sоnоrité, de la rimе et du rуthmе. La structure sonore d’un pоèmе est un 
élémеnt сlé de lа transmission du message pоétiquе. Mais еllе n’existe pas 
sans lа rime et lе rythme, pаrсе qu’ils assurent lа meilleure perception de lа 
pоésiе et attire lе lecteur.

Le traducteur, à сôté de l’analyse соrrеctе de lа structure textuelle, 
doit analyser le contexte hors-textuel, соmmе lа culture оù l’on а produit le 
texte, les pаrtiсulаrités de lа culture, les coutumes, les moeurs, les traditions 
populaires.

А l’intérieur de lа traduction littérаirе, on pоurrаit introduire ici, une 
nouvelle distinction, cette fois entre lа traduction de lа prose (littérаirе оu 
philosophique) et la trаduction de la pоésiе. En effet, alors que les traducteurs 
de pоésiе sont toujours dеs poètes, mêmе si, соmmе Baudelaire pоur Edgar 
Allаn Рое, ils traduisent lе vers rimé еn vеrs libre ou dans une sorte de prоsе 
pоétiquе, les traducteurs de prose sont еn rеvаnсhе très exceptionnellement 
des prosateurs.

La traduction pоétiquе, pаr ailleurs, fait partie du processus esthétique 
сréаtif et si, d’unе certaine façon, les pоètеs n’ont pas сеssé de traduire à 
travers les langues et les temps, pаrаllélеmеnt, les pоètеs ont toujours été 
traduits раr des роètеs. La liste des роètеs traducteurs traduits est longue et 
l’on peut citer, pаrmi les plus mоdеrnеs et les plus connus, Goethe, Hôlderlin, 
Mаllаrmé, Baudelaire, Pasternak, Ungaretti, Haroido de Campos, Auguste de 
Campos, Aragon, Kiossowski, Ezra Pound, Jacques Roubaud, Michel Deguy, 
sans pаrlеr de Du Bellay, Ronsard et d’autres.

Еrоl Kауrа pense que l’асtivité de traduction pоétiquе ne consiste pas 
seulement à transférer d’une langue à l’autre une реnséе ou un sentiment, mais 
aussi à mettre еn oeuvre unе vаlеur d’оrdrе esthétique et de cаrасtèrе sоnоrе. 
Еn d’autre tеrmеs, le langage роétiquе, en tant qu’il implique une double 
structure, оu plus exactement une double dimension d’interdépendance - 
dimension référеntiеllе et dimension stylistique ou esthétique quant à sa 
structure interne et à sa vаlеur sonore - peut se définir соmmе une expression 
ou unе transposition au mоyеn de « signes particuliers d’une psychologie оu 
d’un comportement, d’un sentiment ou d’une реnséе, d’une attitude ou d’une 
esthétique lе code pоétiquе nе consiste pas seulement à nous informer, mais 
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aussi et surtout à nous communiquer unе certaine impression, à prоvоquеr 
еn nous des « émоtiоns analogues», et cela nоn seulement pаr lе pouvoir 
symbolique des mots qui impliquent des sens au-delà de leur aire naturelle, 
mais aussi par lеur vаlеur hаrmоniquе.

La tâche prеmièrе du traducteur pоétiquе doit consister à poser lе 
prоblèmе, d’une part, аu niveau de la fonction pоétiquе ellе-mêmе et, de 
l’autre, au niveau оù le message роétiquе (le vers) est pris en tant que partie 
de la linguistique, car il s’agit avant tout d’une sériе bien соmbinée d’énоncés 
qui demandent à êtrе аnаlуsés sur le plan sémiotico-sémantique.

Exprimer la mêmе chose dans une аutrе langue sans rien реrdrе de sa 
musique et de son hаrmоniе, de sa couleur et de son rythme intériеur exige 
néсеssаirеmеnt unе pratique linguistique et péri-linguistique en mêmе 
temps qu’une sériе de соmpétеnсеs de cаrасtèrе spécifique, еntrе autres unе 
spécialisation du domaine, un sens de l’harmonie et du rythme, et surtout се 
goût du beau pоétiquе, qui résidе tant en la forme qu’en le fond, en le visible 
qu’en le caché. Le traducteur est un « co-auteur » animé d’une certaine 
théorie esthétique mais doté en même temps d’une certaine pédagogie de la 
pratique еn son gеnrе.

La question fondamentale pоséе pаr le traducteur est, selon Umberto 
Eсо, de savoir si, en traduisant, il faut аmеnеr lе lеctеur à соmprеndrе 
l’univers culturel de l’аutеur оu bien s’il faut trаnsfоrmеr le texte original 
en l’adaptant à l’univers culturel du lеctеur - соmmе si l’auteur était prêt 
à réсrirе son prорrе livre dans lа lаngue de l’autre, comme s’il l’avait éсrit 
selon lе géniе de lа langue de destination et nоn de lа langue d’origine (Jean-
Louis Chiss et Jacques Filliolet, 1960). En tеrmеs mоdеrnеs, si lа traduction 
doit êtrе source ou target оriеntеr si еllе doit viser à sa source ou à ses 
destinataires.

La pоétiquе de lа traduction pоur des raisons culturelles, philosophiques, 
religieuses, mоrаlеs, pоétiquеs vа s’intérеssеr pаr соnséquеnt à l’original, 
tandis que l’esthétique s’intérеssе plutôt аu résultаt. Ces deux positions 
donnent lieu à deux аpprосhеs distinctes; d’un сôté, l’analytique de lа 
traduction, telle qu’elle est définiе pаr Bеrmаn, de l’autre, lа réсерtiоn de 
lа traduction, telle qu’elle est définiе pаr l’éсоlе de Tel-Aviv, pоur laquelle la 
traduction est un acte secondaire qui s’intègrе à un sуstèmе plus générаl et 
dont les lois doivent êtrе еxаminéеs d’un point vuе global, en rаppоrt avec 
les règlеs de l’épоquе, de lа sосiété.

Si pоur Walter Benjamin, Léоn Robel, Octavio Paz, lа traduction implique 
toujours une transformation du texte original (de temps, de mode, de visé), 
il est certain que toutes les transformations ne sont pas de mêmе nature. 
Раr ailleurs, lе соrоllаirе de cette hуроthèsе est que dans tout processus 
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transformationnel, s’il у а pertes par rаppоrt à l’original, lе traducteur se 
doit de les compenser pоur aboutir à un texte d’аrrivée équivalent.

La transformation qui passe pаr une traduction intralinguistique dans le 
but de saisir lа structure phonosémantique du texte, telle que lа préсоnisеnt 
Octavio Paz оu Léоn Robel, est déjà unе transformation volontaire (voulue) 
qui соrrеspоnd à unе орérаtiоn de transfert (non linéаirе, non infini).

En outre, on peut distinguer chez lе pоètе plusieurs façons de traduire, 
еn préсisаnt qu’en générаl il s’agit d’une traduction soit diachronique soit 
exotique еn d’autres tеrmеs, d’un texte provenant de la littérаturе ancienne 
(classique, médiévаlе) ou lointaine (orientale) dans l’espace, ou il est 
question de rеndrе nеuf un pоèmе de lа tradition (qu’il appartienne à lа 
tradition occidentale ou orientale). Се que l’оn peut rеmаrquеr, en tout cas 
pоur ses dеrnièrеs traductions, c’est l’usage du détour. La traduction passe 
pаr lе détour d’une fоrmе еmpruntéе à lа tradition pоétiquе et еllе suppose 
plusieurs niveaux de transformation. Le but du traducteur est de соmреnsеr 
les pertes pаr un gain de nоuveauté.

De toutes ces propositions, on peut соnсlurе que l’attention pоrtéе 
à lа question de la traduction littérаiré appartient de fait аu domaine 
des étudеs littérаirеs. L’intraduisibilité de la pоésiе - et son соrоllаirе, lа 
reсréаtiоn poétique met en évidеnсе l’essence du fait littérаirе. Qu’est-ce 
qui est intraduisible, еn effet, sinon се qui fonde la littérаlité, soit lе signe 
pоétiquе?

La traduction, qu’elle soit à tendance littérаlе ou à tendance rеcréаtriсе, 
mеt еn évidеnсе les phénоmènеs linguistiques ou culturels ainsi que l’étаt 
des sосiétés аux différеnts moments de son évоlutiоn qui peuvent faire 
obstacle оu, au contraire, favoriser l’еntréе dans lа langue-culture d’аrrivée 
des élémеnts еxоgènеs, nouveaux. Si lа traduction est une fоrmе privilégiéе 
de lecture critique, се sera pаr son intеrmédiаirе qu’on pourra conduire 
d’autres pоètеs, des amateurs et des étudiants еn littérature à la рénétrаtiоn 
la plus intériеurе du texte artistique, de ses mécаnismеs et engrenages les 
plus intimes. Le poètе peut traduire de façon assez littérаlе, bien qu’il nе 
puisse pas aussitôt évitеr de glisser vers une аpprосhе « mimétique ». Се 
que Pound entend pаr « mimétique » est lе fait de traduire « соmmе s’il étаit 
l’auteur еn train d’éсrirе dans unе autre langue ».

Арrès Vladimir Тrеndарilоv la traduction peut êtrе соnsidéréе sous 
deux angles: соmmе un acte et соmmе un fait. Оn pоurrаit rеmplасеr се 
couple de tеrmеs pаr un autre: « processus » et « institution », pаr еxеmplе.

Le prоblèmе de la traduction en tant qu’acte ou processus violent 
semble êtrе le plus clair des deux. Sous cette fоrmе, lа traduction témоignе 
d’une violence qui est prоfоndémеnt inhérеntе à lа langue en générаl, et 
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sans laquelle lа langue réеllе ne saurait rеndrе possibles lе dialogue de 
base, lе contact et l’éсhаngе, la néсеssité non seulement de dire quelque 
chose, mais de se faire соmprеndrе par un autre. Le participant actif à un 
dialogue, direct ou indirect (entre lосutеur et auditeur, auteur et lecteur, 
traducteur et lecteur), infléсhit la parole еn vuе de suggérеr quelque chose; 
et cette inflexion laisse entendre une sorte de соmprоmis, un désir аffiсhé de 
rеnсоntrеr à mi-chemin les aptitudes et les besoins du participant passif. En 
réаlité, il s’аvèrе que lа traduction, tout соmmе lа pаrоlе оrаlе et éсritе qui 
lа précèdе, est une pаrоlе incаrnéе - оu, plus exactement, la réincаrnаtiоn 
d’une incarnation аntériеurе.

Le dеgré de violence varie selon qu’il s’agit de pоésiе, de drame оu 
de prose pоétiquе. En principe, il se produit ceci: le traducteur аrrасhе un 
texte artistique à son espace linguistico-culturel (à son milieu, à son аurа 
d’importance) et essaye de lе reсréеr dans unе autre langue, dans sa langue, 
en conservant autant que possible unе аurа.

On vа соnсlurе que la traduction implique toujours unе trаnsfоrmаtiоn 
du texte original et s’il у а pertes par rаppоrt à l’original, lе traducteur se 
doit de les compenser pоur aboutir à un texte d’аrrivéе équivаlеnt. On peut 
distinguer chez lе pоètе plusieurs façons de traduire: d’un texte provenant 
de lа littérаturе ancienne оu lointaine (orientale) dans l’espace, оù il est 
question de rеndrе nеuf un pоèmе de lа tradition. Le but du trаduсtеur est 
de compenser les pertes pаr un gain de nоuveаuté. Le pоètе peut traduire de 
façon assez littérаlе, bien qu’il ne puisse pas aussitôt évitеr de glisser vers 
une аpprосhе « mimétiquе ». Се que Pound entend par « mimétiquе » est lе 
fait de traduire « соmmе s’il étаit l’auteur en train d’éсrirе dans une аutrе 
langue».

On lе sait et on lе répètе souvent: mаlgré tous les efforts, аuсunе 
traduction n’est jamais innocente. Dans lа soumission au texte étrаngеr, 
soumission qui doit êtrе absolue afin que la traduction réussissе, on perçoit 
toujours son regard intense оu sommeillant mais оriеnté. D’une part, chaque 
traducteur est оbligé de trоuvеr une répоnsе aux néсеssités du texte, aux 
exigences que les deux langues posent devant lui. Il doit donner lа preuve 
de ses соmpétеnсеs, de l’hаbilеté avec laquelle il maîtrise et résоut tous les 
prоblèmеs du langage. D’autre part, il éprоuvе le besoin de transgresser les 
limites que lui impose се texte venu d’ailleurs.

Соmmе lе dit Mаllаrmé, les pоètеs sont ceux qui ne se résignеnt pas à 
l’arbitraire du signe, et «rémunèrеnt lе défаut des langues» pаr toutes sortes 
de mоyеns. Ils motivent lе langage. Ils n’écrivеnt pas аvеc des signes, mais 
аvеc des signifiants, се qui rеnd le travail de traduction pаrtiсulièrеmеnt 
épinеux, еnсоrе plus si lе sujet, éсrivаin ou traducteur, est lui-mêmе un 
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signifiant. Dans «La tâche du traducteur» [Violence et Тrаduсtiоn: 1993], 
Benjamin donne de nоmbrеux аrgumеnts en fаvеur de lа соmplémеntаrité 
de la traduction et de l’original, que реuvent reprendre à lеur compte mêmе 
ceux qui n’аdhèrеnt pas à son messianisme, à l’utopie de cette «pure langue» 
qui est aussi «lа suprêmе» de Mаllаrmé, mais se refusent justement de 
dоnnеr à lа traduction unе position ancillaire. Cаr si l’on peut êtrе fidèlе 
à lа sémаntiquе, à lа morphologie, à lа phonétique, mêmе à lа stylistique 
sépаrémеnt, on n’аrrivе jamais à réаlisеr toutes ces fidélités en mêmе 
temps.

Des gains peuvent соmреnsеr les pertes, surtout si l’on pratique се que 
Bermаn nommе «accentuation», се qui est à traduire (et parfois à intensifier) 
étаnt tout се qui mаrquе lе texte соmmе tel, се qui nе se fait pas toujours en 
«collant» à l’original point pаr point, mais pаr un sуstèmе de déplасеmеnts 
et de transferts. Alоrs, dans lе meilleur des cas, lа traduction peut mêmе 
rеndrе l’original plus lisible ?

Оr, le langage роétiquе est du langage surmоtivé оù lе sens аdhèrе 
fortement à « littéralité ». Bien sûr certaines perditions dans la traduction 
peuvent avoir lieu, mais on ne сèdеrа pas pour autant sur lе dеgré de pоétiсité 
du texte.

La réаlité qui nous entoure nous rend tous les jours témоins d’une 
violence dont les dimensions rendent quelque peu impudent l’emploi du 
mêmе mot à propos de lа traduction. Aussi convient-il de situer le traducteur 
et son асtivité pаr rаppоrt à lа notion de violence. Раr violence, Stoyan 
Atanassov entend surtout un effet de force que lа traduction et tout се dont 
еllе émаnе (institutions, contexte social, linguistique, conditions de travail) 
exerce sur lе texte original [Violence et Тrаduсtiоn: 1993]. La violence n’est 
jamais totale du moins sur le plan quantitatif. Nous pаrlоns de violence pаr 
synecdoque. En еffеt, еllе ne pоrtе que sur une partie du texte, jamais sur 
l’ensemble, et en се sens еllе n’est pas pure; elle est аmаlgаméе et, sоmmе 
toute, аmbiguё. La violence totale et pure, се serait lа destruction du texte 
(l’incendie d’une bibliоthèquе, l’аutоdаfé de livres etc.), son interdiction 
(mise à l’index, refus). Аu fond, cette violence n’a rien à vоir аvеc lе travail de 
traduction - qui assure lа survie du texte.

Les situations qui peuvent nous conduire à établir un rаppоrt еntrе la 
violence et lа traduction sont:

1.  défaillances du traducteur;
2.  défаillаnсеs du groupe socio-linguistique (usage inсоrrеct de lа 

langue);
3.  défаillаnсе/défеnsе idéologique de lа sосiété face au texte à 

traduire.
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Cоnsidérоns chacune tоur à tоur.
Les insuffisances de lа traduction aggravent l’inévitаblе реrtе ou 

déplасеmеnt de sens, creusant davantage се qui sépаrе l’original de lа 
traduction. Cette déреrditiоn engendre des différеnсеs qui, au-delà d’un 
seuil de tоlérаnсе, risquent d’élоignеr l’un de l’autre les deux textes au point 
de fаirе glisser la traduction vеrs lе travail approximatif de l’adaptation. 
Mais infléсhir l’original dans un sens trop pоussé, оu mêmе le trаhir faute de 
connaissances, de talent ou pоur des raisons de préférеnсе, ne constitue pas 
néсеssаirеmеnt un cas de viоlеnсе. En traduction, lа violence laisse moins 
des marques et des traces (l’original manque) que des vides. Le texte viоlеnté 
n’est pas seulement un texte trahi; c’est un texte trоué, démаntеlé, mutilé.

L’usage incorrect de la langue qu’on реut observer chez certains grоuреs 
sociaux а été mis еn rаppоrt аvеc l’idéе d’une langue prescriptive, où nоrmе 
linguistique et loi voisinent ou se superposent.

Si le travail de traduction passe néсеssаirеmеnt pаr l’usage соrrеct de 
la langue traduisante, il ne saurait pourtant se définir tout simplement à 
l’intériеur d’un sens nоrmаtif. Ceci соnсеrnе d’autant plus lе gеnrе de textes 
dont la traduction fait l’objet de nos débаts: textes de fiction, essais, textes 
philosophiques - еn tout cas des textes à sens connotatif que l’on traduit sеlоn, 
mais aussi à côté du sens dénotatif. De се point de vuе, les expressions « faire 
viоlеnсе à un texte, une loi » et « viоlеr lа langue » sont métарhоriquеs.

La traduction n’est pas une орérаtiоn innocente. Envisаgée аu niveаu 
interculturel, l’oeuvrе étrаngèrе à traduire est perçue par la culture de 
réception соmmе un соrps à intégrеr.

Dans ces trois cas de figure, се qu’on peut qualifier à tort оu à raison 
de violence apparaît соmmе lа соnséquеnсе d’un mаnquе. Le sujet de се 
manque - un traducteur, un groupe сulturеl, unе idéоlоgiе - agit selon une 
logique compensatoire. Ainsi l’effet de force qu’il applique à l’original émаnе-
t-il d’une faiblesse. Et la question de lа viоlеnсе à propos de la traduction 
gagnerait à êtrе éluсidéе non seulement au niveаu des effets de force, mais 
aussi au niveau des causes profondes, c’est-à-dire des faiblesses chez lе 
traducteur et/ou son public.

Ainsi, mаlgré tous les efforts, аuсunе traduction n’est jamais 
innocente, cаr si l’оn peut êtrе fidèlе à lа sémаntiquе, à la morphologie, à lа 
phоnétiquе, mêmе à lа stylistique sépаrémеnt, on n’аrrivе jamais à réаlisеr 
toutes ces fidélités en mêmе temps et à cause de сеlа certaines pertes de 
l’original sont inévitаblеs, lе traducteur est fоrсé de « voiler » l’original 
pour ne pas реrdrе lа роétiсité du texte d’original. On sous entend sous lе 
mot violer, un effet de fоrсе lа traduction et tout се dont еllе émаnе, еxеrсе 
sur le texte original. Nous pouvons étаblir un rapport entre la violence et 



238

lа traduction à l’aide des telles situations : défаillаnсеs du trаduсtеur; 
défаillаnсеs du grоuре socio-linguistique (usage inсоrrеct de lа langue), 
défаillаnсе/défеnsе idéologique de lа sосiété face au texte à traduire се que 
nous aidera de ne pas faire les vides dans lа traduction et de ne pas trahir lе 
texte original.
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ACCENTUAREA – PROCEDEU DE TRADUCERE A VERBELOR 
PREFIXALE DIN LIMBA RUSĂ ÎN LIMBA ROMâNĂ 

Aliona Sobol
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. În procesul de traducere a verbelor prefixale din limba rusă în limba 
română, în operele literare sunt utilizate diverse procedee: perifraza, accentuarea, 
amplificarea (varietate a transpoziției), modularea, sinonimia, antonimia. Accentua-
rea este definită drept orice mod posibil de subliniere, de scoatere în evidență a unei 
noțiuni, a unei idei, a unui sentiment, a unei atitudini etc., prin mijloacele limbii.

Cuvinte-cheie: limba rusă, limba română, echivalent românesc, verb prefixal, 
procedeu de traducere, accentuare.

Absrtact. While translating the prefixed verbs from Russian into Romanian, in 
what concerns the artistic works, there are used different processes: periphrasis, 
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accentuation, amplification (a variety of the transposition), modulation, synonymy, 
antonymy. The accentuation is defined as any possible way of emphasising, highli-
ghting a notion, an ideea, a feeling, an attitude, etc., by the means of the language.

Keywords:  russian language, romanian language, romanian equivalent, pre-
fixed verb, translation process, accentuation.

În traductologie, sunt cunoscute multiple procedee de realizare a tra-
ducerii, apreciate și drept tehnici sau strategii. Prin procedeu de traducere, 
numit în literatura de specialitate și de transfer, se are în vedere „orice moda-
litate folosită deliberat de traducător în momentul reflecției asupra TS [tex-
tului- sursă – n. n.] și al căutării unui echivalent”[1, 150]. 

Pentru a stabili echivalentele românești ale verbelor prefixale din lim-
ba rusă, aplicăm analiza contrastivă unidirecțională, care, în viziunea lui R. 
Sârbu, presupune „relevarea semnificațiilor unei forme oarecare ale uneia 
din limbi și determinarea modalităților de exprimare a semnificațiilor ana-
loge în limba cu care se face confruntarea”[2, 76]. Deși există diferențe în 
tipologia procedeelor de traducere atât din punct de vedere cantitativ, cât și 
terminologic, la traducerea verbelor prefixale din limba rusă în română re-
marcăm aplicarea mai multor procedee: perifraza, accentuarea, amplificarea 
(varietate a transpoziției), modularea, sinonimia, antonimia. 

Unul dintre procedeele utilizate mai frecvent este accentuarea, căreia 
L. Levițchi recomandă să i se atribuie un sens mult mai larg decât cel pe 
care și-l revendică fonetica. Cercetătorul definește accentuarea drept „...ori-
ce mod posibil de subliniere, de scoatere în evidență a unei noțiuni, a unei 
idei, a unui sentiment, a unei atitudini etc., prin mijloacele limbii....” [apud: 
1, 133]. Procedeul constă în evidențierea, în textul-țintă, a unui echivalent 
lexical, ce conține seme denotative sau conotative suplimentare, în raport cu 
lexemul din textul-sursă. A se compara exemplele:

«Даша легла лицом в подушку и, 
кусая её, чтобы не кричать, запла-
кала. »[3,27],

„Daşa îşi îngropă faţa în pernă şi, 
muşcând din ea, ca să nu ţipe, izbucni în 
hohote de plâns.” [4, 44].

Verbul prefixal cu semantică incoativă заплакала (cu forma inițială 
заплакать, pf.-- a începe a plânge, a izbucni în plâns) [5, 382] este tradus, 
în limba română, prin sintagma izbucni în hohote de plâns. Traducătorul 
V. Levițchi a făcut uz, în acest caz, de o expresie care cuprinde, față de lexe-
mul a plânge, un sem denotativ în plus, pe cel al intensității, actualizat prin 
verbul  a izbucni, cu sensul de „a se manifesta brusc și cu putere; a se arăta 
deodată [6, 511], și lexemul hohot, ce semnifică o „izbucnire zgomotoasă de 
râs sau de plâns” [6, 462]. Astfel, a fost dezvăluită pregnant starea emotivă 
de tristețe și de durere a personajului feminin. 
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Și în alte cazuri, la traducerea verbului prefixal cu semantică incoativă 
заплакала, este utilizat procedeul accentuării. De exemplu:

«И уже горько заплакала... »                         
[3, 31],

„Şi în cele din urmă plânse cu lacrimi 
amare…”[4, 50].

Întrucât expresia горько плакать are, în limba română, echivalentul a 
plânge amar, observăm, în versiunea românească, un element în plus față de 
original, substantivul lacrimă, precedat de prepoziția cu. Verbul a plânge 
are semnificația „1. a vărsa lacrimi (de durere, de întristare, de emoţie sau de 
bucurie); a lăcrima. 2. tranz. a boci, a jeli o persoană moartă, un lucru pierdut, 
o situaţie dureroasă, vărsând lacrimi, tânguindu-se” [6, 806]. Astfel, sememul 
a plânge conține deja semul lacrimi, de aceea apreciem construcția plânse 
cu lacrimi amare drept una pleonastică, la care, probabil, a recurs intenți-
onat traducătorul, pentru a reliefa starea emoțională a personajului feminin 
și pentru a intensifica impactul asupra receptorului. 

Alt exemplu în care traducătorul a aplicat același procedeu, accentuarea:

«Здесь можно подремать ещё с 
полстолетия, верю.» [3, 16],

„Nimic de zis, s-ar mai putea dormi în 
ele cam o jumătate de veac.” [4, 28].

Verbul prefixal подремать are semnificația de „a moțăi, a ațipi, a pi-
cura (de somn) puțin” [5, 990]. Prefixul по- îi atribuie verbului подремать 
nuanța de acțiune limitată în timp și în deplinătatea manifestării ei, actuali-
zată, în limba română, de adverbul de mod puțin. Traducătorul, dimpotrivă, 
manifestă predilecție față de sintagma s-ar mai putea dormi, care conține 
lexemul verbal a dormi, cu un sem denotativ în plus, față de echivalentele 
din dicționarul bilingv (a moţăi, a aţipi, a picura (de somn) puţin), pe cel al 
unei acțiuni de durată.

Același procedeu de traducere îl remarcăm și în exemplul de mai jos:

«...свечку достал, приготовляю бу-...свечку достал, приготовляю бу-
маги, чиню перо, вдруг, невзначай, 
подымаю глаза, — право, у меня 
сердце вот так и запрыгало! » [7, 3],

„...am găsit lumânarea, am pregătit hâr-
tiile, mi-am ascuțit pana, când, deoda-
tă, din întâmplare, îmi ridic ochii, inima 
a început să-mi bată așa de tare în 
piept!” [8, 13].

Derivatului prefixal din textul-sursă запрыгало (cu forma inițială 
запрыгать, pf. – a începe a sări, a sălta, a zvâcni [9, p. 408 ]) îi corespunde, 
în textul-țintă, fragmentul a început să-mi bată așa de tare în piept, cu 
elemente în plus, în raport cu originalul, inclusiv sintagma așa de tare, ce 
exprimă o notă de intensitate maximă a sentimentului de bucurie, trăit de 
personaj. Procedeul accentuării este explorat și în enunțul:
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«Даша возмутилась, позвала его в 
лес и там... наговорила... что она 
возмущена, считает его личностью 
с развращённым воображением...» 
[3, 22],

 „Indignată peste măsură, Dașa l-a che-
mat în pădure și...îi turui răspicat...că 
e revoltată și îl consideră drept un indi-
vid cu imaginația depravată...” [4, 36]. 

Un caz de accentuare se atestă și în versiunea românească a nuvelei 
«Один день Ивана Денисовича» de A Soljenițîn, care, ca și F. Dostoievski, a 
cunoscut, din interior, viața din lagărele de concentrare: 

Солнце выше подтянулось, мглицу 
разогнало, и столбов не стало — и 
алым заиграло внутри. Тут и печку 
затопили дровами ворованными. 
Куда радостней!» [10, 22],

„Pe cer rămăsese acum și parcă dansa 
halucinant un soare blând și sângeriu. 
Soba fusese umplută cu lemne furate. 
Era o adevărată sărbătoare.” [11, 55].

Verbului заиграло (заигратьˡ, pf. – 2. a începe a sclipi, a scânteia, a stră-
luci [9, 383]) îi corespunde, în versiunea traducătorilor S. Adam și T. Iones-
cu, sintagma dansa halucinant. Credem că adjectivul cu valoare adverbială 
halucinant (cu sensul figurat „care impresionează puternic; impresionant, 
grandios, uluitor” [6, 443]) contribuie la redarea intensității trăirilor perso-
najelor, deținuți ai unui lagăr sovietic de concentrare, care nu și-au abruti-
zat sensibilitatea și pentru care un răsărit de soare poate fi impresionant. În 
exemplul citat, observăm și anumite schimbări de topică.

Pentru a găsi un echivalent al verbului prefixal din exemplul următor, 
traducătoarea A. Olteanu a apelat la accentuare:

«Домой-то я не пришел, а приплел-
ся; ни с того ни с сего голова у меня 
разболелась; уж это, знать, все одно 
к одному.»[7, 6],

„Când m-am întors abia târându-mă 
acasă, hodoronc-tronc m-a mai luat și 
durerea de cap; și doar se știe, belelele 
se țin lanț.” [8, 21].

Afixul при- din lexemul приплелся (cu forma inițială приплестиcь, pf. 
(pop.) – a veni/a ajunge/cu greu; a se târî de undeva [5, 1103]) contribuie la 
exprimarea sensului de acțiune atenuată. În textul-sursă, această semnifica-
ție este intensificată prin utilizarea a două lexeme, ce cuprind semul greu: a 
adverbului cu valoare modală abia („cu greu, cu greutate; anevoie” [6, p. 2]) 
și a verbului a se târî („A merge, a înainta cu greu atingând pământul cu ge-
nunchii, cu coatele, cu burta; A merge încet, a înainta cu greu, abia mișcându-
și picioarele” [6, 1077]).

Următorul fragment, la fel, conține un exemplu de aplicare a procedeu-
lui în discuție:
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«Усатый унтер-офицер отворил мне, 
наконец, двери в этот странный дом, 
в котором я должен был пробыть 
столько бы не мог иметь даже при-
близительного понятия. » [12, 6],

„Un subofițer mustăcios mi-a deschis, 
în sfârșit, poarta acestei case ciudate, în 
care aveam să mă chinuiesc atâția ani, 
să îndur atâtea încercări, pe care nu mi 
le-aș fi putut imagina cât de cât, dacă 
nu le-aș fi trăit aievea” [13,33-34]. 

«Записки из мертвого дома», o scriere autobiografică a lui F. Dosto-
ievski (oponent al regimului, aflat, între anii 1850-1854, la muncă silnică 
în penitenciarul din Omsk), reprezintă o mărturie despre ocnă și calvarul 
prin care au trecut cei deportați. Deși verbul пробыть are în dicționarele 
bilingve echivalentele „a se afla, a petrece, a rămâne (un timp oarecare, un-
deva, în calitate de)” [5, 1118], traducătorul N. Gane preferă echivalentul să 
mă chinuiesc (a (se) chinui – „a produce sau a îndura suferințe fizice sau 
morale intense” [6, 170]), accentuând, astfel, nu doar durata îndelungată de 
deportare (exprimată și de sintagma столько лет), ci și chinurile, greu de 
imaginat, la care erau supuse persoanele deportate.

Astfel, în procesul de traducere a operelor literare din limba rusă în lim-
ba română sunt utilizate diverse procedee de traducere. Comparând textele 
din limba-sursă cu versiunile românești, am stabilit câteva procedee, apli-
cate de traducători la determinarea echivalentelor românești ale verbelor 
prefixale: perifraza, accentuarea, amplificarea (varietate a transpoziției), 
modularea, sinonimia, antonimia. Printre cele mai frecvente sunt perifraza, 
accentuarea și transpoziția (amplificarea).
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TRADUCEREA TERMENILOR POLISEMANTICI DIN 
DOMENIUL ÎNVĂŢĂMâNTULUI SUPERIOR

Victoria Solovei
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Articolul abordează provocările și dificultățile pe care le pune feno-
menul polisemiei, înregistrat în cadrul terminologiei învățământului superior. Sunt 
analizate procedeele aplicate în traducerea termenilor polisemantici. Se subliniază 
importanța identificării de către traducător a sensului actualizat în context, pentru 
evitarea traducerilor inadecvate. 

Cuvinte-cheie: polisemie, limbaj general, limbaj specializat, termen poliseman-
tic, procedeu de traducere.

Abstract. The article tackles the inherent challenges and difficulties in dealing 
with the phenomenon of polisemous higher education terms. We analyse the transla-
tion proceduresapplied in the translation of these terminological units and underline 
the importance of the contextual meaning for carrying out an adequate translation. 

Keywords: polysemy, general language, specialized language, polisemous term, 
translation procedure.
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Polisemia este un fenomen firesc pentru limbajul general, justificat 
prin tendința de economie lingvistică. Astfel, la nivel lexicografic majorita-
tea cuvintelor înregistrază mai mult decât un singur sens. G. Lungu-Badea 
definește polisemia unui cuvânt drept “o stare de limbă și nu un fapt de vor-
bire. În afara contextului, orice cuvânt izolat prezintă un număr de sensuri și 
semnificații, dar nici un sens real” [1].     

În cadrul limbajelor specializate, la nivel teoretic, polisemia este eti-
chetată ca un fenomen indezirabil, care poate generează dificultăți de co-
municare. Totuși, termenii sunt semne lingvistice vii supuse variabilității și 
schimbării, în special în cadrul limbajelor specializate cu implicații sociale și 
interacțiune inevitabilă cu limbajul general. Astfel, polisemia în cadrul ter-
minologiei învățământului superior este un fenomen prezent și necesită o 
abordare minuțioasă, în special la nivel traductiv. 

Studiul nostru are drept obiectiv analiza procedeelor aplicate în cadrul 
traducerii din engleză în română a termenilor polisemantici. Materialul fap-
tic analizat a fost extras din corpusul paralel elaborat în baza textelor (ra-
poarte, ghiduri) publicate pe situl Comisiei Europene. Traducerea textelor 
respective reprezintă o sursă de informare atât pentru publicul specializat, 
cât și pentru publicul larg, vorbitor de limba română, iată de ce considerăm 
că exemplele propuse sunt relevante pentru tema abordată în studiu.  

Conform normei ISO 1087, un termen polisemantic reprezintă „o de-
semnare comună a mai multor concepte” [apud 2, 70], acest fapt însă este 
valabil pentru termen doar în situația când nu este plasat în context. Vom 
reflecta problema polisemiei la nivel intradomenial și respectiv traductiv în 
figura de mai jos:

Fig. 1.Traducerea termenilor polisemantici
sursa: elaborat de autor (v.s.) 

 În cadrul limbajelor specializate, la nivel teoretic, polisemia este etichetată ca un fenomen 

indezirabil, care poate generează dificultăți de comunicare. Totuși, termenii sunt semne 
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sunt relevante pentru tema abordată în studiu.     

 Conform normei ISO 1087, un termen polisemantic reprezintă “o desemnare comună a 

mai multor concepte” [apud 2, p.70], acest fapt însă este valabil pentru termen doar în situaţia 

când nu este plasat în context. Vom reflecta problema polisemiei la nivel intradomenial și 

respectiv traductiv în figura de mai jos: 

 

 

Fig. 1.Traducerea termenilor polisemantici 

Sursa: elaborată de autor (V.S)  

După cum observăm, un termen poate avea mai multe sensuri la nivel 

terminografic/lexicografic (intradomenial), însă la nivel discursiv autorul mizează pe un sens. 
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După cum observăm, un termen poate avea mai multe sensuri la nivel 
terminografic/lexicografic (intradomenial), însă la nivel discursiv autorul 
mizează pe un sens. Dificultatea de traducere constă în depistarea sensului 
intenționat și transpunerea acestuia sub forma de termen la nivelul limbii 
țintă. Cel mai frecvent, sensurile unui termen polisemantic au un număr 
mare de seme comune, și atunci traducătorul trebuie să dispună de înalte 
competențe sociolingvistice pentru a identifica sensul actualizat în con-
text, iar apoi să pună în valoare “competențele de discurs și competențe 
strategice” [3, 59-69], pentru a transpune acest sens în mod adecvat în tex-
tul țintă. În cazul în care traducătorul nu a actualizat corect sensul scontat 
la nivel discursiv, el va actualiza un alt sens al termenului polisemantic, de-
naturând astfel referențialitatea termenului în cadrul textului tradus. Des-
cifrarea corectă a sensurilor devine o sarcină dificilă, în special dacă ter-
menul nu are o definiție în sursele terminografice specializate și nu există 
un termen țintă normat. În acest caz, traducătorul este pus în situația de a 
realiza în timp util o muncă terminografică complexă, care în mod normal 
se desfășoară cu implicarea unei echipe de terminologi și specialiști din 
domeniu.

Unul dintre termenii polisemantici identificați la nivel de corpus anali-
zat este fellowship. În baza terminologică IATE [4] termenul este înregistrat 
cu o singură definiție, în care se pune accent pe sensul de acordare a unei 
sume de bani pentru susţinerea unui absolvent de studii universitare (trad.n). 
În dicționarul general Collins English Dictionary [5], pentru acest lexem 
sunt înregistrate mai multe sensuri care vizează domeniul educațional și 
anume: a) post de cercetare finanţat care include toate facilităţile de studii, 
în mod frecvent implicând ore de predare; b) o fundaţie care are drept obiec-
tiv susţinerea financiară a persoanelor implicate în studii și cercetări postu-
niversitare; c) un titlu onorific ce conferă anumite privilegii unui absolvent 
de studii universitare, care realizează munca de cercetare (trad.n). Pe site-ul 
armacad.info [6] de asemenea identificăm o variație a sensului termenului 
respectiv. Potrivit sursei, semul principal al termenului fellowship este sta-
tutul de cercetător în cadrul unei universităţi sau a unei insituţii de cerceta-
re, sprijinul financiar fiind opţional și de la caz la caz. Un al doilea sens al 
termenului vizează, în mod special, sprijinul financiar ce ţine de activităţile 
de cercetare. Așadar, în cadrul traducerii termenului fellowship, urmează 
a se ține cont de context pentru descifrarea pertinentă a sensului vizat de 
termenul sursă. În corpusul analizat observăm că cel mai frecvent terme-
nul trimite la conceptul de sprijin financiar oferit cercetătorilor, iar terme-
nul românesc folosit de traducători ca echivalent este bursă de cercetare.
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students/doctoral candidates can apply 
for an erasmus mundus scholarship/fel-
lowship to the erasmus mundus action. 
they are entitled to apply only to one 
of the two categories of fellowship at a 
time [t1 en, p.39].

studenţii/ doctoranzii/ pot solicita, la 
alegere, o bursă/bursă de cercetare 
erasmus mundus în cadrulprogramului 
comun erasmus mundus aferent acţiunii. 
aceştia au dreptul să candideze numai 
pentru una din cele două categorii de 
burse de cercetare odată [t1 ro, p.38.]

Atunci când în textul sursă se actualizează sensul de fundaţie, organizaţie 
pentru sprijinirea financiară a cercetătorilor, traducătorii de limba română 
optează pentru împrumutul termenului, ceea ce poate duce la dificutatea de 
decodificare a conceptului pentru cititorul vorbitor de limbă română:

the royal society is a self-governing fel-
lowship [t2 en, p.8].

societatea regală este o societate cu au-
to-guvernare fellowship [t2 ro, p.8].

Termenul înrudit, fellow, prezintăsensuri analogice cu fellowship. Spre 
exemplu, în Collins dictionary [5] identificăm câteva sensuri specifice dome-
niului educației: 1. membru al unei societăţi știinţiifice/de cercetare; 2.membru 
al consiliului de administrare al unei insituţii universitare, care face parte de 
obicei din corpul profesoral; 3. persoana ce face studii postuniversitare și care 
este angajată pentru o perioada de timp să realizeze o activitate de cercetare 
și de predare în cadrul unei universităţi (trad.n). În baza terminologică IATE 
[4], de asemenea identificăm o definiție pentru fellow: membru al corpului 
profesoral și de cercetare din cadrul unei universităţi, care este finanţat de că-
tre o organizaţie externă sau care este angajat pentru o perioadă limitată de 
timp (trad.n). Așadar, în funcție de context, traducătorul trebuie să identifice 
semele actualizate de termenul sursă și să le transpună în textul țintă, apli-
când procedeele de traducere adecvate. În corpusul analizat am identificat 
traducerea termenului fellow prin stagiar.
Costs related to the work of the fellow 
that are not covered by the sciex fellow-
ship need to be covered by the swiss host 
institution. [t2 en, p.18]

Costurile legate de munca stagiarului 
care nu sunt acoperite prin programul 
sciex fellowship şi trebuie să fie acoper-
ite de instituţia gazdă din elveţia. [t2 ro, 
p.18]

Traducătorul a aplicat tehnica generalizării, punând în valoare semul 
perioadă de activitate temporară, omițând însă un alt sem important, și anu-
me: munca de cercetare. În cazul termenului sintagmatic bimembru research 
fellow, semul predominant este realizarea muncii de cercetare, iar în funcție 
de context atestăm și semul obţinerea unei burse. În exemplul identificat în 
corpus, s-a optat pentru traducerea cercetător bursier:
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through the balassi institute, the Hungar-
ian scholarship board office offers schol-
arships to lecturers as well as research 
fellows who intend to gain further pro-
fessional experience at Hungarian higher 
education institutions or research insti-
tutes. [t2 en, p.8]

prin intermediul institutului balassi, 
biroul Consiliului pentru burse din un-
garia oferă burse lectorilor precum 
şi cercetătorilor bursieri (sic!)care 
intenţionează să-şi continue studiile şi 
să acumuleze experienţă profesională în 
instituţii de învăţământ superior sau în 
institute de cercetare din ungaria. [t2 
ro, p.8]

Considerăm că pentru acest context traducerea nu este adecvată, în-
trucât bursele urmează a fi acordate, deci cercetătorii încă nu sunt bursieri. 
Așadar, traducătorul ar fi trebuit să actualizeze în traducere doar semul cer-
cetător. 

Un alt termen polisemantic în cadrul limbajului educațional este scho-
lar. În baza IATE [4] lexemul este înregistrat cu următoarea definiție: per-
soană care prin studiul sistematic a atins un nivel înalt de însușire și autori-
tate într-un domeniu sau mai multe domenii știinţifice. (trad.n.) De aseme-
nea, identificăm acest termen ca sinonim pentru scholarship holder, iar în 
acest caz, scholar are sensul de bursier. Aceleași sensuri sunt înregistrate și 
în dicționarul specializat Cambridge academic Content dictionary: 1. a per-
son with great knowledge, usually of a particular subject; 2. a student who has 
been given a college or universityscholarship [7]. În oxford english dictionary 
[8], pe lângă aceste două sensuri, este înregistrat și sensul de elev (a person, 
esp. a child, who studies; pupil). În cadrul corpusului analizat, observăm o 
anumită dificultate de lexicalizare a primului sens al termenului scholar. S-a 
optat în mod frecvent pentru traducere prin personal academic, deși în en-
gleză există un termen corespondent pentru acest concept, și anume acade-
mic staff. Termenul sursă scholar implică semul de activitate de cercetare și 
de obţinere a rezultatelor remarcabile într-un domeniu știinţific, iar termenul 
țintă personal academic vizează semele de activitatede predare și cercetare în 
cadrul unei instituţii de tip universitar. Așadar, traducătorul a optat pentru un 
echivalent parțial (heteronim) care este acceptabil, întrucât ambii termeni 
(sursă și țintă) au semul comun de realizare a cercetării.

For scholar scholarships: the minimum 
scholarship for an individual scholar is € 
2 400.
the number of available student and 
scholar scholarships for each category 
is communicated to all emmCs. [t1 en, 
p.32]

pentru bursele acordate personalului 
academic: bursa minimă individuală este 
de 2 400 eur.
numărul de burse pentru studenţi şi per-
sonalul academic disponibile pentru 
fiecare categorie este comunicat tuturor 
Cmem.[t1 en, p.31]
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O altă variantă de traducere reperată pentru termenul scholar este ca-
dru didactic. Considerămîn acest caz traducerea ca fiind inadecvată, întrucât 
termenul nu acoperă nici măcar parțial semul de bază al termenului sursă.
Growing interconnected networks 
among institutions and scholars have 
contributed to the internationalisation 
of research. [t1 en, p.32]

dezvoltarea de reţele interconectate, 
din ce în ce mai mari, între instituţii şi 
cadre didactice (sic!), a contribuit la 
internaţionalizarea cercetării. [t1 ro, 
p.32]

Un termen cheie pentru limbajul educațional este student. În limba 
engleză acesta este polisemantic, deoarece reprezintă un hiperonim pen-
tru persoanele implicate în procese educaționale de diferit grad.Astfel, în 
dicționarul Cabridge academic Content [7]sunt înregistrate două sensuri ale 
termenului: 1.persoană care studiază la o școală, colegiu, universitate; 2. per-
soană care studiază un anumit subiect, domeniu pentru care manifestă interes 
(trad.n.). În limba română însă termenul este monoreferențial și semnifică, 
conform DAN [9], persoana care urmează cursurile unei instituţii superioare 
de învăţământ. Așadar, deși se ortografiază în mod identic în limba engleză 
și limba română, termenul student are totuși un sens mai larg în limba engle-
ză. Chiar dacă adesea traducătorii consideră termenii student (en)/ student 
(ro) drept corespondenți, totuși în funcție de context, punerea unui semn de 
egalitate între acești doi termeni poate genera pierderi semantice în textul 
în limba română. În următorul exemplu, conținutul conceptual acoperit de 
termenii englezi students and learners este mai larg decât cel acoperit de 
termenii românești studenţi și elevi: 
impact and dissemination on the institu-
tion hosting the Jean monnet action on 
the students and learners benefiting 
from the Jean monnet action. [t3 en, p. 
156]

impactul potenţial al proiectului: asupra 
instituţiei care găzduiește acţiunea Jean 
monnet asupra studenților și elevilor 
care beneficiază de acţiunea Jean mon-
net.[t3 ro, p.163]

Termenul englez student vizează un șir larg de hiponime (de la 
învățământul primar până la cel superior), în comparație cu termenul româ-
nesc student. Același lucru îl putem menționa și despre learner, care în unele 
surse terminografice este înregistrat ca sinonim al termenului student [10]. 
Prin urmare, conceptul din limba sursă este mult mai larg decât conceptul 
desemnat de termenul românesc elev. Polisemia și respectiv hiperonimia 
termenului studentexplică apariția unui șir de termeni sintagmatici în care 
nucleul semantic este student: university student, tertiary education student, 
secondary school student. Traducătorul trebuie să țină cont de diferențele 
referențiale între termenul englez și românesc, pentru a alege echivalentul 
adecvat și a nu admite traduceri redundante sau hapaxuri. Spre exemplu, 
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termenii primary and secondary school students se referă la persoanele 
înscrise în instituțiile de învățământ primar și secundar, iar în limba română 
termenul care lexicalizează acest concept este elev. Menționăm că, în exem-
plul extras din corpus, traducătorul a utilizat echivalentul terminologic co-
rect: 

for projects targeting primary and 
secondary school students: the 
involvement of project staff with 
relevant pedagogical skills. [t3 en, 
p.177]

pentru proiectele care vizează elevii din 
învățământul primar și secundar: 
implicarea personalului din proiect cu 
aptitudini pedagogice relevante. [t3 ro, 
p.183] 

Termenuluniversity studentseste un hiponim pentru termenul englez 
student, însă pentru termenul românesc, acesta este un echivalent, fapt ates-
tat și în traducerile paralele analizate:

traineeships of university students 
or vet learners in enterprises. [t3 en, 
p.34]

stagii pentru studenți sau pentru cursanţii 
din domeniul educaţiei și formării profesion-
ale în întreprinderi. [t3 ro, p.34]

Constatăm că la traducereatermenuluitertiary education students s-a 
recurs la tehnica modulației și reducerii, acest fapt fiind dictat de principiul 
conciziei și clarității în traducere:

over the last decade an increasing 
number of countries introduced dif-
ferent types of fees to be paid by ter-
tiary education students. [t4 en, 
p.16]

în cursul ultimului deceniu, un număr tot 
mai mare de ţări au introdus diferite tipuri 
de taxe în învăţământul superior.[t4 ro, 
p.16]

Sintetizând, vom afirma că polisemia este o trăsătură a termenilor ce se 
atestă la nivel lexicografic/terminografic, iar la nivel discursiv, în mod normal, 
termenii sunt monoreferențiali. Depistarea corectă a sensului intenționat în 
textul sursă este o sarcină ce poate pune anumite dificultăți traducătoru-
lui. În acest sens, traducătorul trebuie să țină cont de contextul lingvistic 
șisocio-cultural al termenului,pentru a identifica corect conceptul vizat și a 
alege/propune termeni corespondenți adecvați în textul țintă.
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PREMISELE PENTRU FORMAREA UNEI ȘCOLI ȘTIINŢIFICE 
DE TRADUCTOLOGIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Miroslava Metleaeva (Luchiancicova) 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. În articol se analizează condițiile formării unei școli științifice de 
traducere artistică în Republica Moldova. Activitatea savantei Irina Condrea repre-
zintă o condiție necesară pentru formarea unei școli științifice de traductologie și 
practică a traducerii. Examinarea limbajului operelor literare traduse anume „în” 
sau „din” limba română prin interpretarea traducerii textului artistic din perspec-
tivă semiotică este o viziune originală a savantei, care își axează studiile pe analiza 
traducerii ca produs al activității traducătorului. Anume textul, cu tot ansamblul său 
de trăsături specifice, este obiectul decodificării mesajului original. Relațiile dintre 
cod și mesaj, dintre semn și discurs reprezintă baza semiotică a traducerii-semn. 
Din punctul de vedere al semanticii, sintaxei și pragmaticii, semiotica investighează 
semnele utilizate în procesul de producere și interpretare a mesajelor, respectiv 
codurile care guvernează utilizarea acestor semne. 

Cuvinte-cheie: perspectivă semiotică, școală știinţifică, traducerea ca produs, 
cod artistic, semn, text auctorial.

Abstract. The article analyzes the conditions for the formation of a scientific 
school of artistic translation in the Republic of Moldova. The activity of scientist I. 
Condrea presents a necessary condition for the formation of a scientific school in 
traductionology and the practice of translation. Examining the language of literary 
works, namely “in” or “from” the Romanian language by interpreting the transla-
tion of the artistic text from a semiotic perspective, presents an original vision of 
scientist, hu focuses its studies on the analysis of translation as a product of the 
translator’s activity. That is, the text, with all its specific features, is the object of 
decoding the original message. The relations between code and message, between 
sign and discourse represent the semiotic basis of translation - sign. From the point 
of view of semantics, syntax and pragmatics, semiotics investigates the signs that 
are used in the process of producing and interpreting messages, respectively the 
codes that govern the use of these signs. 

Keywords: semiotic perspective, science school, translation, artistic code, sign, 
original text.

La sfârșitul secolului al XX-lea – primul deceniu al secolului al XXI-lea 
în Europa Occidentală și de Est a ajuns în centrul atenției teoria traducerii 
artistice, insuficient studiată mai ales pe segmentul influenței psihologiei 
și a mentalului național asupra activității traducătorului. Acest fapt l-au re-
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marcat J.-R. Ladmiral (1997), A. Berman (1985), H. Meschonnic (1999), G. 
Steiner (1978), Tatiana Slama-Cazacu (1999), Itamar Even-Zohar (1990), D. 
Psurțev (2001) ș.a.

Procesul contemporan de globalizare se developează în toate dome-
niile științei umaniste ca unul bilateral și legat de atitudinea față de eu-
ropenizare, proces care este deosebit în gândirea teoretică a românilor 
basarabeni, având o ipostază ambiguă. Pe de o parte, literatura națională 
se află într-un proces al determinării de top național, pe de altă parte, e 
într-o stare a unei inerente destabilizări. Literatura română din Basara-
bia e în căutarea spațiului său geografic și a ideii naționale, care formează 
un nou dialog calitativ cu țările din străinătatea apropiată și îndepărtată. 
Unul dintre aspectele importante ale autodeterminării este și traducerea, 
ca una din fațetele de prezentare a fondului național românesc în spațiul 
european. Este necesar să constatăm că referitor la aspectul național al 
traducerii există destule căutări individuale ale direcțiilor de dezvoltare, 
dar și diverse atitudini.

Starea actuală a traductologiei artistice din Republica Moldova se află 
în evoluție și lucrările cercetătorilor Irina Condrea, Dumitru Apetri, Iuri 
Krivoturov, Ana Guțu, Leo Butnaru ș.a. constituie baza de la care pornește 
noua tratare a traducerii artistice, întemeiată pe prezentarea unei sau altei 
creații a autorilor străini, fără o limbă intermediară, precum fusese o vreme 
îndelungată limba rusă. Accesul la sursele de informație științifică a lărgit 
posibilitățile traductologiei contemporane din Republica Moldova să se în-
scrie în sistemul european al teoriei traducerii.

Diferite studii referitoare la traducerea artistică, aspectele teoretice 
ale particularităților ei în plan istoric, teoretic și practic denotă un larg și in-
edit câmp al cercetărilor. Este de remarcat că un timp îndelungat (chiar și în 
perioada actuală) s-a aplicat o abordare de sinteză, fără ca această tematică 
să se constituie într-un domeniu aparte, analiza axându-se pe traducere în 
general sau, pur și simplu, ignorându-se problema. Totuși, chiar din momen-
tul apariției traductologiei, s-au găsit și se mai găsesc destule persoane care 
se îndoiesc de posibilitatea existenței teoriei universale a traducerii artisti-
ce. Argumentele de bază rezultă din postulatul că traducerea este artă și nu 
știință, că e un gen specific al activității practice, a cărei treaptă superioară 
este arta traducerii.

Actualmente se face mult pentru consolidarea cercetării în rețea, iar co-
laborarea interuniversitară este orientată mai mult în domeniul traducerii 
specializate, pragmaticii traducerii, comunicării interculturale din perspec-
tivă traductologică; se desfășoară cursuri pe temele evoluției teoriei și me-
todologiei în traducere cu accent pe aspectele sociofuncționale ale limbii și 
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traducerii. Se analizează mai puțin traducerea artistică și interpretarea tex-
tului artistic în procesul traducerii.

Cu toate că ne bucurăm de unele succese în domeniul teoriei traducerii 
în țara noastră, putem constata că teoria și practica traducerii artistice în 
Republica Moldova se află în căutarea propriilor pași de dezvoltare, deoa-
rece până acum traductologia nu este evidențiată în specializarea științifică, 
nu există școli științifice cu evoluții teoretice originale în domeniul traducerii 
artistice, cum ar fi școala din Amsterdam polysystem theory (avându-i ca re-
prezentanți pe teoreticienii J.-S. Holmes, E. Berman, Roubaud, Ezra Pound), 
în care se oferă mult spațiu ideilor lansate de R. Barthes, U. Eco; este impor-
tantă școala pariziană E.S.I.T., condusă de cercetătoarele D. Seleskovitch și 
M. Lederer, care au disecat natura sensului implicit și explicit și au analizat 
traducerile artistice la nivel de cuvânt, frază, text, în funcție de bagajul cogni-
tiv și de complementele cognitive.

Menționăm că există o prevalență tradițională (conform lui Bourdieu) 
a principiului heteronomic (economic) asupra celui autonom (fără compro-
misuri, al artei), care explică într-o oarecare măsură a) dominarea traducerii 
specializate asupra celei literare; b) că o traducere artistică autentică rămâ-
ne un fruct rar al muncii de voluntariat (în majoritatea cazurilor) a tradu-
cătorului. Este nevoie de un studiu aprofundat al fenomenului transferului 
operelor literare dintr-o limbă în alta și de o diferențiere clară și cuprinză-
toare a traducerilor literare de cele de specialitate.

Reamintim că școala științifică presupune un lider; discipoli (în cel 
puțin două generații); rezonanță internațională, adică un capital sim-
bolic acumulat.

Fără a subestima rolul oamenilor de știință care lucrează în domeniul tra-
ductologiei, ar trebui să evidențiem locul special al Irinei Condrea – o perso-
nalitate notorie în spațiul lingvistic din Republica Moldova. Preocupările oma-
giatei Irina Condrea constituie un câmp vast de investigație, care se ramifică 
în dimensiuni mai vechi și mai noi, precum: traducerea sub diverse aspecte, 
semiotica, sintaxa limbii române, stilistica, sociolingvistica, cultivarea limbii, 
ultimul domeniu fiind un segment de mare interes pentru doamna profesor, 
căruia i-a dedicat o parte considerabilă din activitatea Domniei Sale. În opinia 
noastră, lucrarea traducerea din perspectiva semiotică [1] este unică.

Vlad Pohilă, în articolul despre dificil, dar nu și imposibil, notează: „Nu 
se întâmplă prea des ca o lucrare savantă să-ți procure o plăcere a lecturii, 
aproape identică celei pe care o ai când citești o scriere beletristică. Ase-
menea satisfacție am avut citind nouă carte a dnei prof. univ. dr. hab. Irina 
Condrea traducerea din perspectiva semiotică – un studiu științific, unul te-
oretizant, corelat cu cele mai noi teorii, principii, căutări, sugestii și soluții 
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în domeniu – și de la noi, adică din întreg spațiul lingvo-cultural și savant 
românesc, și din cel occidental” [2, 180].

Anume această lucrare a Irinei Condrea poate fi considerată baza creării 
unei școli teoretice în traductologie inspirate de semiotică, al cărei reprezen-
tant este Ch. Durieux.

În ceea ce privește liderismul, trebuie menționat că mulți oameni de 
știință din țara noastră au făcut cercetări interesante în domeniul teoriei 
traducerii. Or, meritul Irinei Condrea constă în generalizarea rezultatelor 
obținute și combinarea ideilor teoretice cu rezultatele practice. Ca adept al 
principiilor științifice ale Irinei Condrea, pot să confirm că în propriile mele 
studii traductologice, precum și în traducerile pe care le-amfăcut din creația 
lui Eminescu, am găsit în lucrările savantei sprijin pentru ideile noi, care au 
apărut în procesul de elaborare a unui studiu introspectiv. Acest lucru a in-
fluențat crearea unei scheme originale de similitudine și diferențe între pro-
cesul creativ auctorial și cel al traducătorului.

În unele lucrări publicate recent putem găsi și păreri discutabile, de 
exemplu: „Un traducător talentat va recurge la metode identice cu cele uti-
lizate de autorul originalului, reproducând cu fidelitate maximă elementele 
purtătoare de informație socioculturală și adaptându-le, de fiecare dată, la o 
nouă realitate socioistorică a destinatarilor traducerii literare” [3, 50].

Ca răspuns la această afirmație, invocăm opinia Irinei Condrea: „În tra-
ducerile fidele nu totdeauna sunt respectate normele uzuale din limba-țintă, 
iar structurile, formele originalului se pot ușor sesiza și recunoaște datori-
tă unei evidente «transparențe» a textului. (…) Literalismele apar, în primul 
rând, ca rezultat al calchierii directe a îmbinărilor stabile de cuvinte – înce-
pând cu formulele uzuale și terminând cu frazeologismele și expresiile idio-
matice. Prezența literalismelor face ca textul să devină artificial și de multe 
ori alogic; chiar dacă cuvintele sunt corecte, sintagmele traduse ad-litteram 
nu corespund uzului și normelor de exprimare din limba-țintă. De multe ori 
degenerează în literalisme și sintagmele în care apar neadecvat cuvinte stră-
ine, din limba-sursă, fie ca barbarisme, fie parțial adaptate, dar cu semnifica-
ții nefirești pentru limba-țintă” [1, 41].

În opinia noastră, esența procesului de traducere constă în dualitatea 
acestuia: pe de o parte, traducerea este secundară, pe de alta – primară. 
Textul tradus este secundar, dependent de textul auctorial și în același timp 
primar, fiind creația traducătorului. Creația traducătorului presupune o com-
ponentă importantă – căutarea metodelor de transmitere a artisticității 
auctoriale în limba traducerii. În ultimă instanță, ele sunt descoperiri ori-
ginale, cu atât mai valoroase, cu cât sunt mai aproape de maniera, de stilul 
(nu metoda!) auctorial.
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Ca o personalitate eminentă din lumea științifică, Irina Condrea are o 
autoritate indubitabilă în domeniul traductologiei naționale, care este una 
dintre principalele premise pentru dezvoltarea unei școli teoretice de tra-
ducere artistică. Studiul traducerea din perspectivă semiotică abordează 
probleme interdisciplinare precum ideologia și traducerea. Irina Condrea 
menționează despre acest aspect al realităților noastre: „Studierea limbilor 
străine și funcționarea tuturor domeniilor adiacente (predarea, traducerea 
etc.) se aflau sub cel mai strict control al organelor de partid și al celor secre-
te (KGB), întrucât făceau parte din activitățile care puteau avea un puternic 
impact ideologic asupra unor grupuri sau asupra societății în întregime” [1,  
24-25], și continuă: „În unele cazuri «mâna traducătorului» se simte foarte 
puternic și se poate întâmpla ca versiunea realizată în altă limbă să reflec-
te stilul traducătorului, nu pe cel al autorului” [1, 47]. Putem adăuga că nu 
numai „mâna traducătorului”, dar și „capul conducătorului” acestei „mâini” 
poate să influențeze gândirea populației.

O importanță fundamentală în opera Irinei Condrea are legătura semi-
oticii cu codul limbii și idiolectul autorului. Cercetătoarea notează că orice 
limbă reprezintă un cod cu anumite caracteristici: fonologice, sintactice, le-
xicale, semantice. Alegerile făcute de cel care a transmis mesajul „vor funcți-
ona ca niște indicatori ai timpului, spațiului, mediului social din care provine 
cel care a folosit limba” [1, 82-83].

În procesul traducerii mai multor strofe din poemul luceafărul, am fost 
nevoită să țin cont de ceea ce Milan Kundera definește drept „conspirația 
detaliilor” [4, 218]. Tot procesul de traducere a fost o rătăcire prin labirin-
turile expunerii poemului, particularitățile spațio-temporale ale începutului 
lucrării, unde un rol îndrumător l-au avut cuvintele-cheie – baza idiolectului 
eminescian. Mulțumită cercetării Irinei Condrea despre substantivele pro-
prii și comune, am ajuns la concluzia că legătura semantică a cuvântului lu-
ceafăr cu numele îngerului căzut Lucifer este nefondată. Toți traducătorii au 
scris cuvântul cu majusculă ca nume, în timp ce la Eminescu peste tot este 
cu literă mică.

Numele luceafărului-stea este Hyperion și în poemul eminescian el 
este redat pentru prima dată de către Creator-Demiurg. După cum notează 
Irina Condrea, „«hipnoza cuvintelor» este atât de mare, încât îi poate induce 
în eroare chiar și pe traducătorii avizați...” [1, 41].

Principiile de activitate practică a traducătorului, formulate de savantă, 
includ multe din studiile cercetătoarei, cum ar fi continuitatea cunoștințelor 
științifice și previziunea „orizontului de așteptare” nu numai al receptorului 
traducerii, ci și al traducătorului. „În cadrul orizontului de așteptare se în-
scriu cele mai multe aserțiuni în legătură cu traducerea, în special postulatul 
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că textul tradus trebuie să producă asupra cititorului alolingv același efect ca 
și textul original” [1, 84].

Activitatea savantei Irina Condrea reprezintă o condiție necesară pen-
tru formarea unei școli științifice în traductologie și practica traducerii. 
Examinarea limbajului operelor literare anume „în” sau „din” limba română 
prin interpretarea traducerii textului artistic din perspectivă semiotică este 
o viziune originală a savantei, care își axează studiile pe analiza traducerii 
ca produs al activității traducătorului. Anume textul, cu tot ansamblul său 
de trăsături specifice, este obiectul decodificării mesajului original. Relațiile 
dintre cod și mesaj, dintre semn și discurs reprezintă baza semiotică a tradu-
cerii-semn. Din punctul de vedere al semanticii, sintaxei și pragmaticii, semi-
otica investighează semnele utilizate în procesul de producere și interpreta-
re a mesajelor, respectiv codurile care guvernează utilizarea acestor semne.

Traducerea artistică este unа dintre modalitățile de comunicare inter-
lingvistică și interculturală, incluzând alte câteva feluri de informații, dintre 
care cele mai importante sunt: factologică (narativă), conceptuală (conse-
cința înțelegerii faptelor) și estetică. De calitatea traducerii depinde for-
marea în conștiința unui individ străin a unei imagini adecvate despre 
cultura și spiritualitatea altui popor.

Pregătirea traducătorilor de ficțiune în cadrul unor cursuri de master în 
departamentele de limbi străine, cu implicarea experților și a traducătorilor 
de frunte din domeniu, ar crea o bază de înaltă calitate pentru activitatea 
editurilor și pentru dezvoltarea ulterioară a traductologiei. 
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CALCHIEREA ȘI PARAFRAZAREA – PROCEDEE IMPORTANTE 
DE TRADUCERE A TEXTULUIRELIGIOS, EDITAT LA 

TIPOGRAFIA EPARHIALĂ DIN CHIȘINĂU
(Slujba și Acathistul cuviosului și de Dumnezeu purtătorului 

Serafim din Sarov)

Claudia Cemârtan
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. slujba și acathistul cuviosului și de dumnezeu purtătorului serafim 
din sarov, apărută la tipografia Eparhială din Chișinău în anul 1910, reprezintă o 
traducere în limba română, realizată după ediția rusească din 1904. Dată fiind lipsa 
unor echivalente semantice în limba-țintă, traducătorul, în intenția sa de a „umple” 
aceste goluri, recurge la procedee aplicate pe larg în situații similare: împrumutul 
lexical, calchierea lexicală și parafrazarea.

Cuvinte-cheie: text religios, calc lexical, parafrazare, limbă-sursă, limbă-ţintă, 
lexicalizare.

Abstract. The book slujba și acathistu lcuviosului și de dumnezeu purtătoru-
lui serafim din sarov, appeared in the Eparchial Typography of Chisinau in 1910, 
represents a translation into Romanian, made after the Russian edition of 1904. 
Because semantic equivalents were missing in the target language, the translator, 
in his intention to “fill” these gaps, he employs widely applied procedures in similar 
situations: lexical loan, lexical calcification and paraphrase.

Keywords: religious text, lexical calc, paraphrase, source language, target lan-
guage, lexicalization.

Limba veche bisericească a fost, multă vreme, identică, în trăsăturile 
ei generale, cu limba oficială din teritoriile românești și a devenit apoi un 
model pentru româna literară modernă. Fenomenul cultural general de se-
parare progresivă dintre domeniul laic și cel religios a condus, începând cu 
secolul al XVIII-lea, spre o variantă a limbii literare, varianta bisericească, 
complementară celei laice. În această ordine de idei, cercetarea unor tipări-
turi executate într-un spațiu românesc rupt de la teritoriile neamului poate 
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oferi date prețioase ce ar caracteriza limba utilizată în această epocă în ofi-
cierea slujbei religioase pe teritoriul Basarabiei, anexate la Rusia, în 1812, 
conform tratatului ruso-turc de la București.

Pe lângă alte restricții impuse de noul regim bisericii de aici, era și edi-
tarea literaturii necesare practicii religioase, cu condiția ca lucrările să fie 
traduse după sursele slavonești, aprobate de Sinodul Bisericii Ortodoxe 
Ruse. În acest scop, în anul 1814, cu osteneala mitropolitului G.Bănulescu-
Bodoni, a fost întemeiată Tipografia Exarhicească din Chișinău, care a făcut 
față necesităților de carte religioasă ale Bisericii din Basarabia. În 1883 însă, 
după circa 70 de ani de activitate rodnică, sub pretextul că „ea nu mai are 
nici un rost” [3, 70], tipografia este închisă, la cererea lui Serghie (Lapidev-
skii), arhiepiscopul de pe atunci al Chișinăului și Hotinului, care „era absolut 
străin de viața spirituală a românilor basarabeni, iar în momentul închiderii 
tipografiei din Chișinău, acesta încă nici nu reușise să-și vadă eparhia unde 
fusese trimis de Sinodul din Petersburg” [5, 87]. Totuși tradiția utilizării lim-
bii române în biserică era atât de puternică, încât, după două decenii și ceva 
de la închiderea ei, clerul basarabean pune din nou problema deschiderii 
tipografiei eparhiale. Drept urmare, în anul 1905, în baza hotărârii Congre-
sului Eparhial din Basarabia, arhiepiscopul Vladimir (Sinkovskii) intervine 
la Sfântul Sinod cu rugămintea de a încuviința tipărirea cărților bisericești în 
limba moldovenească și obține ca, la 26 octombrie 1906, să fie deschisă, cu 
mare solemnitate, Tipografia Eparhială din Chișinău [3, 71-72], de sub teas-
curile căreia, în scurt timp, au ieșit numeroase titluri de carte de cult. Printre 
acestea este și slujba și acathistul cuviosului și de dumnezeu purtătoriului 
serafim din sarov [11], care vede lumina tiparului în anul 1910 și reprezin-
tă o traducere în limba română după textul slavonesc al acatistului, alcătuit 
de preasfințitul Inokentie (Beleaev), episcop al Tambovului [13], aprobat de 
Sfântul Sinod în redacția finală a arhimandritului Serafim (Ciceagov) (însăr-
cinat de Sf.Sinod cu pregătirea canonizării cuviosului Serafim din Sarov) [14] 
și publicat la Tipografia Sinodală din Moscova în 1904.

În baza unor tradiții deja existente, despre care am amintit supra, tex-
tele bisericești trebuiau să fie traduse din limba rusă/slovenească, iar aca-
tistele prezentau un teren propice pentru traducători, pentru că aceștia nu 
erau constrânși de modele rigide de exprimare, ca în cazul textelor canonice 
[4, 23]. Traducând noțiuni și concepte care aparțineau unor spații, epoci și 
tradiții culturale complet diferite, ei se confruntau atât cu problema găsirii 
corespondențelor perfecte, cât și cu cea a identificării echivalentelor corecte 
în limba-țintă. Fără să aibă cunoștințele moderne de traductologie, autorii 
traducerilor biblice recurg la diferite tipuri de echivalențe, cunoscute astăzi: 
exacte, inexacte, parțiale, cu termeni multipli, non-echivalențe [2, 114].
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Textul traducerii de care ne ocupăm reflectă cu multă fidelitate starea 
limbii române din Basarabia de la începutul secolului al XX-lea, iar materia-
lul lexical folosit pentru a traduce noțiunile și realitățile desemnate în textul 
original este în deplină corespundere cu situația de ansamblu a limbajului 
religios de aici. Totodată, trebuie să precizăm că, deși, de cele mai multe ori, 
traducătorul valorifică mijloace lexicale de largă circulație în limba româ-
nă – atât cea din Basarabia, cât și cea de dincolo de Prut, se atestă și o serie 
de particularități, datorate, mai ales, influenței limbii slavone a originalului 
după care s-a efectuat traducerea. Este bine știut că, în lipsa unor echivalente 
semantice în limba-țintă, se recurge la un procedeu de lexicalizare, definit 
drept „fenomen lingvistic de „umplere” sau de „completare”, prin crearea 
unei noi unități lexematice (cuvânt sau sintagmă), a golurilor cognitiv-desig-
native existente într-o limbă dată, la un moment dat” [9, 42] și materializat 
prin mecanisme universale ale creației lingvistice: împrumut lexical, calchi-
ere lexicală, parafrazare. Realizarea concretă a actului de calchiere sau de 
parafrazare nu poate fi imaginată în afara activității de traducere: orice calc 
lingvistic sau perifrază este rezultatul unui act de traducere și apare în acele 
puncte ale structurii lexicale a limbii-țintă în care nu există echivalente per-
fecte ale unor unități semantice din textul-sursă [10, 276].

Specialiștii remarcă, în acest sens, că viabilitatea calcurilor și perifra-
zelor unor modele străine este determinată de „întinderea în timp și spațiu 
avută de o influență culturală într-o anumită perioadă de timp” [12, 39]. Fixa-
rea în conștiința vorbitorilor a acestor structuri de împrumut era ajutată de 
frecvența cu care erau actualizate, fie în scris, fie pe cale orală. Or, oficializarea 
serviciului divin în limba română, dar după texte traduse din slavonă, le per-
mitea credincioșilor să audă frecvent termeni calchiați, ca atotţiitor, atotpu-
ternic, preacurata etc., care, ulterior, s-au încetățenit și în uzul general.

Tradițional, calcul lingvistic este considerat „un procedeu de natură 
esențialmente analogică, care se produce – implicit sau explicit, conștient 
sau inconștient – atunci când un vorbitor pus în situația de a confrunta 
două limbi (prin traducere, prin faptul de a fi bilingv etc.) percepe anumite 
proprietăți ale unor cuvinte și/sau structuri dintr-o limbă A și le transferă în 
limba B, reproducând modelul din limba A cu mijloace proprii limbii B” [8, 
241]. Utilizat odată cu apariția traducerilor și întâlnit mai ales în lucrările 
traducătorilor bilingvi, cu o importanță deosebită la nivel lingvistic și cultu-
ral, calcul lingvistic poate fi considerat, în sens larg, un procedeu de tradu-
cere literală dintr-o limbă-sursă într-o limbă-țintă a unui sens, a unui cuvânt 
sau a unei construcții cu ajutorul limbii receptoare [1, 62]. În lingvistica ro-
mânească, se discută despre mai multe tipuri de calc lingvistic: calc lexical 
(cu subdiviziunile de calc semantic și calc de structură), calc gramatical (cu 
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subtipurile morfologic și sintactic), calc frazeologic și calc lexico-frazeologic 
[6, 511].

Spre deosebire de împrumut, care presupune, prin definiție, inexistenţa 
în limba „receptoare” a cuvântului, care este împrumutat din limba „donatoa-
re” și care intră și se adaptează la sistemul celei „receptoare”, calcul lexical 
presupune, tot prin definiție, existenţa cel puțin a două cuvinte, unul în limba 
„donatoare” și unul în limba „receptoare”, între care se pot stabili relațiile 
de analogie care duc la transferul de proprietăți de la unul la altul [8, 242]. 
În prezenta lucrare, ne vom limita la examinarea modalităților de realizare 
a calcului lexical (semantic și de structură), în accepția lui Th.Hristea. Pen-
tru identificarea, în textul tradus, a corespondențelor lexical-terminologice 
și a particularităților lor semantice, am considerat importantă, din punct de 
vedere metodologic, confruntarea unor unități lexicale traduse cu originalul 
după care s-a făcut traducerea, în vederea obținerii unei perspective mai co-
recte și mai precise.

Fiind, de cele mai multe ori, o transpunere a unui compus sau a unui 
derivat slavonesc în limba română, însoțită de un transfer semantic, calchi-
erea conduce la apariția în limba-țintă a unei noi unități lexicale, creată prin 
derivare sau compunere, potrivit legilor interne ale acesteia, dar păstrând 
configurația modelului. În acest sens, datorită „transparenței” lor semantice, 
prefixele slavonești au putut fi echivalate de traducătorii români prin prefi-
xe, adverbe sau sintagme adverbiale, atașate elementului lexical central, așa 
încât rezultatul acestui transfer s-a conturat într-un lexem sau într-o sintag-
mă relativ unitară, ale căror semnificații corespund originalului. Elementele 
sintagmei în cauză au o topică interioară mai mult sau mai puțin liberă în 
comparație cu structura modelului, elementul românesc care echivalează 
sensul prefixului slavonesc situându-se înainte sau după cel lexical central 
care corespunde radicalului slavon. 

Calcul semantic, care presupune „atribuirea unui sens nou unui cuvânt 
existent deja într-o limbă, după modelul corespondentului său dintr-o altă 
limbă” [6, 512], este atestat sporadic în textul de care ne ocupăm. Astfel, spre 
exemplu, în slavonă, cuvântul страна, pe lângă sensurile de „țară”, „localita-
te”, „localitate rurală”, îl înregistrează și pe cel de „parte, latură” [15], pe care 
traducătorul l-a folosit în opera sa de tălmăcire: bucurăte1, împodobire sfinţită 
a laturei tambovului (p.38) [Радуйся, тамбовския страны священное 
украшение]; iară toată partea tambovului și sfîntul locaș al sarovului, avînd 
sfintele tale moaște, se laudă (p.14) [вся же страна Тамбовския]. 

Mult mai numeroase sunt calcurile de structură morfematică, care re-

1 În exemplificări este păstrată ortografia și punctuația din original.



261

produc diferite cuvinte din textul original slavon, derivate cu prefixe, de ti-
pul со-, пре-, не-, без- sau compuse cu elemente adverbiale, ca много-, все-, 
равно-, благо-, бого- ș.a. Specialiștii semnalează prezența unor lexeme cre-
ate cu componente slavone de acest fel încă în epoca veche de funcționare 
a limbii române, precizând că cele mai productive dintre ele au fost cele de-
rivate cu blago- (blagocestiv, blagoslovenie), bogo- (bogoslovie, bogoboreţ), 
ciudo- (ciudotvoreţ, ciudodeaistvie). Majoritatea lexemelor de acest tip însă 
nu au supraviețuit epocii respective, fiind înlocuite prin calcuri (blago>bine, 
bez- >fără) [7, 70].

În cazul cuvintelor prefixate, traducătorul basarabean a căutat să le 
transpună în limba română prin elementele prefixale echivalente – pre(a)-, 
ne-, unele dintre acestea păstrându-și uneori calitatea de adverbe și orto-
grafiindu-se separat (nenuntită ˂ безневестная, nerăutate ˂ незлобие, 
preaslăvită ˂ преславныя, prea minunat ˂ предивный, prea strălucită ˂ 
пресветлыя, preacinstită ˂ пречестную, preacuviosului ˂ преподобнаго 
ș.a.). De exemplu: bucurăte, mărirea preaslăvită a credincioșilor: bucură-
te, mîngîierea cea prea lină a scîrbiţilor. bucurăte, lauda cea prea iubită a 
călugărilor: bucurăte, ajutorinţă preminunată a vieţuitorilor în lume (p.38) 
[Радуйся, преславное верных величание; радуйся, претихое скорбным 
утешение. Радуйся, прелюбимое иноков похваление; радуйся, 
живущим в мире предивное поможение]; bucurăte, a sufletelor celor tur-
burate preadulce liniștitoriu (p.55) [радуйся, душ смятенных умирителю 
пресладостный]; pre carele roagăl, maică nenuntită, să se miluiască su-
fletele noastre (p.10) [Егоже моли, Мати Безневестная, помиловатися 
душам нашим]; bucurăte că cu nerăutatea ta pre duhul răutăţii ai biruit 
(p.49) [радуйся, незлобием твоим духа злобы победивый].

De cele mai multe ori însă, s-a recurs la structuri analitice, construite cu 
adverbele corespunzătoare celor din originalul slavonesc: dimpreună, fără 
de, mai dinainte, mult, cu mulţime, întru tot, cu totul, asemeni, bine, cu bună, 
de dumnezeu (multvorbitori ˂  многовещании, bine ai plăcut ˂ благоугодил, 
dimpreună vorbitoriule ˂ собеседниче, cu totul lăudată˂Всепетая, cu 
totul cinstită˂Всечестная, întru tot sfîntă ˂ всесвятую, de dumnezeu 
însuflate˂богодухновенными, de dumnezeu văzătoriu ˂  боговидец, de dum-
nezeu proslăvit ˂  богопрославленный, de dumnezeu fericite ˂  богоблаженне, 
cu mulţime de roadă˂ многоплодное, întru tot vicleanul ˂ вселукавый, ase-
meni îngerilor ˂ равноангельнаго, multputernic ˂ многомощна, cu bună 
cucernicie ˂ с благоговением, pre bine biruitoriu˂добропобедный, de mi-
nuni făcătoriule˂чудотворче, de suflet mîntuitoare ˂ душеспасительныя, 
ca un fără de trup ˂ яко безплотен ș.a. De exemplu:Сîntînd proslăvirea ta, 
te fericim pre tine, cuvioase, ca pre cel multputernic rugătoriu pentru noi că-
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tră dm҇nul (p.67) [Поюще твое прославление, ублажаем тя, преподобне, 
яко многомощна молитвенника о нас пред Господом]; propoveduește 
pustia sarovului luptele și ostinelile tale, de Dm҇nezeu purtătoriule plăcu-
tule al lui Hristos: (p.50) [Проповедует пустыня Саровская подвиги и 
труды твоя, богоносне угодниче Христов]; învăţînd cu învăţăturile cele 
de Dm҇nezeu însuflate, și cu viiaţa sa cea aseminea îngerilor, pre cei ce ve-
niia cătră el (p.13) [богодухновенными учении и равноангельным 
житием приходящия к нему научая]; împodobeștete și dănţuește biserica 
lui dm҇nezeu, și mulţimile călugărilor dimpreună vă bucurați (p.4) [и иноков 
множества сорадуйтеся]; înţelepţii cei mult vorbitori nu pot să spue pu-
terea dragostei tale (p.59) [Ветни многовещании не возмогут изрещи 
крепость любве твоея]; celor ce săvîrșim întru tot sfîntă și preacinstită 
pomenirea ta (p.5) [творящим всесвятую и пречестную память твою]; 
bucurăte, dimpreună vorbitoriule cu îngerii (p.15) [Радуйся, ангелом 
собеседниче], bucurăte, că încă în trupul acest stricăcios fiind, dulceaţa ra-
iului mai dinainte ai gustat (p.52) [радуйся, в бреннем телеси райскую 
сладость предвкусивый]; teai învrednicit a vedea pre Hristos, în biserică 
cu puterile cele fără de trup viind (p.51) [сподобился еси зрети Христа во 
храме со Бесплотными Силами].

Pe lângă calcurile propriu-zise, prezentate supra, în textul pe care 
îl analizăm aici se înregistrează și o serie de traduceri prin perifraze ale 
unor cuvinte compuse slavonești: faceri de bine ˂ благoдетельствование; 
iubitoriul de oameni ˂ человеколюбца; viiaţa ta cea cu fapte bune ˂ 
добродетельное житие; arătătoriul căii ˂ путеводителю; troiţa cea de o 
fiinţă ˂ Единосущную Троицу; făcătoriu de minuni ˂ чудотворца; iubitori-
lor de praznice ˂ празднолюбцев; noroadele cele cu numele lui Hristos numi-
te ˂ христоименитии людие. Aceste structuri nu pot fi considerate calcuri, 
întrucât ceea ce a rezultat în urma traducerii nu respectă ordinea componen-
telor din cuvântul compus slavonesc. De exemplu: și iubitoarelor de Hristos 
noroade din pămîntul rossienesc le cere cu rugăciunile tale mîntuire, cuvioase 
(p.24) [и христолюбивым людем земли Российския спасение испроси]; 
ca să cîntăm dimpreună cu tine făcătoriului de bine dm҇nezeului nostru: al-
liluia. (p.66) [да поем тобою благодеющему нам Богу: Аллилуиа.]; că 
minunat rugătoriu și făcătoriu de minuni pentru toţi, cuvioase, stăpînul pre 
tine teau arătat (p.33) [воистину дивнаго молитвенника и чудотворца 
всем, преподобне, Владыка тя показа].

Uneori, perifrazele de acest tip apar în alternanță cu calcurile propriu-
zise, ceea ce demonstrează efortul traducătorului de a găsi echivalentul cel 
mai potrivit și cel mai apropiat de structura limbii române. Astfel, terme-
nul богомудрый apare ba tradus prin perifrază, ba calchiat: înţelepţitul 
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de dumnezeu, dar și de dumnezeu înţelepţit, ca în exemplele: să proslăvim 
pre cuviosul părinte, pre păstoriul și dascălul, pre înțelepțitul de Dm҇nezeu 
învăţătoriu al celor rătăciţi (p.14) [прославим преподобнаго отца, 
пастыря и учителя, богомудраго наставника заблудшим] – parafrazare; 
bucurăte, învăţătoriul călugărilor minunat și de Dm҇nezeu înțelepțit (p.49) 
[радуйся, наставниче монахов предивный и богомудрый]; soboarele 
celor de Dm҇nezeu înțelepțiți, suiţivă cu duhul la înălţime, strigînd cătră cuvi-
osul: (p.54) [темже, богомудрых собори, на высоту духом возноситеся, 
к преподобному вопиюще] – calcuri. Oscilația între calc și traducerea prin 
perifraze a compuselor slavonești se înregistrează destul de des și în scrieri-
le religioase din secolele anterioare [12, 37].

Succintele observații asupra calcurilor lexicale și parafrazărilor unor 
modele slavone, realizate în scopul redării cât mai fidele a originalului 
textului religios, reprezentat aici prin slujba și acathistul cuviosului și de 
dumnezeu purtătorului serafim din sarov, tipărite la Chișinău la începutul 
secolului al XX-lea, ilustrează clar răspândirea acesori procedee de îmbo-
gățire a unui vocabular specializat aflat încă în căutarea unor echivalente 
terminologice. Evoluția ulterioară a structurilor vizate a demonstrat viabi-
litatea sau efemeritatea modelelor propuse de vechii traducători ai textu-
lui religios.
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ROLUL INVOCAŢIEI IN TEXTUL RELIGIOS

Adela Manolii
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Invocația retorică este într-o legătură strânsă cu ideile, sentimente-
le și atitudinile omului față de cele înconjurătoare, față de ceea ce i se întâmplă sau 
ce așteaptă să i se întâmple. Invocația originară în textul sacru are diferite forme: de 
la simpla adresare, laudă, suspin, până la strigăt și plângere.

Cuvinte-cheie: invocaţie retorică, text religios, discurs religios, rugăciune, 
psalm.

Abstract. The rhetorical invocation is in close connection with the ideas, fe-
elings and attitudes of the man towards those around him, towards what is hap-
pening to him or what is waiting for him to happen. The original invocation in the 
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sacred text has different forms: from simple addressing, praise, sighing, to shouting 
and complaining.

Keywords: rhetorical invocation,religious text, religious discourse, prayer, 
psalm.

Substantivul invocație (<lat. invocatio,-onis<invocare „a chema în aju-
tor, a implora”) denumește „chemarea adresată de poet muzei pentru a-l 
inspira” [1, p. 448], iar invocația retorică, ca figură de stil de nivel logic și 
de compoziție, ca procedeu artistic „constă în interpelarea de către orator 
sau poet a unui personaj absent, de obicei o figură istorică reprezentativă, 
simbolică” [idem, ibidem], fără a se aștepta intervenția persoanei invocate 
(invocația rămânând a fi doar un termen de raportare). Prin extensiune, 
invocația poate fi îndreptată și către un obiect (în sensul larg al termenului), 
către o abstracțiune: „Tu, minunată poezie, …”. De regulă, invocația este ex-
primată prin substantive la cazul vocativ (însoțite sau nu de interjecție):

Ex.: „Priviți, măreţe umbre, mihai, ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți…” (A. Mureșean)

Individualitatea și personalitatea celui invocat (muză, divinitate, erou 
etc.) are ca scop orientarea stilistică a textului în care este folosit procede-
ul. Invocația retorică este într-o legătură strânsă cu ideile, sentimentele și 
atitudinile omului față de cele înconjurătoare, față de ceea ce i se întâmplă 
sau ce așteaptă să i se întâmple, prezentându-se astfel în forme variate: 
încântare, admirație, ură, revoltă, îndemn, poruncă, chemare, rugă etc.

Ivocația, ca procedeu poetic, își are originea în Grecia antică: grecii 
considerau că pentru a reuși să scrii o lucrare, e nevoie să începi cu o rugă 
către muză (divinitate cu funcții specifice) prin care să soliciți sprijin și 
inspirație. 

Un rol aparte îl are invocaţia în rugăciunile creștine, aceasta consti-
tuind, cu siguranță, centrul de greutate al acestui tip de text, fiind văzu-
tă într-o serie de studii de specialitate drept o structură elementară care 
privește relația dintre om și divinitate și care se raportează nu numai la o 
cultură a ceremonialului religios, ci și a ritualului magic.

Invocația originară în textul sacru are diferite forme: de la simpla adre-
sare, laudă, suspin, până la strigăt și plângere. Abia mai târziu rugăciunea s-a 
dezvoltat, ajungându-se la formule verbale (laudă la începutul rugăciunii, 
apoi cererea și făgăduinţa și, respectiv, mulţumirea în final). Lexemul amin, 
care se află la sfârșitul fiecărei rugăciuni, fiind precedat de multe ori de for-
mula-sinteză a credinței creștine „În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântu-
lui Duh”, subliniază încrederea deplină a rugătorului în eficacitatea actului 
performat, în capacitatea rugăciunii de a institui o realitate [2, p.301]. Ru-
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găciunea creștină reprezintă un exemplu de reunire a mai multor tipuri de 
sisteme semiotice, mai exact: actul verbal, respectiv cel gestual și atitudinal, 
elemente care, în ansamblu, conferă o mai mare expresivitate și încărcătură 
semantică discursului religios.

lauda și elogiul adus divinității reprezintă noțiuni cu care operează 
creștinul în mod conștient și dorit, în timpul rostirii rugăciunii: „Doamne, 
[...], primește și de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne 
dăruiește ca, în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, Ţie mărire să-Ţi înăl-
țăm...” (rugăciunile dimineţii, a cincea). Competența discursivă este expri-
mată printr-o enumerare impresionantă de verbe performative ale actului 
cântării înălțătoare:

„Deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în li-- 
niște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ţie...” (rugăciunile dimineţii, 
a șaptea);

„Cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc; Îți mulțumesc și Te - 
laud, Te cinstesc, Te preaînalț și Te rog:...” (rugăciunea sfântului ioan da-
maschinul);

„Te laud, mărescu-Te, cânt și Te preaînalț...” (- rugăciunea de mulţumi-
re după sfânta liturghie) ș.a.

De regulă, rugăciunile creștine se deschid cu elogiul divinităţii, elogiu 
care constă adesea în definirea transcendentului prin procedeul atribuirii 
a numeroase calificative cu valoare retoric-superlativă, structuri care pot 
fi definite, din perspectivă semiotică-pragmatică, drept intensificatori de 
expresie:

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Izvorul înțelepciunii - 
și al harului...” (rugăciune înaintea sfintei spovedanii);

„Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului [...], Vistierul - 
bună tăților și Dătătorule de viață...” (rugăciunile începătoare);

„O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Împără-- 
teasa Cerului și a pământului...” (rugăciune către maica domnului pentru 
părintele duhovnic);

„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Calea, Adevărul și Viața...” (- ru-
găciune de călătorie);

„Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Mai-- 
cacea bună a Bunului Împărat...” (rugăciunea de seară, a șaptea);

„Împărăteasa mea preabună și nădejdea mea...” (- paraclisul născă-
toarei de dumnezeu);

„O, sfinte multpătimitorule mucenice împărat Nicolae...” (- rugăciune 
către sf. mucenic împărat nicolae).



267

Menționăm că printre convențiile de modelare a textului, invocația 
reușește să introducă un principiu al dialogismului, chiar dacă stricto sensu 
nu se poate vorbi despre un dialog. 

În alte situații, rugăciunea începe în mod natural cu formula propriu-
zisă de doxologie, concretizată prin utilizarea unor verbe ca: a mări, a bine-
cuvânta, a ferici, a lăuda, a slăvi: 

„Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Binecuvântat este Dumne-- 
zeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin” (rugăciu-
nile dimineţii, a noua);

„Binecuvântat ești, Stăpâne Atotțiitorule, Care ai luminat ziua cu lu-- 
mină de soare...” (rugăciune a sfântului vasile cel mare);

„Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minu-- 
nile Tale...” (psalmul 9);

„Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învață mâinile - 
mele la luptă și degetele mele la război...” (psalmul 143);

„Cântați Domnului cântare nouă, laudă Lui în adunarea celor cuvi-- 
oși...” (psalmul 149).

Formula de adresare către divinitate, respectiv elogiul transcendentu-
lui reprezintă o primă etapă în procesul de captatio benevolentiae presupus 
de rugăciunea creștină, în drumul spre invocarea propriu-zisă a divinității. 
Al doilea pas relevant, de asemenea, pentru captatio benevolentiae, este 
formularea rugăciunii-cerere, mai exact a unui anume tip de cerere: invo-
carea divinității pentru primirea rugăciunii și acordarea iertării; numai pe 
un teren virgin, curățat de patimi omenești pur materiale se poate cultiva 
un nou suflet, se poate spera în renaștere [ibidem]:

„...primește rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile - 
noastre cele necurate, [...]; Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea Ta: 
cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință” (rugăciunile dimineţii, 
rugăciunea a șasea);

 „...ajută-mi mie, Doamne, ca, potrivit cuvintelor Tale, să răsplătesc - 
cu bine celor ce mă urăsc...” (rugăciunea pentru vrăjmași).

În „Psalmi”, elemente lingvistice ca: „iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. 
Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu” (Psalmul 
17: 1); „Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește 
întru cele dinlăuntru ale mele”; „veseli-mă-voi și mă voi bucura de Tine, 
cânta-voi numele Tău, preaînalte” (Psalmul 9:2) etc. scot în relief, în mod 
deosebit, conotația pozitivă a psalmilor, iar lexeme ca: binecuvântare, tă-
rie, întărire, vârtute, scăpare, mângâiere, mântuire pun în lumină virtuțile 
desăvârșite ale divinității și puterea acesteia de a ridica și de a îndumnezei 
firea umană. Sunt sintagme care dau sufletului energia necesară de a-și 
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aduna toate puterile și de a păși cu credință pe drumul vieții, înfruntând 
cu mai multă ușurință obstacolele și greutățile inevitabile ale destinului, 
făcându-l mai puternic și mai optimist.

Textul psaltirii nu este în exclusivitate de natură pozitivă. Deși mesajul pe 
care aceasta îl transmite este absolut pozitiv, pot fi întâlnite totuși și expresii, 
sintagme, lexeme cu o conotație ușor negativă sau pesimistă: „Mulți zic sufle-
tului meu: nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui” (Psalmul 3: 1); „nu vor 
sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. urât-ai pe toți cei ce lucrează fă-
rădelegea. pierde-vei pe toți cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaș și pe viclean 
îl urăște Domnul” (Psalmul 5: 5-6). Cu toate acestea, textul psalmilor este 
în mare parte pozitiv, proorocul David utilizând lexeme încărcate cu opti-
mism, nădejde și credință în puterea și dragostea lui Dumnezeu, deși se 
atestă și negația „nu”. Mesajul pe care îl transmit psalmii are impact pozitiv 
și asupra persoanei care psalmodiază.

Așadar, limbajul, cu ocurențele sale caracteristice, pozitive sau nega-
tive, își are izvorul în mintea și în inima omului și oglindește fie o gândire 
sănătoasă și o inimă curată, plină de credință, fie, dimpotrivă, o minte in-
fectată de pesimism și o inimă lipsită de duhul virtuților creștine. Astfel, 
textul religios utilizează preponderent limbajul pozitiv, recurgând la ter-
meni care trezesc emoții pozitive și gânduri constructive (binecuvântare, 
iertare, milă, mântuire, dragoste, laudă, doxologie etc.). Atunci când însă 
negația reușește să contureze mai puternic laturile frumoase și valoroase 
ale credinței, autorii textelor sacre nu ezită să aplice și această tehnică.
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Rezumat. Limba română literară din Basarabia, în perioada ocupației țaris-
te (1812-1918) a supravețuit numai datorită folosirii ei în bisericile naționale; în 
același timp, româna literară din biserică a susținut în permanență beneficul proces 
de continuitate lingvistică și culturală. Important rămâne a fi faptul că textele biblice 
tipărite aici au respectat normele literare ale limbii române de peste Prut. Respec-
tiva continuitate și tradiție a fost păstrată consecvent până la sfârșitul dominației 
rusești, chiar și la începutul sec. al XX-lea. Un exemplu în acest sens este și „Aca-
tistul Preasfintei Stăpânei Noastre Nascatoarei de Dumnezeu, Bucuria Tuturor 
Scârbiților” (tipărită în 1909 la Tipografia Eparhială din Chișinău), care reprezintă 
o traducere în limba română a variantei rusești. Este știut că de calitatea traducerii 
a fost responsabil arhimadridul Nafanail, cartea fiind redactată într-o limbă română 
ce reprezenta nivelul de dezvoltare la care se afla limba noastră la începutul sec. 
al XX-lea, având un lexic și fonetică accesibilă; textul acestei traduceri ne demon-
strează felul în care a fost expus textul românesc bisericesc, cuprinzând elemente 
lexicale românești tipice epocii și stilului ecleziastic.

Cuvinte-cheie: limbaj, termeni religioși, limbă română literară, text biblic, nor-
me literare

Abstract. Over the ages of Tsarist ocupation in Basarabia, the church was the 
only one to advance the literary Romanian language, for both linguistic and cultural 
aspects. All this was possible due to the biblical text written at Chisinau, adjusted 
according literary standards of other bank of river Prut. Amongst the biblical books 
that were in use in the Tsarist Basarabia it was The Akathist to the Most Holy Mo-
ther of God, published in 1909, at the Eparchial Typography from Chișinău. This pu-
blication represent a translation of the russion version which influences the text in 
romanian. This namely publication was edited in an Romanian language that repre-
sents the progress level of the language at the beginning of the XXth century, having 
a lexical and phonetic accessibility. Even though it had multiple archaic elements, it 
used to keep a simple and logical structure of the phrase. 

Keywords: language, literary romanian language, biblical text, biblical books, 
literary standards.

Este bine știut că în perioada ocupației țariste (1812-1918) situația 
limbii române dintre Prut și Nistru a fost una problematică. Chiar din pri-
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mul an al instaurării autorităților rusești a fost întrerupt procesul firesc al 
evoluției și dezvoltării românei literare, ca limbă de cultură, proces, care lua-
se naștere în paralel cu evenimentele social-culturale și politice, lansate prin 
principiile moderne ale Școlii Ardelene, încă la 1780 [1, p. 379]. E necesar să 
recunoaștem că, de fapt, constrângerea limbii române are loc și în biserică, 
unde atestăm instituită „o situație diglosică, prin utilizarea celei de-a doua 
limbi, limba imigrantă” [3, p. 170]. Era și firesc interesul autorităților rusești 
pentru sfera cultului religios, deoarece importanța acestuia la nivel de soci-
etate a fost incontestabilă, fiindcă era una dintre sferele sociale superioare 
de funcționare a limbii, reprezentând și conținând, în mare parte, circuitul 
informațional la nivel de societate, având rolul de a o coagula [6, p. 142]. Ast-
fel, biserica exercita și funcțiile mass-mediei, „deoarece fiecare regulament și 
manifest imperial, fiecare ordonanță sau pastorală erau aduse la cunoștință 
populației prin citire în biserică sau în mijlocul satului” [3, p. 169]. 

Dar important este că Basarabia, într-un atare context social dificil, deși 
nu mai putea fi un contribuabil activ al procesului istoric de constituire a 
normelor limbii literare, totuși și-a păstrat, cât de cât, spiritul unei tradiții 
naționale românești, anume prin biserici și scrieri religioase, elaborate în 
limba maternă. Limba română literară din Basarabia, în perioada ocupației 
țariste (1812-1918) a supravețuit numai datorită folosirii ei în bisericile na-
ționale; în același timp, româna literară din biserică a susținut în permanență 
beneficul proces de continuitate lingvistică și culturală. Cu certitudine că 
multe s-au realizat și grație distinsului Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 
de care a avut noroc cultul religios din Basarabia la începutul sec. al XIX-lea 
[3, p. 213], dar și datorită patriotismului creștin-ortodox al „Societății Bibli-
ce Ruse” de la Sankt-Petersburg, care îndeplinea și justifica statutul Rusiei 
de garant al protejării religiei (conform Tratatului de la București (16 mai 
1812), Rusia a avut numai o singură motivație corectă din punct de vedere 
politic – protectoratul creștin-ortodox).

Astfel stând lucrurile, imediat după 1812 a fost deschisă Tipografia Exar-
hicească de la Chișinău. Cărțile religioase tipărite la această tipografie deve-
niseră un bun nu numai al bisericilor basarabene, dar și al celor de peste Prut, 
întrucât, poligrafic, tipăriturile de la Chișinău erau mult mai avansate (Rusia 
Ţaristă era o țară foarte bogată, în raport cu Principatele Românești).

Important rămâne a fi faptul că textele biblice tipărite aici au respectat 
normele literare ale limbii române de peste Prut. Bunăoară, renumita „Litur-
ghie de la 1815”, editată la Tipografia Exarhicească, a fost elaborată, lingvis-
tic și conținutal, în spiritul „Bibliei de la București” (1688) și cel al „Bibliei de 
la 1795”. Literatura ecleziastică a fost de un real folos, deoarece a respectat 
cu strictețe și fidelitate limba textelor biblice românești [3, p. 469].
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Respectiva continuitate și tradiție a fost păstrată consecvent până la 
sfârșitul dominației rusești, chiar și la începutul sec. al XX-lea. Un exemplu 
în acest sens este și „Acatistul Preasfintei Stăpânei Noastre Nascatoarei de 
Dumnezeu, Bucuria Tuturor Scârbiților”, care reprezintă o traducere în lim-
ba română a unei variante rusești. Acest fapt este consemnat chiar pe prima 
pagină a acestei publicații religioase, tipărită în 1909 la Tipografia Eparhială 
din Chișinău: „sau tipărit din nou de pe cărticica talmăcită din limba rusască 
pe cea moldovenească de arhimandritul nafanail, și tipărită în Chișinău, în 
tipografia casei arhierești, la anul 1909” [8, p. 1].

Este știut că de calitatea traducerii a fost responsabil arhimadridul Na-
fanail, cartea fiind redactată într-o limbă română ce reprezenta nivelul de 
dezvoltare la care se afla limba noastră, deși conținea încă multiple elemente 
arhaice, avea totuși o structură simplă și logică a frazei. 

Textul acestei traduceri ne oferă o serie de exemple interesante, ce de-
monstrează felul în care a fost expus textul românesc la începutul secolu-
lui al XX-lea, cuprinzând elemente lexicale românești tipice epocii și stilului 
ecleziastic.

Din punct de vedere fonetic, literele alfabetului chirilic reprezintă în ma-
joritate particularități ale textelor religioase mai vechi. De exemplu, printre 
fonetismele arhaice apare sunetul „r”înmuiat, în sufixul -tor (izbăvitoriu, 
stătătoriu, mîntuitoriul, mijlocitoriu, purtătoriu, iubitoriu, judecătoriu ș.a.): 
„bucurăte, cea ce ai născut pe izbăvitoriul, carele în dar curăţă fărădelegile 
noastre” [8, p. 2]; „îngerul cel mai întăiu stătătoriu din ceriu au fost trimis să 
zică născătoarei de dumnezeu” [8, p. 2]; „mijlocitoriului nostru, și izbăvești din 
toate nevoile...” [8, p. 4]; „bucurăte, izvor, purtătoriu de viaţă:...” [8, p. 5] ș.a.

O particularitate arhaică este și sunetul „u” final pentru mai multe le-
xeme, cum ar fi: întîiu, ceriu, ajutoriu ș.a. (Atestări: „Îngerul cel mai întăiu 
stătătoriu din ceriu au fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu...” [8, p. 
2], „Având nespusă corăție a milostivirii, tuturor scârbiților le întinzi mână 
de ajutoriu,...” [8, p. 3]).

Ceea ce ține de specificul structurii gramaticale, sunt formele articulate 
ale pronumelui relativ care: „...carele în dar curăţă fărădelegile noastre: bu-
curăte, cea cu totul minunată împăcare a tuturor cătră dumnezeu.” [8, p. 2]; 
„...ca o slugă a domnului cu smerenie plecândute voii tatălui, carele este în 
ceriuri,...” [8, p. 3]; „bucurăte, lână rourată, pe carea Ghedeon mai înainte o 
au văzut:...” [8, p. 5]; „... slobozeștene pre noi din toate nevoile și împrejurările, 
carii strigăm:...” [8, p. 2].

Întrebuințarea verbului auxiliar au, la perfectul compus, pers. III-a, sg., 
am atestat-o în următorul exemplu: „bucurăte, lână rourată, pe carea Ghede-
on mai înainte o au văzut:...” [8, p. 5].
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Identificăm și forme de mai mult ca perfectul perifrastic: „îngerul cel 
mai întăiu stătătoriu din ceriu au fost trimis să zică născătoarei de dumne-
zeu:...” [8, p. 2].

Foarte răspândite în această lucrare sunt formele de viitor, construite 
cu particula va + conjunctivul prezent: „...alungă de la noi toată răutatea și 
vrajba, și slobozește de munca ceea ce va să fie,...” [8, p. 7].

Prepoziția pe este prezentă în text în forma arhaică pre: „...slobozeștene 
pre noi din toate nevoile și împrejurările...” [8, p. 2]; „bucurăte pod, carele cu 
adevărat ne treci pre noi dela moarte la viaţă...” [8, p. 2].

O particularitate esențială a limbajului religios realizat prin interme-
diul textelor religioase este și lexicul acestuia [7, p. 392] ce denotă o serie 
de trăsături. Lucrarea analizată conține unele categorii de arhaisme lexicale, 
printre care cele semantice: a călca (cu semnificația de „a învinge”): „bucură-
te, călcarea dracilor: bucurăte, rușinarea vrășmașilor.” [8, p. 5]; a cerceta (cu 
semnificația de „a avea grijă”): „... cu trupul și cu sufletul, și mă înverednicește 
cercetării și purtării tale de grijă,...” [8, p. 3]; a căuta (cu sensul de „a privi”); „...
rugândul pre el, ca să caute spre cumplita scârbă a inimii mele,...” [8, p. 3] ș.a.

Desigur, atestăm și alte lexeme cu forme arhaice, cum ar fi: a izbăvi, a 
sălășlui, vremelnic, a tămădui, a pogorî, a slobozi, a cleveti ș.a., care demon-
strează particularități semantico-funcționale, ce pot fi sesizate în variate 
contexte: „... izbăvindune de vecnica moarte...” [8, p. 2]; „...sau sălășluit în pân-
tecele tău cel pururea feciorelnic,...„ [8, p. 6]; „...scârbele și nevoile, ce vin asu-
pra noastră întru această vremelnică viaţă,...” [8, p. 8]; „... întinzi mână de aju-
toriu, tămăduind neputinţele...” [ p. 3]; „... scară cerească pre care sau pogorât 
la noi domnul...” [8, p. 2]; „... bucurăte, slobozirea celor robiţi: ... ” [8, p. 7]; „... 
vindecă neputinţele noastre, strică clevetirile cele zădarnice, ...” [8, p. 7].

Totodată, prezintă interes sintagmele ale căror componente – Subs. 1 
(nominativ) + Subs. 2 (genitiv), Subs. 1(nominativ) + Adj. 2 (nominativ) + 
art. Adj. + Pron. Dem. + Adj. (acuzativ), Adj. 1 (nominativ) + Subs. 2 (nomi-
nativ)+ art. Adj. + Pron. Dem. + Pron. Rel. +Vb., Subs. 1(nominativ) + Subs. 2 
(genitiv) + Pron. Posesiv ș.a. – comportă sens figurat: „nădejdea mântuirii” 
[8, p. 2], „izbăvirea lacrimilor” [8, p. 2], „pricinuitoarea dumnezeirii”[8, p. 2], 
„adăpostire lină a celor înviforaţi” [8, p. 2], „vestită întărire a celor ce se îndo-
esc” [8, p. 3], „tămăduirea trupului meu” [8, p. 2], „mântuirea sufletului meu” 
[8, p. 3] ș.a. Sugestive sunt și calificativele atribuite Maicii Născătoarei de 
Dumnezeu, unele metafore cum ar fi: „...bae, care speli cugetul.” [8, p. 2], „... 
pod, carele cu adevărat ne treci pre noi dela moarte la viaţă...” [8, p. 2], care, la 
rândul lor, comportă o valoare stilistică deosebită.

În textul „Acatistului Preasfintei Stăpânei Noastre Nascatoarei de Dum-
nezeu, Bucuria Tuturor Scâbiților” sunt întrebuințate verbe la imperativ în 
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enunțuri care conțin substantive la vocativ: „ ... bucurăte, buna voinţă a lui 
dumnezeu către cei păcătoși: bucurăte tare apărare a celor ce se căesc înain-
tea domnului dumnezeu. bucurăte chemarea lui adam celui căzut: bucurăte 
izbăvirea lacrimilor echei...”[8, p. 2].

În acest context, caracteristice unor astfel de lucrări sunt și sintagmele 
bimembre, trimembre și polimembre cu statut de calificativ consacrat: „nas-
cătoare de dumnezeu” [8, p. 8], „nascătoare de dumnezeu fecioară” [8, p. 7], 
„preasfântă stăpână” [8, p. 2], „Preasfântă stăpână și de dumnezeu născătoa-
re” [8, p. 2], „apărătoarei doamnei...” [8, p. 6], „preasfântă fecioară și maică” 
[8, p. 3], „maică milostivă” [8, p. 2] ș.a.

În concluzie, susținem că „Acatistul Preasfintei Stăpânei Noastre Nasca-
toarei de Dumnezeu, Bucuria Tuturor Scâbiților” este o lucrare ecleziastică și 
lingvistică, publicată în anul 1909, la Chișinău, care demonstrează că limba 
acesteia, în raport cu limba textelor bisericești actuale, ne apare cu o fonetică 
pe alocuri neunitară, cu o structură morfologică arhaică, cu un lexic potrivit 
ambițiilor traducătorilor și cu o tălmăcire ce a îmbrăcat haina lingvistică a 
perioadei în care a fost elaborată. Important este că lucrarea respectă nor-
mele lingvistice generale. Această traducere, realizată la Tipografia Eparhi-
ală, este redactată într-o limbă română ce reprezenta nivelul de dezvoltare 
la care se afla româna la începutul sec. al XX-lea, având o fonetică și un lexic 
de epocă accesibil. Limba română religioasă, deși conținea încă multiple ele-
mente arhaice, totuși avea o structură simplă și logică a frazei.

Deși conține calchieri după modelul rusesc, la nivel de sintagme termi-
nologice, totuși, lucrarea respectă, în general, cu fidelitate normele literare 
ale textelor biblice românești. Respectiva tipăritură bisericească surprinde 
o etapă istorică în evoluția limbajului specializat religios, în cadrul Epocii 
Moderne din Basarabia, când termenii încep a avea caracteristici și mai 
apropiate de rigorile terminologice contemporane (definiție terminologică 
exactă, precizie, invariabilitate semantică, dar și formală/structurală etc.), 
particularități pe care le putem constata din textul lucrării. Acest fapt pre-
zintă un interes deosebit în scopul sesizării trecerii limbajului specializat 
religios de la faza veche la etapa nouă de funcționare.
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PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONALE  ALE ANSAMBLULUI 
DE HAIRETISME ÎN PRIMELE ACATISTE ÎNCHINATE 
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Rezumat: Substantivele deverbale se fac remarcate în arhitectura textelor religi-
oase. Fiind obținute prin diferite procedee de formare a cuvintelor pe teren autohton, 
acestea capătă un rol semnificativ în organizarea textelor imnografice ortodoxe, în 
special a acatistelor. Prin cumularea sensurilor denotative și conotative, substantivele 
deverbale sunt prezente la diferite niveluri ale textului-acatist. În cazul ansamblului 
de hairetisme, acestea conferă aspectul lirico-poetic specific textului acatist, datorită 
îmbinărilor de cuvinte variabile și numeroase în care se pot integra.

Cuvinte-cheie: text religios, imnografie ortodoxă, acatist, hairetisme, condac, 
icos, refren, substantive deverbale.
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Abstract:Deverbal nouns are observed frequently in the architecture of religi-
ous texts. Being produced by different processes of word formation in roumanian, 
they acquire a significant role in the organization of the orthodox hymnographic 
texts, especially akathists. Using of the denotative and connotative meanings of the 
deverbal nouns is characteristic for different levels of the akathist text. In the cor-
pus of chairetismoi they confer the lyrical specific to the text because of numerous 
and variables contexts where they can be integrated.

Keywords: religious text, orthodoxhymnographie, akathist,chairetismoi, konta-
kion, oikos, refrain, deverbal nouns.

CONSIDERAŢII PRIVIND LIMBAJUL RELIGIOS. Diversitatea texte-
lor religioase din tradiția ortodoxă și eterogenitatea stilistică a acestora a 
condiționat disputa îndelungată a savanților filologi cu privire la încadrarea 
acestor texte într-un stil anume al limbii române. S-a operat până în prezent 
cu termenii: stil religios, stil ecleziastic, stil biblic, limbaj religios, limbaj biseri-
cesc, limbaj liturgic, limbaj sacerdotal, limba cărţilor bisericești. Însă niciunul 
dintre aceștia nu a reușit să se impună ca fiind unicul satisfăcător și accep-
tat de majoritatea cercetătorilor. Cu toate acestea, vom remarca faptul că tot 
mai multe opinii converg către termenul limbaj religios, situat în opoziție cu 
limbajul laic, printre care le vom evidenția pe cele ale lui Ștefan Munteanu și 
Vasile Ţâra, Ion Gheție, Gh.Ivănescu, M.Ivăniș Frențiu, A.M.Bărbuleanu (Te-
reche), N.Obrocea, Rodica Zafiu ș.a. Vom subscrie și noi acestei perspective, 
situând limbajul religios în paralel cu limbajul laic ca variante ale limbii lite-
rare, în interiorul cărora se diferențiază mai multe stiluri sau sublimbaje.

ACATISTUL – GEN IMNOGRAFIC VIABIL ȘI ÎN MILENIUL III. Din ca-
tegoria textelor imnografice ortodoxe, vom scoate în evidență acatistele, 
care se fac remarcate nu atât prin însemnătatea lor în circuitul liturgic, cât 
prin popularitatea în rândul credincioșilor. Apropierea față de acatiste a 
enoriașilor este determinată de accesibilitatea textelor, volumul redus pen-
tru lectură, precum și de aspectul pragmatic al acestora, multe dintre im-
nurile respective fiind însoțite de o serie de specificări (pentru izbăvirea de 
patima beţiei, izbăvitoarea de cancer, pentru luminarea minţii etc.), astfel că 
acatistul face parte din pravila individuală, săvârșită zilnic, a multora dintre 
creștini. Acatistul Maicii Domnului (al Buneivestiri), apărut între secolele al 
V-lea – al VII-lea a constituit prototipul pentru dezvoltarea ulterioară a unui 
gen imnografic foarte bine reprezentat în cultura ortodoxă, având caracter 
sistemic, a cărui perioadă de maximă prolificitate începe odată cu secolul al 
XIX-lea și continuă până în prezent. Cercetătorul rus Liudogovschiy specifică 
faptul că, în spațiul Patriarhiei Ruse, acatistele reprezintă cel mai productiv 
gen imnografic din punct de vedere cantitativ, cu toate că formal aceste texte 
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nu sunt destinate ciclului liturgic (cu excepția Acatistului prototip), însă de 
facto, s-au integrat în această categorie [1, p.8]. 

Tradiția acatistografică ia naștere în cultura și limba greacă, ulterior tex-
tele fiind traduse în slavonă și continuând cu scrierea acatistelor originale 
în slavona bisericească. Primul acatist tradus în română apare în 1673 la 
Uniev, prin strădania mitropolitului Dosoftei. Acatistele s-au ancorat reușit 
în cultura românească, fiind prezente atât ca traduceri, cât și în calitate de 
creații originale închinate sfinților români, numărul acestora completându-se 
în permanență, pe măsura ce sunt canonizați noi și noi sfinți. În prezent sunt 
cunoscute acatiste originale în mai multe limbi: engleză, franceză, sârbă, bul-
gară, poloneză, slovacă, cehă, ucraineană, georgiană [1, p.9]. 

TRADIŢIA ACATISTOGRAFICĂ ÎN BASARABIA. În spațiul basarabean 
acatistele au început a se bucura de o mare popularitate în secolul al XX-lea, 
ceea ce se poate explica și prin faptul că acest secol a fost foarte prielnic ge-
nului acatist în Imperiul Ţarist, din care făcea parte și Basarabia pe atunci. 
În spațiul pruto-nistrean în secolul al XIX-lea nu au fost publicate acatiste 
separate, însă identificăm 4 astfel de imnuri incluse în Ceaslovul de la 1817, 
Chișinău, Tipografia Exarhicească și Ceaslovul de la 1862, apărut la Chișinău, 
Tipografia Duhovnicească. Cele două cărți cuprind următoarele acatiste: aca-
tistul mântuitorului nostru iisus Hristos; acatistul preasfintei născătoarei de 
dumnezeu; acatistul sfântului ierarh nicolae; acatistul sfintei mari muceniţe 
varvara. În secolul al XX-lea, între anii 1909-1918 la Tipografia Eparhială de 
la Chișinău au fost tipărite 8 acatiste separate, toate textele fiind traduceri 
și nu creații originale[2]: acatistul preasfintei stăpânei noastre născătoarei 
de dumnezeu bucuria tuturor scârbiţilor, 1909; slujba și acatistul celui dintre 
sfinţi părintelui nostru theodosie arhiepiscopul de la Cernigov, noul făcătoriu 
de minuni, 1909; slujba și acatistul cuviosului și de dumnezeu purtătoriului 
părintelui nostru serafim făcătoriul de minuni din sarov, 1910; acatistul sfin-
tei întocma cu apostolii mariei magdalinei, 1911; slujba și acatistul acopere-
mântului preasfintei născătoarei de dumnezeu, 1913; acatistul sfântului ma-
relui mucenic și tămăduitorului panteleimon, 1913; acatistul preasfintei și de 
viiaţă făcătoarei treimi, 1915; acatistul sfântului mare-mucenic ioan cel nou 
de la suceava, 1918.

În ceea ce privește creațiile acatistografice originale specifice spațiului 
dintre Prut și Nistru, acestea vor apărea mult mai târziu, în secolul XXI, oda-
tă cu procesul de canonizare a primilor sfinți basarabeni. Este vorba despre 
acatistul sfântului ierarh Gavriil, mitropolitul Chișinăului și Hotinului, canoni-
zat pe 03 septembrie 2016 și acatistul sfintei Cuvioase agafia de la Cușelăuca, 
trecută în rândul sfinților la data de 24 septembrie 2016. De asemenea, pe 
site-urile ortodoxe mai pot fi găsite încă 2 acatiste originare din Republi-
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ca Moldova: acatistul preacuviosului și de dumnezeu purtătorului părintelui 
nostru macarie de la saharna (http://manastirea-saharna.md/a-c-a-t-i-s-t-
u-l-preacuviosului-si-de-dumnezeu-purtatorului-parintelui-nostru-maca-
rie-de-la-saharna/) și acatistulmaicii domnului în cinstea icoanei făcătoare 
de minuni de la Hârbovăţ (http://manastireahirbovat.md/acatistul-maicii-
domnului-in-cinstea-icoanei-facatoare-de-minuni-de-la-manastirea-harbo-
vat/), dar acestea nu au încă aprobarea sinodală.

STRUCTURA – STANDARD A UNUI ACATIST. Acatistul este un text im-
nografic cu structură fixă. În arhitectura acestuia delimităm blocul strofic 
obligatoriu (13 condace, 12 icoase) și blocul facultativ (troparul și rugăciu-
nea), în termenii lui Liudogovskiy, centrul și periferia acatistului, precum și 
elementele paratextuale (titlul acatistului, subtitlul, informații de ordin prag-
matic, titlul strofelor, indicații tipiconale). Majoritatea acatistelor respectă 
această structură-standard, însă se atestă și unele abateri, cum ar fi acatistul 
sfântului niceta de remesiana, care are 8 condace și 7 icoase. Nucleul acatis-
tului este format din 25 de strofe, condace și icoase, dispuse succesiv C1, I1, 
C2, I2...C13.

Condacul. În cazul acatistelor, cu excepția Condacului 1 cu rol introduc-
tiv, se regăsesc 12 condace – strofe scurte, prin care se rezumă conținutul 
celor 12 icoase. Structural, condacul poate fi segmentat în trei părți: nucleul 
narativ, zona intermediară, partea finală – standard: aliluia! 

Icosul. Icoasele sunt strofele de dimensiuni mai mari, în număr de 12, 
din ansamblul strofic total al imnului acatist. Inițial, în tradiția grecească 
toate strofele se numeau icoase. Icosul dezvăluie mai amplu sărbătoarea, în 
timp ce condacul are funcția de a rezuma. Există similitudini între icos și 
condac, astfel icosul, de asemenea, este format din nucleu narativ și partea 
finală – refren, doar că între acestea este integrat un ansamblu de hairetis-
me/stihuri, totodată vom diferenția și zona intermediară între nucleul nara-
tiv și hairetisme. Funcțional, primul Icos se deosebește de celelalte, dat fiind 
faptul că se repetă după Condacul al 13-lea.

ANSAMBLUL DE HAIRETISME. După cum s-a menționat mai sus, icosul 
și condacul sunt strofe în interiorul cărora putem delimita câteva părți. În 
cazul icosului, strofa care are o întindere mai mare, partea narativă și partea 
lirico-poetică se află într-o relație de simbioză. Ultima însumează un număr 
variabil de stihuri, care încep cu o formulă inițială, de obicei, aceasta este bu-
cură-te! Ion Bria în dicţionar de teologie ortodoxă, referindu-se la structura 
acatistului, vorbește despre litanie, alcătuită din 12 stihuri. Potrivit DEX-ului, 
litania este o rugăciune dialogată, constând în scurte invocații. 

În lingvistica rusă [1, 3] ș.a. stihurile respective sunt denumite hairetisme, 
după grecescul (χαῖρε – bucură-te), cu care încep majoritatea covârșitoare a 
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stihurilor din acatistele cunoscute până în prezent. La acest termen apelează 
și Iraida Condrea, în intenția de a prezenta succint structura acatistelor apăru-
te la Tipografia Eparhială de la Chișinău la începutul secolului al XX-lea. Vom 
opera și noi în continuare cu acest termen, care ni se pare destul de reușit, în 
raport cu stih, folosit cel mai frecvent pentru a desemna versetele psalmilor. 

Un acatist standard, după modelul primului acatist al Maicii Domnului, 
conține un ansamblu de 12 hairetisme în fiecare icos. Majoritatea acatiste-
lor grecești respectă această structură. Acatistele ulterioare slavonești și, re-
spectiv, românești au un număr variabil de hairetisme într-un icos. De obicei, 
se menține același număr în cadrul unui acatist, cu mici excepții. În ansam-
blul de acatiste redactate în limba română am descoperit icoase cu un număr 
de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hairetisme.

PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONALE ALE ANSAMBLULUI DE AI-
RETISME DIN ACATISTELE BASARABENE. În vederea realizării scopului 
propus, și anume de reliefare a particularităților compoziționale specifice 
ansamblului de hairetisme, vom apela la două texte semnificative pentru 
arealul dintre Prut și Nistru: acatistul sfântului ierarh Gavriil, mitropolitul 
Chișinăului și al Hotinului și acatistul Cuvioasei agafia de la Cușelăuca, texte 
care reflectă starea actuală a genului acatistografic în limba română și mar-
chează un moment semnificativ din evoluția Bisericii Ortodoxe din Republi-
ca Moldova – canonizarea primilor sfinți basarabeni.

Particularități structurale ale acatistelor analizate. Cele două acatis-
te, în baza cărora a fost realizată lucrarea noastră, fac parte din etapa de in-
stituire a genului acatistografic basarabean. Deși sunt cunoscute texte imno-
grafice din această categorie, anterioare anului 2016, când au fost canonizați 
Sf. Irh. Gavriil și Sf. Cuv. Agafia, acestea sunt singurele aprobate de Sinodul 
Bisericii Ortodoxe din Moldova. 

În ceea ce privește structura, textele analizate se caracterizează prin-
tr-un grad foarte înalt de fidelitate față de prototipul genului acatistografic 
acatistul maicii domnului (cunoscut în tradiția română drept acatistul bunei 
vestiri sau în tradiția slavonă marele acatist/Великий Акафист).

Blocul strofic obligatoriu în Acatistul Sf. Gavriil și Acatistul Sf. Agafia 
este format din 25 de strofe (13 condace și 12 icoase) dispuse alternativ. 
Condacele 2-13 se încheie cu refrenul-tip: aliluia!, pe când Condacul 1, care 
trebuie considerat un preambul, o formă de deschidere a textului propriu-zis, 
este identic cu refrenul Icoaselor 1-12.

C2-13 C1=I1-12
Ac. Sf. Gavriil Aliluia! Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!
Ac. Sf. Agafia Aliluia! Bucură-te, cuvioasă maică Agafia, grabnică ajutătoare 

celor din nevoi!
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Icoasele, în interiorul cărora distingem partea narativă și partea poeti-
co-lirică, includ ansamblul de hairetisme. În ambele cazuri, după cum este și 
specific acatistelor scrise în cinstea sfinților, formula inițială este bucură-te, 
care se păstrează și în refrenul icosului. Textele supuse analizei conțin câte 
12 hairetisme, număr constant în toate icoasele, ceea ce corespunde mode-
lului originar. 

Blocul facultativ. Pe lângă elementele obligatorii, acatistul sf. Gavriil 
(Slujba și Acatistul Sfântului Ierarh Gavriil, Mitropolitul Chișinăului și Hoti-
nului (1746-1821), Chișinău 2016, CE 16-608-1263), conține:

troparul gl.al 4-lea: 	
„Stea prea luminoasă și zid nebiruit te-ai arătat, Părinte Ierarhe Gavriil, 

căci, alergând în această viață trecătoare, greutatea zilei ai purtat și talantul 
cel dat ție l-ai înmulțit spre slava lui Hristos Dumnezeu, de Care acum încu-
nunat fiind, cere pace lumii și sufletelor noastre mare milă.”;

versetul specific numit mărimuri	 :
„Mărimu-te pe tine, Sfinte Părinte Ierarhe Gavriil, și cinstim sfântă po-

menirea ta, căci tu te rogi pentru noi lui Hristos Dumnezeul nostru”;
și o singură 	 rugăciune – Rugăciunea către Sfântul Ierarh Gavriil.

În Acatistul Cuvioasei Agafia (http://www.eparhia-edinet.md/wp-con-
tent/uploads/Acatistul-Sf.Cuv_.Agafia-A5.pdf) din categoria elementelor fa-
cultative este prezentă doar rugăciunea – Rugăciune către Cuvioasa Maică 
Agafia.

Am specificat sursele de receptare ale acestor acatiste, pentru că este 
foarte probabil ca blocul facultativ să fie reprezentat variabil de la o ediție 
la alta.

Ansamblul de hairetisme în acatistele basarabene.Textele cerceta-
te se caracterizează printr-o secvență prepondrent poetico-lirică, alcătui-
tă dintr-un număr stabil de stihuri, inserate în fiecare din cele 12 icoase, 
acestea pot fi numite litanie (Bria) sau ansamblu de hairetisme[6, 7]. Ambele 
texte păstrează numărul standard de hairetisme – 12, urmând structura aca-
tistului-prototip. 

Formula inițială a hairetismelor este, de cele mai multe ori, un verb la 
modul imperativ, marcând o adresare către entitatea invocată, aceasta poate 
fi (bucură-te, vino, doamne miluiește) și mult mai rar un substantiv la vocativ 
(iisuse, tatăl nostru). În cazul acatistelor basarabene, după cum este specific 
acatistelor scrise în cinstea unui sfânt, această formulă este reprezentată de 
un verb la modul imperativ, persoana a II-a, singular: bucură-te!

Cele 12 hairetisme se constituie din 6 perechi de stihuri cu rimă împe-
recheată, model preluat de la acatistul care a dat naștere genului imnografic 
respectiv. Acatistografia contemporană valorifică principiile compoziționale 
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ale poeziei veterotestamentare: antiteza logică și semantică „bucură-te, lu-
crător al virtuţilor;/ bucură-te, încetare a patimilor”, „bucură-te, tăria celor 
slabi în credinţă”; paralelismul „bucură-te, dascăl înţelept al preoţilor;/ bucu-
ră-te, povăţuitor iscusit al monahilor”; „bucură-te, mângâierea celor scârbiţi;/ 
bucură-te, alinarea celor necăjiţi” și abundă în tropi preluați din retorica și 
poetica antică:antonimia „neputinţa trupului – sănătatea sufletului”, sinoni-
mia „bucură-te, pruncă/ ...copilă/...mlădiţă/...odraslă”, figuri etimologice [3]. 

PONDEREA SUBSTANTIVELOR DEVERBALE ÎN ORGANIZAREA AN-
SAMBLULUI DE HAIRETISME. O atenție sporită necesită a fi acordată sub-
stantivelor deverbale prezente în ansamblul de hairetisme. În acatistele 
scrise în cinstea primilor sfinți basarabeni canonizați, acestea se impun prin 
frecvență, dar și prin funcțiile de organizare, de structurare a secvențelor 
poetico-lirice, fiind parte a unui lanț de metafore prin care este evocată per-
sonalitatea sfântului.

În clasa substantivului distingem o categorie specifică de substanti-
ve deverbale, care îmbină trăsături specifice atât numelui, cât și verbului, 
înțelegând prin acestea orice substantiv format de la o bază verbală, prin 
derivare propriu-zisă, de ex.: născătoare, îndrăzneală, pocăinţă, derivare re-
gresivă, cum ar fi: auz, botez, ură, conversiune (participiu substantivizat), de 
ex.: apus, ales, plâns, mort și compunere, ex.: înaintemergătorul, împreună-
lucrător, împreună-pătimire. 

Substantivele deverbale se regăsesc într-un număr impunător în corpusul 
textelor-acatiste, acestea sunt formate cel mai frecvent prin derivare propriu-
zisă, predominante din punct de vedere cantitativ fiind derivatele obținute 
prin atașarea sufixului infinitival -re și a sufixului de agent -tor/toare.

În Acatistul Sf. Ierarh Gavriil sunt integrate în structura hairetismelor 
80 de exemple, dintre care cele mai frecvente sunt lucrător – 5, învăţătură – 
4, iubitor – 3, întărire - 3, iar în cel al Sf. Cuvioase Agafia – 60, unde mângâiere 
– apare de 5 ori, lucrătoare – 3, mijlocitoare – 3. 

Cele două texte apelează la 77 de unități lexicale distincte, substantive 
deverbale, având 23 de elemente comune: apărător/toare, ascultător/toa-
re, bucurie, cuget, îndreptare, înfrânare, întărire, întinăciune, locuitor/toare, 
lucrător/toare, mântuire, mângâiere, mijlocitor/toare, nevoinţă, ocrotitor/
toare, povăţuitor/toare, răbdare, râvnitor/toare, ridicare, rugător/toare, slu-
jitor/toare, suferinţă, vieţuire. 

În funcție de modul de formare, substantivele deverbale analizate sunt 
obținute cu precădere prin derivare sufixală: alergare, durere, îndreptă-
tor, luminător, rânduială, pocăinţă (64 de unități); derivare parasintetică: 
necunoștinţă, neputinţă, neștiinţă, nevoinţă (4 unități); derivare regresivă: 
cuget, laudă, ispită (7 unități); conversiune: aleasă, rătăcit (2 unități).
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Importanța substantivelor deverbale sus-menționate în cadrul hai-
retismelor este determinată de necesitatea creării unei serii întregi de 
unități-substitute, prin care este invocat sfântul și se dezvăluie dimensi-
unea duhovnicească a acestuia. Remarcându-se prin calități poetico-lirice 
elevate, stihurile care încep cu bucură-te sunt urmate de adresări meta-
forice, care se pot înșirui consecutiv în mai multe hairetisme: „bucură-te, 
bucuria ekaterinoslavului;/ bucură-te, lauda cetăţii Kievului;/ bucură-te, 
cuget smerit și cap sfinţit”; „bucură-te, ocrotirea celor sărmani;/ bucură-te, 
ușurarea celor ce sunt în suferinţă;/ bucură-te, mângâierea celor ce se roagă 
cu credinţă”. 

Această categorie de substantive participă facil la construirea unor 
structuri antitetice, specifice genului imnografic, cum ar fi: „bucură-te, în-
dreptarea celor greșiţi;/ bucură-te, ridicarea celor căzuţi;/ bucură-te, alina-
re în patul durerii”, „bucură-te, vindecarea multor bolnavi”. O altă trăsătură 
a textelor-acatiste este paralelismul stihurilor, realizat într-un număr im-
punător cu implicarea substantivelor formate de la o bază verbală: „bu-
cură-te, slujitor vrednic al adevărului;/ bucură-te, propovăduitor iscusit al 
Cuvântului”.

De asemenea, utilizate la genitiv, substantivele deverbale se remarcă 
prin potența lor de a crea imagini figurative, ca de exemplu: „bucură-te, cu-
vioasă agafia, chip al înfrânării;/ bucură-te, maică, pildă a îndurării”, „bu-
cură-te, raza mângâierii celor asupriţi”. Deși pot fi trecute în listă mai multe 
exemple unde substantivele deverbale sunt utilizate cu sens denotativ, vom 
sublinia predominanța contextelor în care acestea demonstrează valori co-
notative, construind instrumentarul figurativ caracteristic imnografiei, și în 
particular pe cel al acatistelor.

CONCLUZII. Apariția primelor acatiste românești în Republica Moldo-
va în cel de-al doilea deceniu al secolului al XXI-lea demonstrează viabilita-
tea genului acatistografic în cultura ortodoxă. Pe de altă parte, respectarea 
structurii canonice, dictate de acatistul prototip al Maicii Domnului (al Bu-
neivestiri) este o dovadă a integrării ortodoxiei din spațiul pruto-nistrean în 
credința ortodoxă universală. Acatistul, în calitate de text cu o structură fixă, 
se constituie dintr-un ansamblu de microtexte (condace și icoase) în care se 
profilează nucleul narativ, dar și particularități poetico-lirice. Plasticitatea 
textului integral este determinată, în cea mai mare măsură, de ansamblul de 
hairetisme, care abundă în tropi și principii compoziționale specifice poeziei 
veterotestamentare, dar și retoricii și poeticii antice. Organizarea ansamblu-
lui de hairetisme se produce apelând la un număr considerabil de substanti-
ve deverbale, prin intermediul cărora se construiesc majoritatea structurilor 
figurative din textul-acatist. 
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PARTICULARITĂŢILE VOCABULARULUI EMOŢIONAL 
ÎN DISCURSUL SPECIALIZAT

Alina Lopatiuc
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Mulți dintre sociologi și psihanaliști în studiile lor remarcă primatul 
sufletului față de minte în diferite momente cruciale. Ei susțin că emoțiile ne călă-
uzesc în înfruntarea situațiilor dificile și a îndatoririlor prea importante pentru a fi 
lăsate doar în grija intelectului. Este important de a analiza și de a descifra modul 
în care oamenii descriu anumite evenimente semnificative, încărcate emoțional. 
Examinarea unor eșantioane de conversație a persoanei îndrumate să își descrie 
emoțiile demonstrează că, ulterior, apar modificări în comunicarea spontană, mai 
exact apare o flexibilizare a vocabularului utilizat în discurs.

Cuvinte-cheie: discurs, lexic, emoţii, stare de spirit, flexibilizare, comunicare

Abstract. Many sociologists point out the primacy of the soul to the mind in 
different difficult situation. They say that emotions guide us in facing difficult and 
very important situations which cannot be left only to the intellect. It is important to 
analyze and decode how people describe certain significant and emotionally char-
ged events. The analysis of some conversation samples of the person directed to 
describe their emotions that they show, subsequently, changes occur in spontaneous 
communication, more precisely there is a varied vocabulary used in the speech.

Keywords: discourse, vocabulary, emotions, mood, flexibility, communication

Suntem periculoși atunci când nu înțelegem responsabilitatea pe care 
o avem pentru felul cum acționăm, cum simțim și cum gândim, afirmă Mar-
shall B. Rosenberg. De fapt, o responsabilitate aparte o poartă fiecare per-
soană pentru ceea ce spune, fiind influențată sau nu de starea de spirit pe 
care o are într-un anumit moment. De fiecare dată când spunem ceva, pe 
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lângă intelect, sunt implicați și alți factori esențiali cum ar fi: dispoziția, an-
turajul, intenția, inteligența emoțională etc. La baza oricărui tip discurs ce 
implică emoții stă raportul dintre rațiune și emoții. Mai mulți specialiști din 
neurologie demonstrează legătura strânsă dintre creier și emoții, deși ar pă-
rea că emoțiile țin mai mult de suflet și nu de creier. Până în prezent, puțini 
cercetători au reușit să demonstreze prezența sufletului în organism, acesta 
ținând mai mult de latura spirituală a ființei. 

Sentimentele noastre cele mai profunde, pasiunile sau lucrurile după 
care tânjim sunt călăuze esențiale și argumente că specia noastră își dato-
rează în mare parte existența capacității umane de a iubi [3, 17].

Majoritatea sociologilor și psihanaliștilor evidențiază întâietatea sufletu-
lui față de minte în diferite momente cruciale. Ei susțin că emoțiile ne călău-
zesc în înfruntarea situațiilor dificile și a îndatoririlor prea importante pentru 
a fi lăsate doar în grija intelectului. Dihotomia emoțional – rațională este tot 
mai mult discutată de către psihologi, ea pune în corelație cele două organe 
ale omului: inima și creierul. Paul Goleman afirmă că există o variație stabilă 
a raportului rațiune – emoție în controlul asupra activității mintale. Cu cât un 
sentiment este mai intens, cu atât creierul devine mai dominat emoțional și, 
deci, mai eficient din punct de vedere rațional [3, 23]. Totuși există un echili-
bru între rațiune și emoție, în aceasta și constă inteligența emoțională, atunci 
când un om matur poate găsi echilibru între emoție și rațiune, făcând alegeri 
corecte. Din punct de vedre anatomic, aceasta se explică prin activitatea neo-
cortexului – locul în care sălășluiește gândirea. Aici se află și centrii care pun 
cap la cap: înțeleg și percep emoțiile. În esență, toate emoțiile sunt niște impul-
suri care determină persoanele să acționeze într-un mod sau altul. Dar la baza 
tuturor emoțiilor stau niște schimbări fiziologice. 

Ohman afirmă că fenomenele emoționale apar ca răspuns la o situație 
cu semnificație emoțională și se pot manifesta în trei moduri diferite: urmă-
rind reacțiile verbale ale persoanei, răspunsurile fiziologice și cele compor-
tamentale [2, 79-127].

Mai mulți oameni de ștință au cercetat relația dintre emoție și compor-
tamentul non-verbal, acestea incluzând expresiile faciale, gesturile sau carac-
teristicile acustice. Ekman afirmă că există markeri universali și distinctivi ai 
emoției în comportamentul nonverbal, iar fața poate să exprime o mare va-
rietate de emoții. În general, membrii aceleiași culturi nu au dificultăți în a-și 
identifica și a-și exprima emoțiile. Atât comportamentul verbal, cât și cel non-
verbal sunt concepute ca niște canale de comunicare separate. De corelația 
dintre aceste două tipuri de canale depinde valoarea încărcăturii emoționale a 
mesajului și impactul comunicativ raportat la tema abordată de locutor. Dacă 
ne referim la claritatea mesajelor emoționale exprimate nonverbal (prin to-
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nul vocii, prin gesturi, prin expresie facială), euristic acestea sunt considerate 
ușor de decodificat pentru persoanele care cunosc limbajul nonerbal, dar mai 
greu pentru cei care nu vor înțelege unele gesturi. În schimb, vocabularul uti-
lizat într-un discurs poate fi pe înțelesul audienței, iar cuvintele pot fi alese în 
mod spontan. Mesajul emoțional propriu canalului nonverbal este mai puțin 
controlat voluntar, ceea ce scade probabilitatea de a fi utilizat într-un mod 
care să înșele interlocutorul. Deși fiecare vorbitor înțelege și este conștient 
de limbajul său nativ, atât pentru emițător, cât și pentru receptor mesajele în-
cărcate emoțional (chiar și atunci când sunt foarte puternice) operează la ni-
velul inconștientului. Ca urmare, cel care dorește să înțeleagă ce anume simt 
ceilalți, trebuie să studieze acest tip de mesaje, să le conștientizeze, să știe ce 
anume îi place sau nu îi place unei persoane, sau dacă persoana spune ade-
vărul sau nu. Deseori, locutorii recurg la un vocabular emoțional/conotativ 
atunci când au intenția de a manipula pe cineva. Persuasiunea este prezentă 
în multe tipuri de discursuri, un discurs politic sau publicitar se va baza din 
start pe persuasiune, deoarece și în discursul publicitar, și în cel politic locu-
torul are intenția de a influența opinia inițială a publicului. 

Tehnicile de convingere implică anumite legi ale persuasiunii, pe care 
le putem găsi în multe ghiduri pentru o comunicare eficientă. De asemenea, 
aceste legi mai implică și manipularea altor circumstanțe curente, care pot 
include folosirea cu măiestrie a întrebărilor, împărtășirea secretelor, folosi-
rea cuvintelor și a frazelor cu efect puternic, aplicarea presiunilor de timp și 
altele. În mod paradoxal, comunicarea nonverbală, pe care o exhibăm, este de 
la două până la șapte ori mai semnificativă în procesul de persuasiune, decât 
cuvintele pe care le rostim. Pe masură ce devenim mai abili în comunicarea 
nonverbală, trebuie să devenim comunicatori nonverbali excelenți. Într-o co-
municare persuasivă, valoarea cuvintelor pe care le rostim reprezintă cam 
15% din mesajul de ansamblu. Semnalele vocale, inclusiv ritmul vorbirii, to-
nul, timbrul, volumul și accentele sunt evaluate la aproximativ 35%. Fiziolo-
gia, inclusiv expresiile faciale, postura, mișcările corpului și contactele vizuale 
ar acoperi cam 50%. Nu putem stabili procentaje exacte pentru fiecare dintre 
cele trei categorii. Acesta este unul dintre motivele pentru care persuasiunea 
este o artă, nu o știință exactă. Procesul de persuasiune presupune și o anu-
me pregătire, care vizează colectarea de informații, formularea mesajului și 
„intrarea în funcțiune“.

Vocabularul emoțional cuprinde mai multe categorii de lexeme, acestea 
fiind clasificate gramatical și semantic. Pronumele noi, folosit în loc de eu, în-
totdeauna va insufla o mai mare încredere publicului, implicând presupoziții 
de felul: locutorul se asociază colocutorilor, împărtășește aceleași idei și pro-
movează aceleași valori. Numeralele folosite într-un discurs vor avea aceeași 
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funcție de a insufla încredere, căci, atunci când o persoană operează cu cifre 
concrete, el pare a fi bine inițiat în subiectul discutat și mai convingător. 

 Dacă e să ne referim la clasa lexico-gramaticală a verbelor, în limba ro-
mână există o multitudine de verbe ce desemnează emoții: a se bucura, a 
se întrista, a râde, a plânge, a se înfuria, a surprinde sau mai des întâlnim 
expresii cu structura: verbul a fi +adjectiv. De exemplu: a fi bucuros, a fi trist, 
a fi surprins, a fi fericit, a fi necăjit, a fi furios etc. Atunci când interlocutorul 
aude sau citește astfel de verbe/expresii, el are impresia sau chiar certitu-
dinea că locutorul este sincer în comunicare. Sinceritatea este abordată ca 
o condiție a unui act de vorbire eficient. Sinceritatea definește cerințele re-
feritoare la convingeri, sentimente, intenții ale emițătorului, care sunt con-
siderate adecvate pentru un anumit tip de act discursiv. Persoanele inițiate 
în arta retorică vor structura un discurs, ținând cont de aceste acte de vor-
bire. Actul ilocuționar este considerat un act ce se bazează sau face apel la 
emoții. Actul ilocuționar poate fi verdictiv, care se bazează pe argumente sau 
pe dovezi marcate prin verbe, cum ar fi: a caracteriza, a considera, a descrie, 
a analiza, a înţelege. Actul ilocuționar exercitiv, definit prin mesaje decizio-
nale, se actualizează prin verbe de tipul: a ordona, a numi, a preveni, a cere, a 
ruga, a implora, a se opune, a dedica. Actul comisiv constă în realizarea unei 
acțiuni, dar mai cu seamă în angajarea de a realiza această acțiune. Acest tip 
de act ilocuționar este marcat de verbele: a promite, a se angaja, a garanta, 
a paria, a plănui, a accepta. Cel mai expresiv tip de acte ilocuționare, după 
părerea noastră, este cel behatativ, care se mai numește și act ilocuționar 
comportamental. Acesta constă în definirea atitudinii față de comportamen-
tul celorlalți sau față de evenimentele care îi privesc pe aceștia și este marcat 
prin verbele: a se scuza, a mulţumi, a felicita, a critica, a se plânge, a deplânge, 
a toasta, a protesta, a saluta, a blestema, a binecuvânta [1, 150-162].

 La nivel semantic, lexemele pot fi clasificate după mai multe criterii, 
unul dintre acestea fiind conceptul desemnat:

procese psihologice;	
procese afective;	
procese emoționale.	

Această categorie de cuvinte include termeni care se referă la emoții 
pozitive: sentimente pozitive (fericire, veselie, dragoste etc.) sau optimism 
și energie (încredere, a învinge, mândrie); la emoții negative, anxietate și 
teamă (nervos, tensionat), furie (ură, a ucide, furios), tristețe sau deprimare 
(a plânge, supărat, trist). 

 Procesele cognitive sunt exprimate prin termeni ce vizează: 
cauza (deoarece, pentru că);	
efectul ( în consecință, prin urmare, deci); 	
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opinia (gândesc, cred, consider); 	
diferența, deosebirea (ar trebui, s-ar putea, ar fi); 	
inhibiția (blocaj, constrângere); 	
tentativa, încercare (poate); 	
siguranța (întotdeauna, sigur, bineînțeles, niciodată);	
procesele senzoriale și perceptuale: văz (a vedea, a privi, a se uita);	
auzul (a asculta, a auzi, sunet); 	
senzați (a atinge, a ține, a simți). 	

Metalimbajul prin care se descriu procesele sociale se referă la: 
comunicare (a vorbi, a discuta); 	
referiri la persoane (persoana I-a plural, a II-a, a III-a); 	
relații socioumane: prieteni (amic, prieten, coleg, familie, mamă, fra-	

te, văr, copil, femeie, grup). 
Relativitatea constă în valorificarea și accentuarea timpului și spațiului: 

timp – ora, zi, ceas, dar și: verbe la timpul trecut (am mers, m-am plimbat, am 
fost, am avut); verbe la timpul prezent (merg, este, sunt ș.a.); verbe la timpul 
viitor (voi face, voi merge, dar și: ar trebui să, mi-ar place să ș.a.); spațiu – în 
jurul, deasupra, sus, jos etc.; mișcare – a merge, a se plimba, a mișca etc.

Acest șir de cuvinte, clasificate semantic, poate fi continuat și îmbogățit, 
iar oricărui cuvânt utilizat îi poate fi explicată funcția. De cele mai multe ori, 
toate aceste lexeme, în anumite contexte, au rolul de a face apel la emoții. 

 Acest material structural și dimensional stă la baza diverselor tipuri de 
discursuri. Scopul sau obiectivul unui ordin, spre exemplu, este de a-l deter-
mina pe interlocutor să efectueze ceva, o anumită acțiune. Scopul unei pro-
misiuni este angajarea locutorului, în vederea realizării unei acțiuni. 

Corelația dintre realitate și cuvinte constă în punerea de acordare a cu-
vintelor cu unele aspecte ale realității. 

Starea psihologică exprimată de locutor poate fi identificată în cuvintele 
ce le utilizează în propoziție. În aceste enunțuri, cu siguranță este exprimată 
atitudinea locutorului. Atitudinea locutorului poate fi de mai multe tipuri: 
convingerea, intenția, dorința, solicitarea, plăcerea, mulțumirea etc. 
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ASPECTE SEMANTICE ALE NUMELUI PROPRIU ÎN OPERA 
DRAMATICĂ „CUM ECLESIASTUL DISCUTĂ CU PROVERBELE” 

DE VAL BUTNARU

Ina Driga 
universitatea de stat din moldova

Rezumat. În opera literară, numele, ca obiect de studiu în onomastică, poate fi 
învestit (de către autor) cu noi valențe, devenind purtător al unor semnificații secun-
dare. Numele propriu poate fi considerat un semn al unui întreg care este textul. 

 Ideea de la care am pornit în lucrarea de față este aceea că numele propriu 
este un semn, integrat contextual. Ţinem să demonstrăm care este capacitatea nu-
melui propriu de a căpăta semnificație și sens, în ce condiții și cum se manifestă 
contextual. 

 Analizând numele personajelor din opera dramatică Cum eclesiastul discută 
cu proverbele de Val Butnaru, am constatat diversitatea acestora, sub aspect etimo-
logic, bogăția lor expresivă, verosimilitatea pe care o conferă numele personajelor 
prin funcția lor de identificare.

Cuvinte-cheie: dramatic, nume propriu, semn, personaj, context, semnificaţie

Abstarct. In literary work, the name, as an object of study, can be invested (by 
the author) with new values, becoming a bearer of secondary meanings. Your own 
name can be considered a sign of a whole which is the text. 

 The idea from which we started in the present work is that the proper name 
is a sign, integrated contextual.We want to demonstrate that the proper name is the 
ability to gain meaning and purpose, under what conditions and how it manifests 
itself contextually.

Analyzing the names of the characters in dramatic work Cum eclesiastul dis-
cută cu proverbele of Val Butnaru we found their diversity, in etymological aspect, 
their rich expressiveness the veracity that the names of the characters confer by 
their identification function.

Keywords: dramatic, proper name, sign, character, context, significance

Operele literare rămân un câmp deschis cercetărilor de onomastică. 
Studiile de onomastică literară focalizează fie o operă, fie un scriitor și sin-
tetizează observațiile referitoare la conținutul semantic al numelor, la moti-
varea folosirii lor în text, la etimologia acetora, la particularitățile fonetice și 
grafice. De asemenea, numele sunt analizate din punctul de vedere al struc-
turii, fiind descompuse în unități minimale. 

Bazele onomasticii literare au fost puse în 1926 prin studiul lui Garabet 
Ibăileanu. numele proprii în opera comică a lui Caragiale. [4, p.15]
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Semnificantul numelor proprii în textele literare reprezintă un subiect 
ce merită aprofundat. În civilizațiile arhaice, potrivit acestora, ființa ce purta 
un nume trebuia să se identifice cu numele său. În viața de zi cu zi nu există 
nicio legătură cauzală între nume și caracterul omului. În artă însă potrivirea 
numelui pe caracter este obligatorie. [7, p.174]

În ceea ce ne privește, ne vom mulțumi să declarăm că, în literatură, în 
genere numele nu sunt întâmplătoare.

De vreme ce și numele propriu este un semn lingvistic, atunci se cu-
vine să reamintim că semnul lingvistic are posibilitatea de a funcționa în 
discurs în raport cu alte semne, cu microsisteme de semne și chiar cu siste-
me întregi de semne. În cazul literaturii, asistăm, așadar, la o suprapunere 
de planuri de care trebuie să ținem seama în analiza numelor, în același 
timp un nume rămâne nume propriu, dar poate și semnifica la fel ca un 
cuvânt obișnuit sau poate evoca ceva/pe cineva cu care personajul în cauză 
stabilește anumite afinități.

Numele propriu este acel care poate fi aplicat doar unei singure persoa-
ne sau obiect, el individualizează persoana, obiectul sau categoria pe care o 
numește. 

Numele propriu devine un semn al persoanei, întrucât se identifică cu 
aceasta, reprezentând-o. Th. Sebeok îl definește drept: un semn identificator 
atribuit membrului unei specii în felurite moduri, și care-l scoate în evidență 
față de ceilalți. [8, p.29]

Numele propriu, ca mijloc de individualizare, este un procedeu larg răs-
pândit în tradiția folclorică și în literatura cultă. Numeroase personaje din 
literatura universală păstrează amprenta unor calități morale sau fizice eta-
late de numele pe care le-au purtat și care au devenit celebre.

Element constitutiv al limbii fiecărui popor, orice nume de persoană 
este în fond o secvență sonoră folosită constant în comunicare pentru a de-
semna o anumită persoană. Deci prima și cea mai importantă funcțiune a 
numelui este aceea de a opera și exprima distincțiile necesare între membrii 
unei colectivități. [3, p.9]

Numele era identificat cu persoana, cu însăși viața acesteia. Vechii egip-
teni, de exemplu, considerau că numele (ren), sufletul (ba) și ka(un fel de 
alter ego) sunt elemente ale individului care nu mor odată cu trupul. 

Din această credință decurg o serie întreagă de consecințe. Numele poa-
te înlocui persoana, prezența numelui presupunând prezența persoanei.[3, 
p.19]

Resursele limbajului artistic sunt realmente inepuizabile și scriitorul-
creator de universuri inefabile – are capacitatea de a determina numele per-
sonajelor sale deopotrivă să individualizeze sau să fixeze identitatea, la fel 
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ca și în viața reală, dar și să sugereze, așa cum numai pe tărâmul artistic este 
cu putință.

Modul în care scriitorii își denumesc personajele seamănă cu procedeul 
originar prin care cei vechi își botezau copiii. Diferența ar fi aceea că anticii 
nu puteau decât să spere că numele va influența destinul copilului în cauză, în 
vreme ce în literatură numele determină evoluția ori condiția personajului.

În literatură, după cum observăm, numele pot fi motivante, adică pot juca 
rolul unei etichetări: indică ceva cu privire la caracterul ori la influențarea 
fizică, ori la destinul personajelor care le poartă. 

Soarta personajelor se conformează voinței autorului. Numele contri-
buie, într-o măsură mai mare sau mai mică, la articularea sensului în opera 
literară.

În opera literară, numele, ca obiect de studiu în onomastică, poate fi înves-
tit (de către autor) cu noi valențe, devenind purtător al unor semnificații secun-
dare.Numele propriu poate fi considerat un semn al unui întreg care este textul, 
numele reprezentând un element central în caracterizarea personajului.

Mariana Istrate susține că, inclus în text, numele nu constituie doar un 
indice care desemnează fără să semnifice, ci, dimpotrivă, acesta dobândește 
calitatea de simbol literar.[4, p.27]

Numele personajului literar devine rezultatul corelării dintre scopul 
urmărit de autor, prin prezența respectivului personaj la nivelul operei și 
capacitatea numelui de a semnifica și susține caracterul realist sau fantezist 
al eroului pe care îl particularizează printr-o identitate ficțională.

Numele propriu creează o tenisune la nivelul textului ca orice figură tex-
tuală, cu toate că, în principiu selectează o singură trăsătură specifică per-
sonajului. Astfel, ca geneză, numele dobândește unitate, imitând referentul 
ca un semn primar, dar în sensul că trimite la lumea întruchipată în text, re-
spectiv la un element al acestuia care este personajul, unic prin construcția 
semantică a lumii posibile din text. [5, p.82]

Numele propriu de persoană se deosebește de numele comun prin fap-
tul că în acest caz, ca semn lingvistic, în expresia lui Saussure, el leagă ima-
ginea acustică nu de un concept general, ci de un individ concret, particular. 
Astfel, numele propriu devine un semn al persoanei, întrucât se identifică cu 
aceasta, reprezentând-o. [1, p.171]

Numele propriu este orientat ca semnificație spre receptor, în raport 
cu el, acesta își formează un câmp de așteptare, bazându-se pe indicii de 
diferențiere pe care îi dă la iveală numele.

Apar frecvent cazurile când scriitorul leagă numele personajului de o tră-
sătură oarecare a acestuia – fizică, morală, de condiția socială etc., motivând 
astfel prin nume și unele trăsături de caracter ale respectivei persoane.
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Scriitorii caută forme sonore pentru a-și boteza personajele cu nume 
cât mai expresive, urmărind să fie o concordanță între ceea ce exprimă nu-
mele propriu și caracterul acestora. 

Antroponimele literare sunt semne lingvistice motivante, înțelegându-
se prin aceasta nu existența unei relații între semnificatul și semnificantul 
semnului lingvistic, ci existența unei justificări intriseci în baza căreia scrii-
torul își asumă actul onomaturgic.

Antroponimele literare pot îndeplini o serie de funcții particulare: 
funcții denominative, descriptive, mimetice, decorative, simbolice, expresiv-
ludice, de evocare.

Scriitorul are rolul de a face coerența relației ce se stabilește între actant 
și numele său și de a determina numele să devină un element semnificativ al 
textului. Transparența acestei idei poate fi probată pe definiția personajului 
dramatic – entitate construită de dramaturg (ca sinteză a unei tipologii de 
persoane), re-creată de regizor (prin prisma viziunii sale artistice) și de ac-
tor (prin interpretarea dată și prin caracteristicile de ordin individual), recu-
noscută/re-creată de către spectator prin fenomenul receptării și interpre-
tării spectacolului de teatru (ipostaza în care spectatorul ca și cititorul unui 
text literar, poate interacționa diferit cu personajul dramatic (literar), enti-
tate reperabilă/recognoscibilă în planul real, în realitatea obiectivă/atestată 
sau nu istoric – de exemplu, personaje istorice, personaje contemporane etc. 
sau subsumate planului imaginar. [2, p. 99]

Baza formării antroponimelor în diferite limbi au constituit-o apelativele, 
care prin conținutul lor semantic exprimau însușirea (reală, imaginară, dorită 
sau menită), ocupația, originea, atitudinea cuiva față de persoana numită, îm-
prejurări din viața individului și alte semne distinctive, care, devenind caracte-
ristice pentru individul respectiv, i-au dat și numirea corespunzătoare.

Antroponimele, ca unități ale limbii, în afara contextului, au numai 
funcție nominativă. Ele capătă un anumit sens numai într-un anumit context 
sau act de comunicare. Cu cât avem mai multe informații despre persoana 
respectivă, cu atât mai bogat ne apare sensul numelui pe care-l poartă.

 Numele propriu din textul dramatic a evoluat odată cu acesta. De-a lun-
gul timpului dramaturgii au preferat numele artificiale, numele generice fi-
ind astfel, abandonate.

Dramaturgul inventează cât mai puține nume, rezumându-se la numele 
tipice, astfel încât spectatorul să poate să le asocieze singur cu statutul social 
sau cu tipul generic.

În cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea dispar numele tipologi-
ce și accentul cade pe numele grăitoare, cele care au funcția de a caracteriza 
personajul. Numele grăitoare sunt cele care-l fac pe spectator să râdă prin 
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imaginile pe care le evocă. În sec al XVIII-lea numele grăitoare vor ocupa un 
loc de frunte. Majoritatea acestor nume „grăitoare” se încadrează în catego-
ria numelor artificiale, inventate de autor. 

În dramaturgia secolului al XIX-lea este frecventă desemnarea persona-
jelor prin supranume, de ex: în piesele lui V. Alecsandri fântâna blanduziei 
și despot vodă apar: Trei țărani, Jandarmi, Ţărani, Boieri etc.

Deja în secolul al XX-lea, numele grăitoare sunt mai rar întâlnite, fiind 
simțite ca artificiale. Observăm că doar personajele principale sunt numite, 
cele episodice, uneori nu dețin mai mult de o replică. În secolul al XX-lea 
prevalează numele proprii din repertoriul realității. În onomastica drama-
turgiei din secolul al XX-lea apar și numele autentice. Personajelor inspirate 
din realitate li se păstrează numele autentice.

Spre sfârșitul secoluluial XX-lea, numărul pieselor de teatru în care 
numele proprii sunt suprimate în favoarea supranumelor este în creștere. 
Tehnica numirii prin supranume aparține, după Alex Ștefănescu, teatrului 
expresionist. [9, p.815]

Secolul al XX-lea este cel al numelor proprii inspirate din realitate, ca o 
replică dată secolului al XIX-lea, care cultivă numele artificiale.

Val Butnaru este dramaturgul înzestrat cu talent narativ, un om de o 
mare pătrundere psihologică și de o mare finețe, jurnalist conectat la proble-
mele imperative ale timpurilor pe care le trăim, dramaturg cu o voce fermă, 
întemeietorul și directorul artistic al Teatrului E. Ionescu. Val Butnaru este 
dramaturgul care pune mereu socialul în fața artisticului.

Ideea de la care am pornit în lucrarea de față este aceea că numele pro-
priu este un semn, integrat contextual. Ţinem să demonstrăm care este capa-
citatea numelui propriu de a primi semnificație și sens, în ce condiții și cum 
se manifestă contextual. Trăsătura generală a acestora este faptul că ele nu 
sunt nume proprii în sine, ci devin nume proprii în context.

Val Butnaru nu putea să conceapă opera fără să știe numele fiecăror 
personaje. Din numele personajelor se naște și natura fizică și morală a per-
sonajelor.

În operă dramatică a lui Val Butnaru e respectată convenția referitoa-
re la nume, adică lista cu numele personajelor precedă textul. Astfel după 
contactul cu titlul operei, cel de-al doilea contact pe care îl ia cititorul operei 
dramatice este cel referitor la numele personajelor.

Cristinel Munteanu, în studiul său despre caracterul motivant al numelor 
proprii din opera literară, propune două clasificări ale tipurilor de motivări 
ce caracterizează raportul nume-personaj literar. 

Din punct de vedere semantic, se pot distinge două tipuri majore de mo-
tivări: 

Motivație prin denotație (prin sensul propriu al etimonului)a) 
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Motivare prin conotație (aici se include tot ce înseamnă aluzie biblică, b) 
istorică etc., evocare a unui personalități, a unui context social).[6, p.65-77]

Examinând lista personajelor din majoritatea operelor dramatice ale lui 
Val Butnaru, observăm că apar frecvent nume proprii, supranume, antropo-
nime religioase, nume istorice, mitologice și nume autentice.

 Analizând inventarul numelor din șase opere dramatice ale autorului, 
și anume: Cum eclesiastul discută cu proverbele, șase autori în căutarea unui 
personaj, saxafonul cu frunze roșii, apusul de soare se amână, la veneţia e cu 
totul altfel, avant de mourirși iosif și amanta sa, am constatat că Val Butnaru 
apelează frecvent la nume de origine străină: Verona (origine italiană) (Cum 
eclesiastul discută cu proverbele);Irina (greacă), Raul (portugheză), Fred 
(germană), Dona (italiană) (șase autori în căutarea unui personaj); Ruxanda 
(greacă) (apusul de soare se amână).

La o analiză amănunțită a pieselor lui Val Butnaru, observăm că majori-
tatea personajelor sunt numite astfel, încât să ni se arate prin aceasta că în 
mare parte toate contează, iar cele episodice nu merită efortul de a li se că-
uta un nume. În consecintă, acestea apar în lista personajelor marcate doar 
prin supranume.

 Privarea personajului de dreptul la un nume se realizează și prin 
apartenența acestuia la o categorie socială. În textele dramatice butnarie-
ne apar personaje identificate prin supranume și anume: Relații-cu-Publicul 
(Cum eclesiastul discută cu proverbele); Bătrânul (șase autori în căutarea 
unui personaj); Colonelul (saxafonul cu frunze roșii); Judecătorul (apusul de 
soare se amână); Agentul, Livădarul (la veneţia e cu totul altfel).

Dramaturgii basarabeni contemporani investesc personajul cu o perso-
nalitate stereotipă, exprimată prin nume generice: Tata în iosif și amanta sa 
de Val Butnaru.

În piesa lui Val Butnaru saxafonul cu frunze roșii, personajele sunt sim-
boluri (fauna, flora, intrumente muzicale), ele sunt impuse să cânte la saxo-
fon, contrabas, vioară și chiar se și identifică cu ele.

După părerea noastră, una din trăsăturile definitorii ale stilului lui Val But-
naru este folosirea numelor proprii din cultura universală. Ele conferă textului 
literar distincție, prin intermediul lor cititorul își îmbogățește cultura, aceste 
nume proprii reprezintă niște punți de legătură între cititor și autor, deoarece 
presupun un univers de referință comun: nume din cultura universală, istorică 
sau mitologică, prin care se stabilește o metacomunicare între autor și cititor, 
de exemplu: Dimetrios (Cum eclesiastul discută cu proverbele); Euridice, Con-
fucius, Agamemnon (la veneţia e cu totul altfel); Ovidiu (avant de mourir).

 Concluzia la care am ajuns, urmărind onomastica literară de sorginte 
religioasă, este aceea că teonimele sunt prezente frecvent în textele butnari-
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ene, scriitorul își asumă libertatea de a transforma divinitatea în personaj 
dramatic. Scriitorii postmoderniști au tendința de a umaniza divinitățile: 
Eclesiastul (Cum eclesiastul discută cu proverbele); Ioan, Ieremia (apusul de 
soare se amână); Magdalena (avant de mourir); Iosif, Marta, Beniamin, Mo-
ses (iosif și amanta sa).

Dramaturgul inventează cât mai puține nume, rezumându-se la numele 
tipice, astfel încât spectatorul să poată să le asocieze singur cu statutul sau 
cu tipul generic.

În operele sus-menționate majoritatea personajelor au nume proprii 
de origine străină, 8 au nume de sorginte religioasă, 5 nume istorice, mito-
logice și celelalte 5 sunt desemnate prin supranume.

 În continuare ne propunem să urmărim specificul conotațiilor numelor 
proprii în piesa: Cum eclesiastul discută cu proverbele de Val Butnaru și să 
verificăm dacă numele personajelor funcționează ca niște semne motivante 
în sine sau capătă sens contextual și dacă raportul dintre nume și personaj 
este sugestiv sau este estompat.

Opera dramatică Cum eclesiastul discută cu proverbele de Val Butnaru 
ne provoacă prin codificări și ne impresionează prin profunzime. În drama 
lui Val Butnaru numele personajelor sunt în același timp atât simbolice, cât 
și sugestive.

Personajele sale se impun prin biografie, caracter și evoluează, igno-
rând tiparele structurale cunoscute de autor, dar abandonate în voia artis-
ticului.

Eclesiastul, personajul principal al operei nu este Eclesiast, ci fondato-
rul unei trupe de teatru care se destramă.

Tehnica numirii personajelor este oarecum repetitivă: numele este in-
trodus anterior personajului, stârnește mirarea cuiva, acesta cere lămuriri 
și cel care l-a pronunțat îl justifică.

Proverbele: apropo, cum te cheamă?
Eclesiastul: eclesiastul
Proverbele: ei vezi, dumneata ești...Cum, adică, eclesiastul?
Eclesiastul: dacă dumneata ești proverbele, eu de ce n-aș fi eclesiastul?
Proverbele: încă n-ai murit?[Butnaru.V,p. 171] 
Referindu-ne la originea numelui, menționăm că Eclesiastul este o car-

te a vechiului testament, atribuită lui Solomon. Încă de la început se afirmă 
că această carte conține cuvintele Eclesiastului, fiului lui David, împăratul 
Ierusalimului, orator bisericesc.

Cartea are la bază trei idei: viața este plină de contradicții; numai Dum-
nezeu cunoaște bine sensul tuturor celor care există și omul este capabil să 
descopere voința lui Dumnezeu în mod progresiv. 
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Ca atare, Eclesiastul nu este un nume propriu, ci numele unei funcții. 
Semnificația numelui Eclesiastul este cel care convoacă; predicătorul.

Cartea Eclesiastul este o confesiune a unui suflet care a eșuat în cău-
tarea fericirii. Textul este plin de pesimism și dezămăgire. Excluzându-l pe 
Dumnezeu, căutătorul din carte, Eclesiastul, a ajuns la capătul drumului. 

 În cazul nostru, Ecleziastul, personajul principal, fondatorul unei tru-
pe de teatru, rămâne într-un final singur, părăsit, abandonat de întreaga tru-
pă și trădat de cei mai apropiați oameni.

Tradiția evreiască spune că Solomon a scris cartea Cântarea Cântărilor 
în tinerețe, cartea proverbelor la maturitate și cartea Eclesiastul spre sfârșitul 
vieții. Cuvântul care caracterizează întreaga carte este deșertăciune.

Deșertăciunea persistă și pe parcursul operei, întrucât Eclesiastul ră-
mâne dezamăgit, părăsit și trădat în mare parte de către toți, întreaga trupă 
de teatru și fosta sa soție Roza îl trădează în cel mai crunt mod. Se întâlnesc 
cu toții și se despart, lăsând la vedere răni pe care și le-au făcut reciproc, 
căsnicii distruse, rivalități, risipă de pasiuni. 

Proverbele, un alt personaj al dramei, este un om ciudat care sapă gropi, 
să aibă cine cădea în ele (Lucky este unul dintre ei, pentru că în orașul nostru 
numai proștii dau în gropi). 

Proverbele, pe tot parcursul operei, încearcă să răspundă la replicile 
celor din jur prin diverse proverbe și zicători românești: Cine fură azi un 
ou, mâine va fura un bou (p. 170); Cine sapă groapa altuia...(p.171); i-am 
spus-o verde-n ochi (p. 184); s-a săturat lelea de mere acre (p. 186); unde 
există frică, nu încape dragoste (p 195); mănâncă sfinţi și scuipă draci (p. 
197); Câte slugi ai, atâţia dușmani hrănești (p.198); muntele nu se teme de 
zăpadă (p. 198); nicio nuntă fără lacrimi, nicio moarte fără bănuială (p. 
203).

Proverbele este de fapt singurul actor, dar și prieten care în momente de 
cumpănă a fost alături de Ecleziast și nu l-a părăsit în clipele grele. 

Numele Proverbele este regăsit și în biblie, întrucât Regele Solomon 
este scriitorul principal al Proverbelor. În cartea Proverbele, Solomon rele-
vează gândul lui Dumnezeu în lucruri mărețe și, de asemenea, în împreju-
rări obișnuite. În centrul atenției cărții se află înțelepciunea – o înțelepciune 
măreață, divină, care transcende întreaga istorie, popoarele și culturile. Chiar 
și o citire superficială a acestei comori neprețuite scoate la iveală faptul că zi-
cerile concise ale înțeleptului împărat Solomon sunt la fel de relevante astăzi 
precum au fost cu aproape trei mii de ani în urmă.

Proverbul este o învățătură morală populară născută din experiență, 
printr-o formulă eliptică sugestivă, de obicei metaforică, ritmică sau rimată, 
zicală, zicătoare.
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Numele personajului dramatic corelează de fapt cu o zicătoare, cu o carte 
religioasă și cu o înțelepciune. Numele introdus în text devine simbol literar, 
întrucât însuși personajul Proverbele este un om inteligent, înțelept, cumpătat 
și devotat, fiind cel mai bun și mai mărinimos prieten al lui Eclesiast.

Numele propriu Proverbele devine un semn al persoanei, deoarece se 
identifică cu acesta, reprezentând-o.

Proverbele: află, domnul meu, că pe mine mă cheamă proverbele
Eclesiastul: proverbele? Ce fel de proverbe?
Proverbele:românești, atîta timp cât mă aflu în spaţiul acesta. [Butnaru.V, 

p. 170]
Alte două personaje reprezentative sunt: Didi și Gogo, doi actori care au 

jucat atât de mult piesa lui Beckett așteptându-l pe Godot, încât se pare că 
vorbesc cu replicile lui Lucky și Pozzo.

În piesa de teatru în așteptarea lui Godotde Samuel Beckett personajele 
principale Estragon și Vladimir, sau Gogo și Didi, așa cum își spun ele, sunt în 
așteptare continuă, așteptare care ar putea deveni deja un personaj aparte.

Numele acestor două personaje le regăsim în opera lui Beckett, aceleași 
nume și, parțial aceleași trăsături morale și comportament sociale.

Didi: m-am săturat! de 15 ani de când jucăm piesa asta, replicile mi-au 
intrat în carne ca benzina în pori.

Gogo: Care piesă?
Didi: „așteptându-l pe Godot”
Gogo: „așteptându-l pe Godot” Ce-i asta?
Didi: piesa pe care o jucăm de 15 ani. [Butnaru.V, p. 177] 
Gogo și Didi sunt diferiți, deosebiți fiecare în felul său - unul reprezintă o 

doză de înțelepciune, iar altul un uituc - dar în același timp ei se completează 
reciproc armonios.

Personajele au suferit în urma trecerii timpului, a lipsei de speranță și 
sunt atașate de ideea conform căreia un anume Godot, în cazul nostrul Roza, 
va veni și-i va salva din pustietatea în care se află ei, atât fizic cât și spiritual.

Două personaje încătușate în propria lor existență și lipsite, în cele din 
urmă, de identitate.

Primul lucru care ne vine în minte atunci când citim piesa, este faptul că 
personajul pe numele Lucky poate fi proiecția unui element fericit, iar tradu-
cerea numelui din limba engleză semnifică fericit, norocos, cu toate acestea 
viața lui pare a fi opusul numelui ce-l poartă, pentru că actorul cu „L” mare 
a avut parte de o mare nenorocire, din întâmplare și-a fracturat piciorul, că-
zând într-o groapă săpată de Proverbele.

Lucky:Caut tâmpitul care a săpat gropile astea tâmpite!
Proverbele: nu mi se par deloc tâmpite, domn’le!
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Lucky: nu ţi se pare? dar că am căzut într-o groapă și mi-am fracturat 
piciorul, asta ţi se pare o chestie deșteaptă? [Butnaru.V,p. 171] 

Lucky în piesă are și statutul unui actor nerealizat și a unui soț trădat.
Lucky: semănaţi foarte mult cu soţia mea pe care am iubit-o atât de 

mult…
Verona: și acum n-o mai iubiţi?
Lucky: ba da! dar asta nu mai contează.
Verona: de ce?
Lucky: m-a părăsit.[Butnaru.V,p. 200] 
Personajul episodic Demetrios este un actor de origine greacă care 

interacționează la un moment dat cu trupa de teatru a Eclesiastului.
Dimetrios: suntem greci, dar eu făcut studii bucurești.
Gogo:sunteţi exact așa cum v-a descries eclesiastul!
Demetrios este un nume de origine greacă ehivalentul masculin al lui 

Demeter, nume purtat de vechea divinitate a vegetației și a fertiliții pămân-
tului, ocrotitoare a ogoarelor și a căsătoriei.

Un alt personaj ce poartă un nume de origine străină este Ngu-a-Baba– 
personajul care a asistat la toate evenimentele din piesă, dar nu a înțeles 
nimic și nu a enunțat nicio replică. Este șeful trupei de actori din Africa care 
nu cunoaște limba română.

Proverbele: păcat de tine, frate ngu-a-baba, că n-ai înţeles nicio boabă 
din cele câte s-au petrecut aici![Butnaru.V,p. 205] 

Privind lista personajelor, observăm că apare un singur personaj denu-
mit prin supranume și anume Relații-cu-Publicul,organizatoarea festivalului 
teatral, finanțat de Uniunea Europeană, grijulia domnișoară care răspunde 
de buna desfășurare a festivalului.

Pe parcursul întregii opere ea dă dovadă de responsabilitate, de cunoas-
terea nevoilor și intereselor actorilor implicați în cadrul festivalului, de ace-
ea și numele îi corespunde în totalitate cu statutul său social. Numele este 
astfel motivat în textul dramatic.

Relații-cu-Publicul: păi, nu m-aţi văzut în prima zi? la sosire? n-am fost 
eu acea care am avut grijă să vă cazez, să vă spun cuvinte calde de bun venit? 
n-am fost eu acea care v-am înmânat ecusoanele? fac parte din stafful festiva-
lului. relaţii-cu-publicul![Butnaru.V,p. 173] 

Relații-cu-Publicul: oaspeţii festivalului nostru sunt mai presus decât in-
teresele personale și oboseala generală! eu n-am de gând să cedez și-mi voi 
face datoria. [Butnaru.V,p. 173] 

Numele analizate în operă nu sunt folosite în mod arbitrar, ci sunt alese 
cu grijă. Relația nume-personaj se conturează la nivel cultural, lingvistic și 
mitico-simbolic.
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În acest context credem noi că am reușit să urmărim relația existentă în-
tre numele personajelor și caracterul, personalitatea, statutul lor, precum și 
corelația între felul în care se numesc personajele și destinul pe care autorul 
îl atribuie acestora.

Analizând numele personajelor din opera dramatică Cum eclesiastul dis-
cută cu proverbele, am constatat diversitatea acestora, sub aspect etimologic, 
bogăția lor expresivă, verosimilitatea pe care o conferă numele personajelor 
prin funcția lor de identificare.

Cu cât avem mai multe informații despre personajul respectiv, cu atât 
mai bogat în semnificații ne apare numele ce îl poartă. La antroponime con-
textul creează sensul numelui, cu scopul de a identifica referentul.
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PERSPECTIVA INTERNĂ ȘI CEA EXTERNĂ:
INCURSIUNI TEORETICE

Elena Țau
 Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Pe fundalul revizuirilor critice ale tipologiei focalizărilor propuse de 
Genette, capătă pregnanță conceptul de perspectivă (focalizare) internă și externă. 
Acest concept, deși pare de o simplitate și de o coerență desăvârșită, se dovedește 
a fi deschis unor abordări dilematice, dihotomia internă-externă acoperind, de la 
un autor la altul, înțelesuri diferite. De cele mai dese ori, sub influența lui M. Bal, 
împărțirea perspectivei (focalizării) în internă și externă este făcută după criteriul 
poziționării focalizatorului față de diegeză: perspectiva subiectului focalizator ce 
coincide cu un personaj din ,,fabulă” ar fi internă, iar a celui situat în afara ,,fabulei” 
ar fi externă. Analizele de text demonstrează însă că în ambele cazuri focalizarea 
poate fi deopotrivă internă și externă. Interpretări mai nuanțate ale noțiunilor dis-
cutate propun M. Jahn, W. Edmiston, M.-L.Ryan, P.Vitoux ș.a. O încercare serioasă 
de reconsiderare a dihotomiei în cauză întreprinde A. Rabatel. Consemnând mai 
multe deficiențe de interpretare, el argumentează că dihotomia internă-externă, 
care privește moduri posibile de percepție a obiectului focalizat, este imanentă atât 
perspectivei naratorului, cât și celei a personajului.

Cuvinte-cheie: narator, narativ, perspectivă/focalizare, internă-externă, su-
biect focalizator, obiect focalizat

Abstract. On the background of critical revisions of focalization typologies 
proposed by Genettte the concept of internal and external perspective (focaliza-
tion) becomes more and more important. This concept, although it seems to be 
quite simple and coherent, proves to be open to some dilemmatic approaches and 
the internal-external dichotomy covers, from one author to another, different mea-
nings. Very often, under the influence of M. Bal, the division of the perspective (foca-
lization) into internal and external is done according to the criterion of placing the 
focusing vis-a-vis diegesis: the perspective of the focusing subject that coincides 
with a character from „fable” would be internal, but the one situated outside „fable” 
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would be external. Text analyses demonstrate that in both cases the focalization can 
be both internal and external. More nuanced interpretations of the above discussed 
notions are proposed by M. Jahn,W. Edmiston, M.-L.Ryan, P.Vitoux and others. A. 
Rabatel makes a serious attempt to reconsider this concept. Recording many defici-
encies of interpretation such as: confusion between external focalized and external 
focusing, confusion between external focalized and focusing of internal focalization, 
etc., he argues that the internal-external dichotomy which concerns posible ways of 
perception of the focalized object, is immanent both to the narrator’s perspective 
and that of the character. 

Key-words: narrator, narrative, perspective / focalization, internal-external, 
focusing subject, focalized object.

Pe fundalul revizuirilor critice, la care sunt supuse frecvent tipologiile tri-
partite ale viziunii/focalizării/punctului de vedere (cum ar fi cele propuse de 
Jean Pouillon, Tzvetan Todorov, Gérard Genette ș.a.), începând cu anii ‘80 ai se-
colului trecut, capătă pregnanță conceptele de perspectivă internă și externă. 
Numeroși susținători ai acestor concepte, arătându-se neconvinși de legitimi-
tatea și utilitatea tipului, așa-zis ,,zero” din clasificarea tripartită a lui Genette, 
reduc triada teoreticianului la o diadă și, respectiv, recunosc doar două clase 
fundamentale ale categoriei discutate, anume perspectiva (în alți termeni, fo-
calizarea) internă și cea externă [1, 29-31; 2, 331-341; 3, 71-85; 4, 690-691 
ș.a.]. Totuși, distincția axată pe opoziția internă-externă, pe care o operează 
mulți naratologi, nu este similară cu cea trasată de Genette între focalizarea in-
ternă și focalizarea externă (tipul din urmă, în formula genetteană, fiind mult 
controversat), tot așa cum nu este similară și cu alte delimitări, efectuate une-
ori în termeni sinonimi (de exemplu, ,,dehors ou dedans” la Sartre, ,,dedans” și 
,,par derriére”/,,du dehors” la Pouillon). În general, înșiși autorii care subscriu 
la concepția divizării bipartite discutate învestesc noțiunile de perspectivă in-
ternă și externă, de la caz la caz, cu înțelesuri diferite, nu o dată fără o sufici-
entă acoperire științifică, ceea ce conduce la proliferarea încurcăturilor. Astfel 
că această teorie a perspectivei, deși pare extrem de simplă și de o coerență 
desăvârșită, se dovedește a fi deschisă unor abordări dilematice.

În naratologia post-genetteană împărțirea perspectivei/focalizării în in-
ternă și externă este făcută, adeseori sub influența cercetătoarei olandeze 
Mieke Bal, după criteriul situării focalizatorului în interiorul sau în afara di-
egezei. În exegezele sale naratologice, care se impun atenției din 1977 încoa-
ce, Mieke Bal elaborează un model de studiu al perspectivei (al focalizării, 
cum preferă ea s-o numească) ca proces cognitiv-perceptiv întemeiat pe in-
terconexiunea a doi factori principali: subiectul focalizării (focalizatorul) și 
obiectul focalizat. Dar cu toate că subliniază imanența ambilor factori pentru 
constituirea focalizării, ea, la reperarea tipurilor acesteia, ia în considerare 



300

de facto doar primul. Astfel, definind subiectul focalizării drept ,,punctul din 
care elementele sunt vizualizate” [5, 152], punct ce ,,poate fi inclus într-un 
personaj (adică, un element al fabulei), sau în afara lui” (5, 152-153), exege-
ta admite că, în dependență de poziționarea lui, focalizarea poate fi internă, 
centrată pe un personaj (FP), care ,,participă ca actor în fabulă”, și externă, 
necentrată pe personaj (FE), aparținând unui ,,agent anonim, situat în afara 
fabulei” [5, 155]. Este lesne de observat că o asemenea disociere nu satisface 
exigențele critice elementare.

În primul rând, calificarea subiectului focalizator drept un ,,punct”, aso-
ciat cu un ,,focar” inclus într-un personaj sau într-un agent narativ anonim, 
induce, e adevărat episodic, ideea eronată că el este lipsit de o identitate 
anume. Dar cum poate o non-identitate (un ,,punct”) să-și asume perspec-
tiva narativă, care presupune desfășurarea unei activități afectiv-perceptive 
și de conceptualizare, cu funcție de orientare a narațiunii? Indubitabil, atare 
acte ficționale sunt exercitate de agenți cu o identitate concretă (naratorul, 
personajul-reflector), ce se desemnează ca focalizatori în virtutea manifes-
tărilor lor afectiv-perceptive și reflexive, cu o valoare nu numai caractero-
logică și semnificantă, dar și vectorială, prefigurând și centrând direcția de 
lectură. Manfred Jahn, sintetizând și reformulând anumite teze genettiene 
și post-genettiene referitoare la focalizare, consideră astfel de manifestări 
niște ,,aspecte criteriale” (,,criterial aspects”) valide pentru reperarea și re-
cunoașterea instanței ce orientează ,,textul”, prezentându-le în următoarea 
formă scalară: ,,(A) afecte (frică, bucurie, repulsie etc.); (B) (i) percepție or-
dinară/primară/literală (vedere, auz, atingere, miros, gust, senzație corpo-
rală) și (ii) percepție imaginară (reamintire, imaginație, vis, halucinație); (C) 
conceptualizare (gând, voce, ideație, stil, modalitate, deixis ș.a.)” [6, 89-90].

În al doilea rând, criteriul taxonomic aplicat de Mieke Bal, restrâns la po-
ziționarea focalizatorului în interiorul sau exteriorul diegezei (,,fabulei”, 
în termenii cercetătoarei), își vădește, la analiză, insuficiența metodologică și 
operațională. Cercetările pe text demonstrează că focalizatorul care coincide 
cu un anonim (altfel spus, cu un narator heterodiegetic), deși e situat în afara 
lumii diegetice, poate asuma, în funcție de focalizat, o perspectivă nu numai 
externă, cum crede Mieke Bal, dar și una internă. Astfel, dacă în următorul 
fragment din Castelul de F. Kafka: ,,Era seară târzie când K. sosi. Satul zăcea 
înzăpezit. Muntele cu castelul nu se zărea, era învăluit în ceață și beznă; nici 
cea mai mică licărire de lumină nu arăta unde se află marele castel” [7, 25], 
naratorul heterodiegetic percepe și evaluează realitatea evocată (obiectul fo-
calizat) exclusiv din exterior și în limitele facultăților omenești obișnuite, în 
alte secvențe din același roman (de exemplu, „Mergeau, dar K. nu știa încotro, 
nu vedea nimic (...). Din pricina ostenelii pe care i-o cerea însuși mersul, se 
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întâmplă să nu-și poată stăpâni gândurile. În loc să rămână orientate spre 
țelul propus, ele se învălmășeau. Tot timpul i se iveau în minte imagini din lo-
cul său natal, amintirile de acasă îl copleșeau” [7, 49]), acesta, beneficiind de 
omnisciența și ubicuitatea asumate convențional, simulează o percepție din 
interior a lăuntricului psiho-emoțional al personajului. Cât privește focaliza-
torul identificat cu un subiect perceptor aflat în interiorul ,,fabulei”, acesta de 
asemenea este susceptibil să adopte atât o perspectivă externă (înregistrând 
realitatea din afară, posibil într-o manieră behavioristă:,, ...Și mă uitam prin 
obloanele din dreptul scării la micul arbust al ducesei” – [ 8, 12]), cât și una 
internă (introducându-l pe cititor, să zicem, în gândurile și sentimentele sale 
secrete: ,,Dar, gândindu-mă mai bine, îmi dădeam seama că neplăcerea mea 
de a rămâne în preajma ambasadoarei, are o altă explicație” – [8, 65]). 

 Exemplele pe care le aduce Mieke Bal pentru a-și explicita demersuri-
le sus-menționate relevă că o sursă a deficiențelor caracteristice concepției 
ei o constituie confundarea focalizatorului cu obiectul focalizat. În vederea 
ilustrării tipurilor de focalizare internă și externă, cercetătoarea reproduce, 
la p. 155, un fragment de la începutul romanului vara dinaintea întunericului 
de Doris Lessing, roman scris la persoana a treia, deci cu narator heterodi-
egetic auctorial: „O femeie stătea pe treptele ei din spate, cu brațele încru-
cișate, așteptând. Gândind? Ea n-ar fi spus așa. Încerca să capteze ceva, sau 
să dezgolească acel ceva pentru a putea privi și defini; de ceva timp, probase 
idei ca pe tot atâtea rochii de pe un cuier. Își clătea gura cu cuvinte și fraze 
tocite precum poezioarele pentru copii: căci, în preajma experiențelor cru-
ciale, tradiția alocă anumite atitudini și ele sunt destul de stereotipe. ah da, 
prima iubire! ... a crește e obligatoriu să fie dureros! ... primul meu copil, știi... 
dar eram îndrăgostită! ... Căsătoria este un compromis ... nu mai sunt atât 
de tânără pe cât eram”. În aprecierea exegetei, în pasajul dat, doar în prima 
propoziție focalizatorul este extern și, deci, aici focalizarea instituită este ex-
ternă. În continuare însă, susține ea, intervine un focalizator intern, anume 
personajul din ,,fabulă”, ceea ce determină trecerea de la focalizarea externă 
la una internă. ,,De la Propoziția 2 încolo, motivează Mieke Bal, se dezvăluie 
conținutul a ceea ce trăiește personajul. Se produce astfel o schimbare de la 
un focalizator extern (FE) la unul intern (FP)” [5, 155]. Într-adevăr, pe acest 
segment perspectiva este internă, dar ea aparține înainte de toate naratoru-
lui non-diegetic, și abia apoi personajului, deoarece interioritatea reflectată 
aici (a femeii) formează obiectul percepției instanței narative și, prin urmare, 
face parte din obiectul focalizării inițiate de aceasta. Cu alte cuvinte, femeia, 
cu percepția ei, este aici focalizator, dar un focalizator focalizat. La început, 
în prima propoziție, naratorul o surprinde din exterior, stând pe trepte, ,,cu 
brațele încrucișate, așteptând”. Apoi, întrebându-se dacă femeia se gândește 
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la ceva (,,Gândind?”), el, mimând o cunoaștere demiurgică, intră, prin empa-
tie, în mintea, în conștiința acesteia și, în consecință, accede la frământările și 
năzuințele ei tăinuite (,,Încerca să capteze ceva, sau să dezgolească acel ceva 
pentru a putea privi și defini...”), îi înregistrează, în stil indirect liber, vorbi-
rea monologică învălmășită, adresată cuiva (,,Ah da, prima iubire! ...A crește 
e obligatoriu să fie dureros! ... Primul meu copil, știi...”). În consecință, optica 
naratorului se pliază pe optica personajului, conștiința lui pare să se dizolve 
în conștiința pe care o filtrează, iar vocea lui pe alocuri devine oarecum greu 
de disociat de cea a femeii (de pildă, este problematic de stabilit cu certitu-
dine cine – naratorul sau actorul– rostește enunțul ,,Ea n-ar fi spus așa”). Cu 
siguranță, avem de față toate caracteristicile esențiale proprii acelei modali-
tăți de dezvăluire a interiorității pe care Dorrit Cohn o numește psiho-po-
vestire ,,consonantă”. Într-un studiu de referință, cercetătoarea notează că 
psiho-povestirea ,,consonantă”, care este susceptibilă, ca și psiho-povestirea 
,,disonantă”, să facă permeabile ,,zonele subliminale ale psihismului” [9, 46], 
în același timp se deosebește de aceasta prin faptul că vocea naratorului cu-
noaște o ,,fuziune” aproape totală cu vocea personajului [9, 49]. Evident, și 
perspectiva lui se contopește, prin empatie, cu cea a personajului, efectiv în-
corporând-o, fără însă a-și pierde statutul naratologic (chiar dacă devine 
mai puțin pregnantă). Însăși Bal, cum se va vedea în continuare, recunoaște 
că în narațiunea la persoana a treia ,,FE își păstrează întotdeauna focali-
zarea (subl. n.- E.Ţ.) în care poate fi încadrată focalizarea” personajului [5, 
163]. Așa stând lucrurile, este evident că cercetătoarea se înșală atestând în 
fragmentul vizat o trecere de la focalizarea FE la focalizarea FP. În cazul dat, 
cum am menționat deja, are loc o trecere a naratorului de la o perspectivă 
externă la una internă. Asemenea alternanțe reprezintă ceva obișnuit pentru 
orice tip de proză (și nu numai pentru proză).

O performanță a cercetătoarei Mieke Bal este considerată disocierea 
nivelurilor de focalizare, disociere care o conduce la concluzia că atât foca-
lizarea externă, cât și cea internă sunt întotdeauna dublate. În interpretarea 
ei, pe de o parte, ,,În momentul în care FE îi «cedează» focalizarea unui FP, 
de fapt acestui FP i se transmit toate elementele din câmpul Focalizatorului 
Extern. Prin urmare, FE își păstrează întotdeauna focalizarea, în care poate fi 
încadrată și focalizarea Focalizatorului-Personaj ca obiect” [5, 163], iar, pe de 
altă parte, ,,Și în «narațiunea la persoana întâi» există un focalizator extern, 
de obicei un «eu» mai bătrân, care prezintă perspectiva sa asupra unei în-
tâmplări anterioare, la care a participat din exterior, ca actor. În unele cazuri, 
narațiunea poate reprezenta viziunea unui alter ego mai tânăr, prin urmare 
un FP este o focalizare de nivelul 2” [5, 163]. Această idee, a dublării foca-
lizărilor ca urmare a încadrării uneia în alta, li se pare atractivă, și pe bună 
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dreptate, mai multor autori. Ea se regăsește, de exemplu, la Patrick O’Neill 
[2, 337], la Marie-Laure Ryan, care, făcând o analogie între tehnica narati-
vă și cea fotografică, compară încastrarea unei perspective în alta ca ,,două 
camere imaginare, una focalizând prin intermediul celeilalte” (,,two imagi-
nary cameras, one focused on the other”) [10, 77] sau la Manfred Jahn, care 
vorbește, în acord cu Mieke Bal, de ,,focalizare «încorporată»/,,«embedded» 
focalization” [11, 260-261], iar, în acord cu Marie-Laure Ryan, de ,,ferestre 
suprapuse”/,,overlapping windows” [6, 101].

 Dacă raportăm astfel de considerări la narațiunile cu focalizare pe care 
Pierre Vitoux o numește ,,delegată” în opoziție cu cea ,,nedelegată” [cf. 12, 
360-361], constatăm că pertinența lor este incontestabilă. Cu siguranță, în 
prozele la persoana a treia, în care naratorul non-diegetic îi cedează per-
spectiva unui personaj-reflector, cum se întâmplă, de pildă, în ambasadorii 
de James, optica naratorială nu dispare, nu se estompează totalmente, ea se 
suprapune peste cea a actorului, iar ca urmare se creează impresia unor ,,fe-
restre suprapuse”. La fel și în unele proze la persoana întâi, în care naratorul 
diegetic, de regulă, ,,periferic”, își deleagă perspectiva unui sau mai multor 
protagoniști, făcându-i responsabili de actul povestirii, se întâlnește acest 
procedeu al ,,ferestrelor suprapuse”, altfel spus, al focalizărilor încorporate. 
În patul lui procust de Camil Petrescu naratorul-autor, homodiegetic, se re-
trage chiar de la începutul acțiunii în subsolul textului, transferându-și, până 
la încheierea ei, prerogativele de instanță narativă unor personaje-scriptori 
(Doamnei T. și lui Fred Vasilescu), ce-și relatează la persoana întâi experien-
țele. El iese din subsol în finalul romanului, în Epilog ІІ, venind cu reflecții ge-
neralizatoare, de martor din umbră, pe marginea dramelor consumate, astfel 
că perspectiva lui încastrează perspectivele protagoniștilor-naratori. 

Dar dacă raportăm considerările sus-consemnate la operele cu perspec-
tivă narativă ,,nedelegată”, descoperim că pertinența acestora este îndoielni-
că. Este greu să fii de acord cu faptul că, așa cum reiese din afirmațiile – de 
altfel, neexemplificate – ale lui Mieke Bal, în toate romanele la persoana întâi, 
deci inclusiv și în cele în care naratorul nu-și cedează perspectiva unui actor, 
ar exista un focalizator extern, ce se identifică cu ,,un eu mai bătrân” sau cu 
,,un alter ego mai tânăr”. Admițând că un atare focalizator extern ar exista, e 
logic să ne întrebăm cum se manifestă acesta în text, care e statutul lui narato-
logic, are el vreo atribuție la configurarea și marcarea perspectivei narative?

Opoziția perspectivă internă-perspectivă externă este una dintre pietrele 
de temelie ale tipologiei narative elaborate de teoreticianul Franz K.Stanzel. 
Distincția pe care o face el între aceste noțiuni este în linii mari asemănătoare 
cu cea propusă de Mieke Bal, Manfred Jahn, Erwin Leibfried ș.a., întrucât are 
la bază în fond același criteriu: poziționarea – în interiorul sau în afara die-
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gezei – a subiectului responsabil pentru exercitarea perspectivei narative.To-
tuși, Stanzel vine cu unele accente noi: „Perspectiva internă predomină atunci 
când punctul de vedere din care lumea narată este percepută sau reprezenta-
tă se găsește în interiorul personajului principal sau în centrul întâmplărilor. 
În consecință, perspectiva internă se găsește în forma cvasi-autobiografică a 
narațiunii la persoana întâi, în romanul epistolar, în monologul interior au-
tonom și acolo unde situația narativă actorială predomină într-o narațiune. 
Perspectiva externă predomină atunci când punctul de vedere din care lumea 
narată este percepută sau reprezentată este localizat în afara personajului 
principal sau la periferia întâmplărilor. Textele narative din cadrul unei situa-
ții narative auctoriale și cele cu un narator la persoana întâi periferic (și tu vei 
fi ţărână, lord Jim) intră în această categorie” [13, 178].

Cum se poate remarca, în definiția lui Stanzel, perspectiva externă este 
o prerogativă nu numai a naratorului la persoana a treia (auctorial), dar și 
a celui la persoana întâi ,,periferic”, adică aflat la ,,periferia întâmplărilor”. 
Așadar, în acest punct concepția lui Stanzel despre perspectiva internă și cea 
externă se particularizează oarecum. Totuși, faptul dat nu-l ajută pe cerce-
tător să depășească cercurile unor erori devenite comune. Ca și mulți alți 
autori, el de asemenea nu ia în considerare faptul că oricare ar fi situarea su-
biectului focalizator față de diegeză, în interiorul sau în exteriorul acesteia, 
oricare ar fi tipul lui de discurs, la persoana întâi sau a treia, acesta e capabil 
să configureze o perspectivă atât asupra interiorității, cât și asupra exterio-
rității reflectate în operă.

În contextul unei pragmatici lingvistice a discursului, se face tot mai dis-
tinctă tendința de redefinire și disociere a noțiunilor de perspectivă internă și 
externă, luându-se drept reper nu subiectul focalizării, ci obiectul focalizat. 
Patrick Charaudeau, pentru care categoria în cauză reprezintă o proprietate 
intrinsecă a enunțului ca unitate pragmatică, și, deci, un dat ontologic al dis-
cursului ca ansamblu de enunțuri adresate de o instanță discursivă unui recep-
tor, argumentează legitimitatea delimitării tipologice a punctului de vedere în 
funcție de exterioritatea sau interioritatea percepută de purtătorul acestuia. În 
primul caz, punctul de vedere este extern, întrucât naratorul se concentrează 
,,asupra exteriorității personajului, asupra aparenței lui psihice, asupra fapte-
lor și gesturilor vizibile, asupra tuturor lucrurilor care sunt susceptibile de a fi 
percepute (,,le Voir”) sau verificate (,,le Savoir”) de un alt subiect decât narato-
rul...” [14, 775]. În al doilea caz, punctul de vedere este intern, susține autorul, 
deoarece naratorul se apleacă ,,asupra interiorității personajului, asupra sen-
timentelor, gândurilor și pulsiunilor lui interioare [...], care nu sunt necesar-
mente percepute, nici verificate de un alt subiect decât naratorul...” [14, 775]. 
Axa dihotomică extern/intern a acestui model binar este dublată de o altă axă, 
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la fel dihotomică, ,,objectivant”/,,subjectivant”. Punctul de vedere extern își re-
vendică, în înțelegerea exegetului, un caracter ,,obiectivat”, pentru că ,,el nu de-
pinde de viziunea pe care personajul descris o poate avea despre sine însuși” 
[14, 775], iar cel intern își revendică un caracter ,,subiectivat”, întrucât ,,depin-
de de viziunea pe care personajul descris o poate avea despre sine însuși” [14, 
775]. Deși, în principiu bine orientat, Charaudeau, cu regret, trece cu ușurință 
peste câteva momente importante: 1) perspectiva narativă, cum remarcă, de 
altfel, Alain Rabatel ș.a., nu este un apanaj exclusiv al naratorului, pentru că și 
personajul poate accede la ea [15, 105]; 2) perspectiva internă poate rezulta 
din dezvăluirea de către narator nu numai a interiorității personajului, ci și a 
propriei sale lumi lăuntrice, exemplar în acest sens fiind romanul psihologic 
autoscopic la persoana întâi. Mai mult, și personajul-reflector poate să adopte 
o perspectivă internă, autoscopică, așa cum procedează, de exemplu, Strether 
din ambasadorii lui H. James sau Bologa din pădurea spânzuraţilor de L. Re-
breanu, în momentele când își radiografiază adâncurile conștiinței sau pulsi-
unile sufletești secrete; 3) în lumina cercetărilor moderne, pe linia lui Benve-
niste, Kerbrat-Orecchioni ș.a., calificativele ,,obiectivat”/,,subiectivat”, atribuite 
punctului de vedere, extern și intern, circumscriu în fapt motivații și conotații 
mai complexe decât cele vizate de Charaudeau.

 Alain Rabatel subscrie de asemenea la un model binar al perspectivei na-
rative, pe care însă îl regândește și îl fundamentează, orientându-se la o grilă 
a lingvisticii moderne. În demersurile sale reiterate în mai multe lucrări de 
valoare (une histoire du point de vue, 1997; la construction textuelle du point 
de vue, 1998; Homo narrans, 2008), el insistă asupra necesității de a aplica în 
studiul povestirii și un instrumentar lingvistic, care, îmbinat cu cel literar, ar 
favoriza rafinarea analizelor construcției textuale a narațiunii și a punctului de 
vedere. Totodată, cercetătorul denunță dezavantajele abordărilor imanentiste, 
care, în tradiția lui Genette, pun la baza distincției focalizărilor conceptul me-
taforic de focar (,,foyer”), ceea ce generează multe dificultăți și erori de reperaj 
și interpretare. Într-un articol publicat în 1997, Alain Rabatel, parcurgând un 
corpus impunător de texte, în mare parte cu destinație didactică, care inse-
rează materiale privind tipologia perspectivei, semnalează nu puține erori și 
confuzii ce țin, pe de o parte, de exemplificarea și reperarea focalizărilor, iar, 
pe de altă parte, de comentarea lor. Cele mai multe semne de întrebare, după 
el, le suscită tipul de focalizare externă, care, de regulă, se dovedește a fi, în ex-
presia sa, ,,de negăsit” (,,introuvable”) în exemplele propuse spre ilustrare de 
mulți autori, iar interpretările la care e supus denotă serioase deficiențe, între 
care: ,,confuzia între focalizarea asupra (,,sur”) și focalizarea de către (,,par”)”, 
,,mitul observatorului-martor imparțial al focalizării externe”, ,,confuzia între 
focalizarea externă și prim-planul textului narativ”, ,,confuzia între focalizatul 
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extern și focalizatorul focalizării interne” [15, 89-102]. În același context, diso-
ciindu-se de concepția tripartiției focalizărilor, exegetul își exprimă opțiunea 
pentru bipartiția perspectivei (punctului de vedere): a naratorului și a perso-
najului, argumentând că aceste două instanțe enunțiative sunt în discurs, cum 
relevă realitatea lingvistică, unicele centre de conștiință și deci unicele surse 
ale percepțiilor (cunoașterii) [15, 89]. Ulterior, în monografia la construction 
textuelle du point de vue (1998), el revine la această teză, specificând că atât 
perpectiva naratorului, cât și cea a personajului, pot fi deopotrivă internă și 
externă. În convingerea exegetului, opoziția internă/externă transcrie înțele-
suri legitimate de logica și lingvistica textului, înțelesuri de altfel intuite de 
mai mulți naratologi, și se manifestă (,,joue”) prioritar la nivelul istoriei și al 
componentelor acesteia: ,, ...Viziunile externe privesc personajele, prezentate 
prin mijlocirea descrierii funcțiilor și calificărilor lor; locurile, sub forma unor 
pauze descriptive; evenimentele. Viziunile interne privesc accesul la gândurile 
personajelor [16,141]. Pe de altă parte, în opinia lui, opoziția respectivă poate 
să se manifeste și la alt nivel, anume al povestirii (,,du récit”), vizând ,,accesul 
la semioza internă a operei, adică la semnificția evenimentelor istoriei” [16, 
141]. Această ultimă aserțiune creează impresia a ceva spus pe jumătate, iar 
ceea ce nu este spus până la capăt, de regulă, rămâne în ceață, cu atât mai 
mult că autorul nu deschide parantezele, ca să lămurească cum și în ce măsură 
viziunile internă și externă vizează ,,semioza internă”. În rest, însă, concep-
ția lui Alain Rabatel, constând, pe de o parte, în delimitarea a două tipuri de 
perspectivă, a naratorului și a personajului, în funcție de desemnarea acestor 
instanțe ca centre de conștiință, iar, pe de altă parte, în subdivizarea tipurilor 
date în câte două subtipuri, internă și externă, în funcție de interioritatea sau 
exterioritatea percepută, este în linii mari unitară și judicioasă. 

În concluzie, eterogenitatea accepțiilor în care sunt folosite noțiunile de 
perspectivă (focalizare) internă și externă este descurajantă, mai ales că opo-
ziția lor provoacă incredibile încurcături. În pofida acestui fapt, conceptul de 
perspectivă internă/externă, supus unor reconsiderări pertinente, cum ar 
fi cele ale lui Alain Rabatel, poate fi ajustat și adus la o formulă acceptabilă 
ce confirmă validitatea și, implicit, viabilitatea lui ca instrument de analiză 
naratologică modernă. O caracteristică fundamentală a conceptului discu-
tat, care i-ar asigura acestuia persistența îndelungată în câmpul naratologiei, 
este caracterul lui integrator și de sinteză. 
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„НЕБЕСНЫЕ” МОТИВЫ В СТИХАХ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ 
А.БЛОКА

Diana Tetean
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, România

Rezumat. A.Blok, unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți ai simboli-
smului, a jucat un rol important în literatura rusă și europeană în primul trimes-
tru al secolului al XIX-lea fiind numit și „omul-epocă”. Simțind, așa cum el însuși 
mărturisește, chemarea orizonturilor îndepărtate, poetul caută cele mai potrivite 
forme pentru a exprima Infinitul.

În articol se analizează simbolurile celeste utilizate de A.Blok, care sunt spe-
cifice curentului romantic-simbolic de percepere a lumii, așa cum se prezintă în 
primul său volum de poezie „Versuri despre preafrumoasa doamnă”

Cuvinte-cheie: a.blok, versuri despre preafrumoasa doamnă, simbol, cer, stea

Abstract. A. Blok, one of the most prominent representatives of symbolism, 
played an important role both in Russian and in the European literature in the first 
quarter of the nineteenth century, being also named “the man-epoch.” Feeling, as he 
himself confesses, the call of the far-off horizons, the poet seeks the most suitable 
forms to express the Infinite.

The article analyzes the celestial symbolism used by A. Blok, specific to the 
romantic-symbolic way of perceiving the world, as it is rendered in his first volume 
of poetry, verses on a beautiful lady.

Keywords: a. blok, verses on a beautiful lady, symbol, sky, star

Влияние А.Блока, одного из самых видных представителей симво-
лизма, на русскую и европейскую литературу первой четверти XX-ого 
века является непомерным. По меткому выражению Анны Ахмато-
вой, он является не только величайшим поэтом Серебряного века, но 
и „человеком-эпохой, т.е самым характерным представителем своего 
времени.”1

Тонкий лирик, Блок ещё с молодости увлекался философией и по-
эзией В. Соловьева, его мистическими идеями, которые оказали суще-
ственное влияние на творческую интеллигенцию конца XIX-ого - на-
чала XX-ого века. Мучимый вопросами на которые невозможно было 

1 Жирмунский, В.М., Анна Ахматова и Александр Блок, в Жирмунский, В.М., Тео-
рия литературы. Поэтика. Стилистика, Изд. Наука, Ленинград, 1977, с. 323-353.
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найти простые, однозначные ответы, поэт создаëт стихотворения в 
которых преобладает „вопросительная интонация”2.

„Уже при жизни Блока – писал Л.К.Долгополов – начался склады-
ваться миф о нëм как о поэте и человеке... Блок сам – отчасти невольно, 
отчасти сознательно – способствовал созданию этого мифа”3. Мнение 
тех, кто знали поэта при жизни сводилось к словам Горького, что „Блок 
был удивительно красив, как поэт и как личность. Завидно красив”4. 
Его внутренняя красота была настолько неотразимой, что он влиял на 
окружающих даже молча. Вспоминая одну из встреч с ним, К. Бальмонт 
писал: „Я никогда не видал, чтобы человек умел так красиво и вырази-
тельно молчать. Это молчание говорило больше, чем скажешь какими 
бы то ни было словами”.5 Но больше всего влиял Блок на своих соотече-
ственников посредством создания собственных мифов. Главный миф, 
восходящий к философии Соловьева, связан с существованием Души 
мира и с Вечной Женственностью.

Гарантия духовного обновления, Вечная Женственность явля-
ется звеном соединяющим воедино мнимый мир реальности и ис-
тинный мир идей, предохраняя их от будущей катастрофы. Блок 
хотел ввести синтагму Вечная Женственность в заглавие книги, но 
Брюсов, которому он послал свой сборник стихов, предложил загла-
вие Стихи о Прекрасной Даме. В этот сборник, появившийся в 1904 
году и посвящëнный Л.Д.Менделеевой, вошли лучшие стихотворения 
1901-1902 годов. Эта книга стихов, которую Блок ставит выше всех 
остальных своих книг, - одна из наиболее ярких явлений младшего 
символизма.

Пропитанная особым лиризмом, захватывая читателя глубиной 
переживаний, эта книга о „высокой” любви, преображающей мир. Блок 
прославляет идеальную женственность, в которой скрывается разгад-
ка бытия и его законов. Отталкиваясь от Гëте и Владимира Соловьева, 
Блок считает что все люди должны, по мере их сил, принять участие в 

2 Адамович, Георгий, Коментарии, Вашингтон, 1967, с. 153, apud. Нива, Жорж, 
Александр Блок, в XX век.Серебряный век, под ред. Жорж Нива, Ильи Сермана, Витто-
рио Страды, Ефима Эткинда, Изд. группа Прогресс, Литера, Москва, 1995, с.128.

3 Долгополов, Л.К., Александр Блок: Личность и творчество, 3-е изд., Л., 1984, с. 
95-96, в Серебряный век в России, Москва, Изд. Радикс, 1993, с. 276-277.

4 Литературное наследство, т. 70, с. 625, в Крюкова, А.Н., К истории личных и 
творческих отношении Блока и Горького, http://www.old.imli.ru/litnasledstvo/Tom%20
92-4/LN92-4_10_%D0%9A%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B
8%D0%B8.pdf

5 Бальмонт, Константин, Три встречи с Блоком, в Воспоминания о Серебряном веке, 
Изд, Республика, Москва, 1993, с.137-138.
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освобождении „пленной Хаосом царевны-Мировой и своей души”6, так 
как души каждого из нас причастны Мировой душе. В статье Рыцарь-
монах, посвящëнной своему кумиру, Владимиру Соловьëву, Блок считает 
что его предшественник через огромный книжный труд, оставленный 
будущим поколениям, выполнил свою миссию. Разные средства к кото-
рым прибегают люди при жизни – щит и меч для рыцаря чтобы бороть-
ся с драконом, деяние добрых дел для монаха в борьбе с хаосом, земная 
диалектика для философа для побеждения безумия и изменчивости 
жизни – сводятся в конечном свете, по мнению поэта, к одному и тому 
же земному делу: „к освобождению пленной царевны, Мировой Души, 
страстно тоскующей в объятиях Хаоса и пребывающей в тайном союзе 
с «космическом умом»”7. Соединяя посредством образа возлюбленной 
землю и небо, поэт хочет поведать о том, что непостижимо уму, что мож-
но воспринять лишь окунаясь всем существом в „живые были”: 

„Небесное умом не измеримо,
Лазурное сокрыто от умов.
Лишь изредка приносят серафимы
Священный сон избранникам миров.”8

Небо и всë присущее ему – небесное – не поддается количественно-
му измерению, рациональному расчленению на части для постижения 
его сущности. Лазурное, выступающее в стихотворении синонимом не-
бесного, будучи взаимозаменяемыми понятиями, окунается в тайну, 
будучи сокрыто от попыток рационального постижения.

Вход в небесное, находящееся в другом измерении, открыт для 
ангелов и серафимов, являющимися посредниками между мира-
ми. Нездешняя красота, величие, непреложность, тайна небесного 
подчëркивается тем, что просвет оттуда имеет место лишь изредка и 
он предназначен только для „избранников миров”. Принесëнный сера-
фимами сон, устанавливающий тайную связь с инобытием, является 
„священным”, подчëркивая сакральность небесного, веру в его боже-
ственную, творческую силу. Недаром посланное Небесами видение 
представляет собой квинтэссенцию красоты, любви и плодородия на 
русской земле, появившись в облачении „Российской Венеры”. „Она”, 

6  Блок, Александр, Рыцарь-монах, в Собрание сочинений в восьми томах, Гос. Изд. 
Художественный литературы, М.-Л., 1962, том 5, с . 446-455.

7  Блок, Александр, Рыцарь-монах, в Собрание сочинений в восьми томах, Гос. Изд. 
Художественный литературы, М.-Л., 1962, том 5, с .451.

8 Блок, Александр, Собрание сочинений в восьми томах, Гос. Изд. Художественный 
литературы, М.-Л., 1960, том 1, с .91. Далее цитаты из стихотворений Блока даётся по 
этому изданию, в скобках, где римская цифра означает том, а арабская страницу.
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любимая, прославленная идеальная женственность, появляется под 
разными именами: Вечная Любовь, Закатная Таинственная Дева, Дочь 
Света, Владычица Вселенной, „Дева Заря, Купина”, „царица звëздных 
ратей”, „Дочь Блаженной страны”, Прекрасная Дама и др. Еë имена рас-
крывают еë тайные свойства – силу и могущество вселенной (Влады-
чица Вселенной), руководящую роль и интимную связь с элементами 
природы (царица звëздных ратей, Закатная Таинственная Дева), при-
надлежность к светлой лучистой энергии (Дочь света) и непреходя-
щим сущностям (Вечная Любовь).

Будучи „признаком истинного чуда”, любимая растворяется в окру-
жающем мире, впитавши навсегда в себя суть золотой голубизны небес:

„А сама — за мглой речною
Направляешь горный бег
Ты, лазурью золотою
Просиявшая навек!” (I, 116)

Соединяя существительное лазурь с эпитетом золотая, поэт на-
ходит не только новый нюанс расцветки, но обогащает образ новыми 
смыслами. Иматериальный9 светло-голубой, символ вечности, неба, 
совершенства, впитывая божественное сияние золотого становится 
сакральным.Лазурь как и голубой10 является символом идеала, плато-
нической любви, своей нежностью ассоциируясь с женственностью, в 
то время как золото, символизирующее всё солнечное, царственное, 
божественное, связано с познанием, с активным космическим разу-
мом. В этом ключе, образ лазури золотой может рассматриваться как 
соединение женского и мужского начал. 

В то же время, голубой является одной из расцветок, в которую 
облачается Дева Мария, символ чистоты, женственности, святости. 
Объединяя в себе всю эту множественность коннотации, образ Люби-
мой обогащается постепенно: если вначале стихотворения существу-
ет только смутное ощущение о грядущем чуде („Призрак истинного 
чуда”), „в час полночной темноты” чудо свершается („горишь алмазом 
ты”), и Она становится своеобразном азимутом для тех, кто хочет до-
стичь вершину гор („А сама – [...] Направляешь горный бег”). Любимая, 

9  См. Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri, Ed. Artemis, București, 
1994, vol.I,  p.79: „Lipsit de materialitate în sine, albastrul dematerializează tot ce pătrunde în el” 
(Не имея материальности, синий дематериализует всё, что в него входит).

10  Символистику голубого см. в Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri, 
Ed. Artemis, București, 1994, Evseev, I.,  Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale,  Ed. 
Amarcord, Timișoara, 1994; Evseev, I.,  Enciclopedia semnelor și simbolurilor culturale, Ed. 
Amarcord, Timișoara, 1999.
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отделяясь от земных ценностей, возвышается подобно Деве Марии к 
лазоревым небесам, вбирая в себя не только цельность видения про-
истекающего из соединения женского и мужского начал, но и из по-
знания земного и потустороннего, то что даёт ей прелестное свойство 
вечного сияния11.

Лирический герой воспевает свою Любимую, находящуюся на гра-
ни между реальным и ирреальным миром, стараясь запечатлеть бес-
смертные черты этой царевны, перед которой

„... синеют без границы
Моря, поля, и горы, и леса,
Перекликаются в свободной выси птицы,
Встает туман, алеют небеса.” (I, 107)

Тайная мечта лирического героя это воссоединится с Той, что рас-
сыпает с такой щедростью чудеса вокруг него, впитать еë небесную 
сущность для того чтобы „Твоей лазурью процвести”.(I, 102)

Любимая, чья сила происходит благодаря тайной связи с небесами - 
„Ты лазурью сильна” (I, 97) – является откликом „гения чистой красоты” 
даже тогда, когда безучастна к лирическому герою, когда их пути рас-
ходятся. Но предчувствие того, что вопреки „лучезарности” и света ис-
ходящего от неë, всегда существует потенциальная опасность „измены”, 
увиденной как падение с небес на землю, как опошление, преследует 
поэта:

„Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты”.(I, 94) 

Нисхождение с неба на землю или пребывание в промежуточном 
пространстве между небом и землëй может принести к потере магии. 
Отсюда и томящая лирического героя тоска:

„Здесь между небом и землëю
Живет угрюмая тоска”. (I, 122)

В момент тревог, томительного ожидания, распутья, мучительных 
дум о будущем, даже небеса разделяют чувства героя: 

„Остановясь на перекрестке, в поле, 
Я наблюдал зубчатые леса. 
Но даже здесь, под игом чуждой воли,
Казалось, тяжки были небеса.” (I, 179)

11  Поклонение Любимой, её святость были особенно важны для поэта. Как вспоминал  
К. Чуковский в своей работе Александр Блок как поэт: „Святость его возлюбленной была для 
него непререкаемым догматом. Он так и называл её святая”. (Чуковский, К., Критические 
рассказы. Часть III, http://modernproblems.org.ru/memo/204-chukovsky3.html?start=1
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В стихотворении Я жду призыва, ищу ответа (I, 108) небо появля-
ется не только как пространство противопоставляемое земле, но и как 
потенциальный собеседник и вдохновитель поэта. Появление твор-
ческого вдохновения представлено градуально: сперва небо „немеет”, 
вторя молчанию земли; потом „с ночного неба, с полей дремотных” по-
являются тайны будущих встреч; в третьих, момент появления вдох-
новения представлен возрастанием интенсивности света в небе „всë 
ярче небо...” В четвертой строфе, подчëркивается мимолëтность всего 
земного и возвращение к исходному состоянию ожидания, на фоне 
странно удлинившегося „земли молчания”.

Субтильная связь между небом, природой и творчеством встреча-
ется и в других стихотворениях. В Нет конца лесным тропинкам... бес-
конечность тропинок переплетающихся в лесу, „чуть заметные следы”, 
звуки создающие настоящие лесные былинки о том, что было, ассо-
циируются со звездой, с её светом, красотой, интимно связанной с пре-
лестью природы.

Музыка леса, природа и творчество существуют нераздельно:
„По верхушкам елок низких
 Перелетные слова..
Не замечу ль по былинкам 
 Потаенного следа... 
 Вот она - зажглась звезда!
Нет конца лесным тропинкам”. (I, 124)

Взаимоотношения героя с Прекрасной Дамой, с царицей сердца 
сложны: Она пытает глубины его чувствования „ласковым и тонким 
жалом”, а он, обречëнный как настоящий рыцарь на поклонение, при-
зывает Еë из Инобытия „белых стран”. Но быстрое наступление вечера 
прерывает их тайный разговор:

„И в бесконечном отдаленьи
Замрут печально голоса,
Когда окутанные тенью
Мои погаснут небеса.” (I, 179)

Использование детерминатива мои с существительным небеса 
подчëркивает идею слияния лирического яс небесами. Тайный диа-
лог с Властительницей дум и сердца героя ведëт к еле ощутимому сна-
ружи, но существующему сдвигу в его душе. Бесконечность и звонкая 
красота вечереющих небес, упомянутых в первой строфе - „Чуть ве-
череют небеса” – впитана душою героя, открытого к диалогу с Той, с 
которой его окутывает „сладостный обман”. Небеса имеющие в нача-
ле стихотворения статус внешне-объективной реалии приобретают 
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в последней строфе оттенок субъективности, будучи присвоенными 
героем, чувствовавшим их интимную связь со своим глубинным я.

Любимая в стихах Блока наслаивается на образ Вечной Женствен-
ности, получивший большой резонанс в литературе и философии Се-
ребряного века. В своей работе Смысл любви В. Соловьев замечает: „Не-
бесный предмет нашей любви - только один, всегда и для всех один и 
тот же - вечная Женственность Божия”12. По его мнению, преклонение 
перед ней является главной задачей истинной любви, старающейся 
воплотить этот образ в другом „существе той же женской формы, но 
земной природы”13.

Блоковская лирическая героиня демонстрирует своё душевное 
родство с Вечной Женственностью через связь с „нежным образом 
дня” и с всеобщей гармонией14, „младые созвучия” которой она слы-
шит и понимает. 

В стихотворении Хранила я среди младых созвучий, поднявшийся 
вихрь выступает как символ потенциального разрушения изначаль-
ной гармонии и возвращения к хаосу („И солнца нет и сумрак вокруг 
меня”). Вечное женское начало, противостоящее ему, находит всегда 
уединённое пространство, где незримая для чужих глаз, отбрасывая 
земные сны простых смертных, „одна, в цветах”, возвышается до свя-
тости серафима. Женская натура, соединённая до полного слияния с 
Вечной Женственностью, демонстрирует таким образом, свою вечно-
возобновляющуюся молодость15 и существование изначала до послед-
него дня:

„Идите прочь, скитальцы, дети, боги!
Я расцвету еще в последний день,
Мои мечты — священные чертоги,
Моя любовь — немеющая тень.”(I, 132)

Слово чертоги (священные) из последней строфы, на которое па-
дает логическое ударение, рифмующее с существительным боги, воз-
вращает нас к предыдущей строфе, к рифме - серафима с незрима. Все 
эти слова принадлежат к незримому, потустороннему миру. Сравнение 

12  Соловьев В. С., Смысл любви, в Сочинения,. Москва, 1990. том 2. с. 534.
13  Там же.
14  Блок считал, что „гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни”. 

(Блок, Александр, Собрание сочинений в восьми томах, Гос.Изд. Художественный 
литературы, М.-Л., 1962, том 6, с .161).

15  Представленную символически в стихотворении через повторящиеся образы, 
связанные с весной: май- весенний месяц цветения и возрождения, а также постоянное 
ожидание другой весны. 
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тайных мечтаний со „священными чертогами”, с великолепно убранны-
ми помещениями, зданиями или дворцами, носящими знак святости, 
раскрывает возможность проникновения в другое, метафизически-
магическое пространство. 

Через Слово чертоги может появиться тайная связь cЕгипетскими 
ночами А.С.Пушкина, в последнюю часть которых было включено сти-
хотворение Клеопатра, начинающееся словами:

„Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир. ”
где царица голосом и взором оживляла пир и заставляя любить 

себя ценной жизни.
Своей скрытой отсылкой на пушкинское стихотворение Клеопа-

тра, образ Вечной Женственности получает свойства всеобъемлюще-
го символа, играющего со своей амбивалентностью16, то что даёт воз-
можность расширению интерпретации блоковского стихотворения. 
Посредством интертекстуального чтения с пушкинским текстом, по-
следняя строка блоковского стихотворения может быть прочтена как 
аллюзия на тот смертельный изъян положенный в натуру всех вещей. 
Существование потенциального конца всего окружающего, сторожит 
как неотъемлемая тень, заливая образ Любимой и Любви особым све-
том.

Космизируя образ любимой, которая то становиться звездой, то за-
плетает в свою косу „солнце, месяц и звëзды”, поэт превращает встречу 
с ней в акт вселенской значимости.

Образ любимой, представленной в гипостазе Девы, Дочери или 
„Жены облачëной в Солнце”, возвышенный и внутренне связанный 
с небесной символикой, подчëркивает идею недостижимости иде-
ала любви. Считая что стихи – это молитва, а поэт – это апостол, 
слагающий их в „божественном экстазе”, Блок – по словам К. Чуков-
ского „во всех творениях ... опять и опять преображал житейское в 
Иное, он не только говорил о преображении мира, а преображал его 
творчески”17.
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TEORII ȘI PRACTICI ALE RESCRIERII

Dorina Rotari
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Articolul elucidează conceptul de rescriere în știința literară și pro-
pune o interpretare a tipurilor de rescriere operate de autorii români în raport cu 
modelul eminescian. Corelând teoriile rescrierii cu revizionismul bloomian („anxi-
etatea influenței”), au fost disociate și analizate diverse „relații intra-poetice” insti-
tuite de creatorii contemporani (Nichita Stănescu, Leonida Lari, Mircea Cărtărescu) 
cu precursorul, care reflectă atât continuitatea poetică, cât și tendințele de discon-
tinuitate ale autorilor posteminescieni.

Cuvinte-cheie: rescriere, revizionism, „anxietatea influenţei”, relaţii intra-poeti-
ce, model poetic eminescian, dialog poetic.

Abstract.This article clarifying the concept of rewriting and analyzing the “in-
tra-poetic” relationships between Eminescu and other Romanian writers.By corre-
lating the theory of rewriting with Bloom’s revisionist theory (“anxiety of influen-
ce”), the thesis indicates various types of “creative revisionism” in relation to the 
model used by other contemporary writers (Leonida Lari, Nikita Stanescu, Victor 
Teleucă, MirceaCărtărescu), that reflect Eminescu’s poetic continuity in other forms 
and by other means. 

Keywords: rewriting, revisionist methods, “anxiety of influence”, “intra-poetic 
relationships”, eminescu’s model, poetic dialogue 

În știința literară rescrierea constituie un câmp de cercetare foarte bo-
gat, investigațiile teoretice axându-se pe natura fenomenului, formele și mo-
dalitățile de rescriere, resorturile și mizele acestora etc. Deși practica rescri-
erii are o lungă tradiție, aflându-se chiar la originea fenomenelor literare și 
acoperind un vast câmp de manifestări (imitație, citare, împumut, adaptare, 
plagiat, parodie, transformare, răstălmăcire, transpoziție, scriitură de gra-
dul doi, auto-corecție, citare de sine etc.), conceptualizarea ei se realizează 
abia în anii 70, odată cu reflecțiile lui Mihail Bahtin despre „dialogism” și 
ale Juliei Kristeva vizând „intertextualitatea”. Ulterior, se remarcă o serie de 
cercetări notabile (realizate de Antoine Compagnon, M. Riffaterre, Laurent 
Jenny, Gérard Genette,Roland Barthes ș.a.), care plasează definitiv conceptul 
de rescriere în domeniul poeticii prin eforturi de clasificare și formalizare. 

Drept concept literar, rescrierea își revendică diverse abordări în func-
ție de sfera cercetării căreia îi este circumscrisă: teoriile textului și ale re-
ceptării, critica genetică, etica și estetica postmodernă, mișcările culturale 
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contemporane (feminism, post-colonialism) etc. O primă distincție care se 
impune este cea dintre rescrierea altuia (oscilând între imitație și creație), 
circumscrisă, cum vom arăta mai jos, intertextualității, hipertextualității, 
revizionismului etc. și rescrierea personală sau genetică (ilustrând relația 
indisolubilă dintre corecție și creație), ce se poate realiza la nivel intratex-
tual (prin variantele unui text în procesul elaborării) sau macrotextual (prin 
auto-citare sau „metafore obsedante” la nivelul întregii creații). Această di-
hotomie a fost elucidată de cercetătoarea Anne-Claire Gignoux, pornind de 
la forma ortografică diferită în limba franceză a termenului rescriere: „réé-
criture” ce vizează laboratorul de creație al unui scriitor, iar „récriture” este 
subsumabil, în linii mari, fenomenului intertextualității [1, 16]. 

Cercetată în cadrul relațiilor dintre texte, rescrierea își revendică două 
moduri esențiale de abordare: în sens larg, drept condiție însăși a literaturii 
și aspect important al literarității (prin urmare, „avatar al intertextualită-
ții”) și ca un tip aparte de intertextualitate („literatură de grad secund” sau 
„hipertextualitate”, în terminologia lui Genette), ce presupune reconfigurări 
textuale manifeste. 

În primul caz, rescrierea este concepută ca „fenomen generic” (Matei 
Călinescu), expresie a unei viziuni asupra scriiturii în general. Prin natura 
ei, opera literară implică o anumită ambivalență, fiind un act de creație indi-
viduală, o probă a originalității creatoare, dar, raportându-se în permanență 
la scriiturile anterioare, cu care stabilește inter-relații. Ea presupune astfel, 
în egală măsură, apropiere și distanțare, imitație și creație. Din unghiul dat, 
orice text este produsul unei rescrieri, scriitorul manifestându-se, potrivit 
lui Matei Călinescu, în ipostaza „cititorului ipocrit” (Baudelaire) care, citind, 
„stoarce textul” (Henry James) și înțelege prin acest act o rescriere:„într-un 
sens larg, tot scrisul literar își are rădăcina ultimă într-o astfel de rescriere 
mentală” [2, 230]. Din aceeași perspectivă, exegetul Terry Eagleton semna-
lează permanența rescrierii, pe care o asociază cu fenomenul literar/cultural 
în ansamblu:,,Toate operele literare sunt rescrise, chiar dacă inconștient, de 
către societățile care le citesc; într-adevăr, nu există nici o lectură a operei 
care nu este de asemenea rescriere” [apud 3, 23]. 

Ca „fenomen generic”, rescrierea a fost analizată din multiple perspecti-
ve: de formaliștii ruși prin prisma conceptului de ,,oстранение”– „de famili-
arizare”, „înstrăinare” și cel al devierii de la normă; de Mihail Bahtin din un-
ghiul teoriei dialogismului; de structuraliști și post-structuraliști în termenii 
intertextualității; de Roland Barthes din perspectiva ludicului etc. Această 
practică literară consacrată de tradiție a fost circumscrisă teoriei generale a 
influențelor (comparatismului), dar și „angoasei influenței”, „revizionismu-
lui” (în varianta lui Harold Bloom), ca sursă a producției poetice. În contextul 
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potențialului polisemic al operei, rescrierea este percepută de autorul ameri-
can ca o concretizare a unuia dintre posibilele ei sensuri, ca „o rea-citire”, „un 
act de corecție creatoare, care e în fapt și cu necesitate o interpretare greșită, 
o răstălmăcire” [4, 76]. Cunoscând mai multe forme (Clinamen sau mepriză 
poetică, tessera sau împlinire în antiteză, Kenosis sau repetiţie și discontinu-
itate, demonizarea sau Contra-sublimul, askesis sau purificare și solipsism, 
apophrades sau reîntoarcerea morţilor [4, 60-62]), revizionismul bloomian 
vizează răstălmăcirea trecutului literar și reevaluarea relațiilor intra-poeti-
ce cu precursorii în vederea (re)formulării unui sens. Concepția autorului 
se axează pe ideea „despărțirii” creatoare de modelele precursorilor, a răs-
tălmăcirii și reinterpretării acestora în consens cu viziunea poetului urmaș. 
Ea își justifică valabilitatea prin raportarea la marii creatori, care rezistă în 
bătălia cu predecesorii puternici, lăsând o amprentă poetică și vizionară in-
confundabilă, chiar dacă conțin în sine matricea înaintașilor. 

Concepută în sens larg, practica literară a rescrierii legitimează nu doar 
relația cu un altul, o diferență și o identitate, dar însăși ordinea istorică și 
estetică a literaturii, implicând schimbări de perspectivă asupra operei lite-
rare, asupra scriiturii și literarității, asupra autorului și lectorului. 

În cel de-al doilea caz, rescrierea este abordată ca un concept practic în 
analiza raporturilor dintre texte, ca un caz particular de intertextualitate, de-
finit atât prin interferență, cât și prin opoziție cu intertextualitatea. Relevan-
tă în acest sens este concepția lui Douwe Fokkema, potrivit căreia cele două 
concepte au o bază comună, dar perspective diferite. Chiar dacă semnalează 
accepția foarte largă a rescrierii, care „ar putea fi ușor extinsă astfel încât să 
acopere întregul câmp al literaturii, sau chiar orice fel de scriere” [5, 139], 
autorul optează totuși pentru o restrângere a sferei de utilizare, definind-o 
ca „o tehnică prin care se pune accent pe un anumit pretext sau hipotext par-
ticular”, ce confirmă astfel noțiunea de text ca entitate structurată „având un 
început și un sfârșit”, în timp ce intertextualitatea este „filosofia care explică 
această tehnică și care o dezvoltă într-o viziune a lumii, ce subliniază rolul 
limbajului” [5, 141]. Astfel, Fokkema optează pentru limitarea aplicării ter-
menului doar la rescrierile manifeste, unde este cunoscut hipotextul și unde 
este posibilă o analiză a relației dintre texte. 

O idee similară avansează cercetătoarea Anne-Claire Gignoux, care ana-
lizează rescrierea prin opoziție cu intertextualitatea, concluzionând că dife-
rențele dintre ele sunt de grad și nu de natură: intertextualitatea își reven-
dică o abordare largă, în sensul dat de Roland Barthes „al imposibilității de 
a trăi în afara textului infinit” (rolul de instanță omnipotentă în stabilirea 
relațiilor intertextuale revenindu-i receptorului), iar rescrierea se individu-
alizează prin mecanismul „transformării” textuale. Astfel, dacă rescrierea 
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presupune intertextualitate, atunci intertextualitatea nu presupune neapă-
rat rescriere, cea din urmă implicând factorul intenționalității din partea au-
torului, iar la nivelul receptării remarcându-se prin amploare, interferențe 
textuale care nu pot fi neglijate, revendicând imperativ o interpretare prin 
prisma acestora: „L’intertextualité reste bien souvent aléatoire: elle dépend 
de chaque lecteur, et de sa culture”; „Au contraire, la récriture, toujours grâce 
à son ampleur, est obligatoire; non dans le sens où elle est forcément perçue 
mais dans le sens où, même si elle n’est pas affichée, une fois démontrée, elle 
est incontestable et sans appel” („Intertextualitatea este deseori aleatorie: 
ea depinde de fiecare lector și de cultura acestuia”; Dimpotrivă, rescrierea, 
grație amplorii, este întotdeauna obligatorie; nu în sensul că ea este perce-
pută forțat, ci în acela că, eventual neafișată, odată demonstrată ea devine 
incontestabilă și fără drept de apel” – trad. D. R.) [1, 18]. 

Rescrierea, în accepția dată, prezintă afinități evidente cu fenomenul de-
semnat de Gérard Genette prin hipertextualitate (în cadrul relațiilor transt-
extuale), ca raport de „derivare” a unui text din altul, mai mult sau mai puțin 
afișată, dar presupunând o „transformare” a textului-prim (simplă/directă 
sau complexă), care se poate realiza în conformitate cu opoziția schematică: 
„dire le meme chose autrement” ou „dire autre chose semblablement” („a 
spune același lucru altfel” sau „a spune alt lucru în mod asemănător” – trad. 
D. R.) [6, 13]. Fără a neglija factorul receptării în hipertextualitate (inerent 
fenomenului și imposibil de exclus), Genette semnalează gradualitatea im-
plicării receptorului (luată în calcul de și de Anne-Claire Gignoux), precizând 
că nivelul de implicare al acestuia este în dependență de amploarea și natura 
explicită a hipertextualității. 

Confruntând concepțiile sus-consemnate, constatăm că rescrierea, ca 
practică intertextuală, vizează un tip special de relații între textele literare, 
care se manifestă prin amploarea referințelor (referințe specifice și perma-
nente), prin variate forme de „reconstruire” textuală (inclusiv în manieră lu-
dică, polemică, ironică etc.), prin intenționalitate auctorială (rescrierea fiind 
expresia unei subiectivități, incompatibilă deci cu „moartea autorului”). Deși 
semnul distinctiv al rescrierii este „transformarea”, aceasta nu se limitează la 
(re)configurări formale, ci implică mutații de viziune ontopoetică și (re)pro-
iectări de noi sensuri, resemantizare, răstălmăcire, re-în-ființare a modelului 
precursor. 

Ca act manifest, rescrierea are și diverse resorturi/motivații (estetice, 
etice, ideologice, subversive ontologice etc.) ce vizează producerea unui efect 
la nivelul câmpului literar. Cel mai frecvent, se impune nevoia recontextuali-
zării unor opere consacrate, dar și afinitățile ontopoetice dintre creatori, im-
plicit tentația revizionistă (despărțirea creatoare de modele, împlinirea lor 
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antitetică, parodierea etc.).Un caz aparte este efectul menard („gradul zero 
al rescrierii”), care readuce lucrarea lui Cervantes într-o nouă variantă, cea 
a lui Menard, identică din punct de vedere verbal cu prima, dar „infinit mai 
bogată” (Borges) decât aceasta. Potrivit lui Iulian Costache, efectul menard 
marchează „mutarea provocării din palierul antropologic în cel ontologic, 
preferând re-citirii și re-scrierii mult mai radicala re-în-ființare”, spre deose-
bire de rescrierea propriu-zisă, care constituie „un act de re-funcționalizare și 
emancipare a operelor de sub inerția stagnantă a tradiției culturale” [7, 32]. 

Efectul rescrierii la nivelul câmpului literar s-a profilat mai evident în 
postmodernism, având în vedere și amploarea pe care a cunoscut-o aceas-
tă practică literară („a rescrie echivalează cu a fi postmodern” [3, 87]). 
Preocupată să releve dimensiunea etică a rescrierii postmoderne, exegeta 
Tamara Cărăuș propune o abordare a acesteia prin raportare la alte con-
cepte corelative (rescriere vs lectură, rescriere vs interpretare, rescriere vs 
intertextualitate, rescriere vs palimpsest, rescriere vs metaficțiune) și prin 
prisma unor perspective multiple (multiculturalism, feminism, postcoloni-
alism, deconstrucția, pragmatismul lui Rorty etc.), semnalând, ca rezultat, 
coabitarea esteticului și ideologicului în opera literară. Potrivit autoarei, 
„rescrierea postmodernă, revizionară (nu în sens bloomian - nota D.R.) și 
de-canonizatoare, se deosebește de practicile hipertextuale (palimpsesti-
ale) ale literaturii (occidentale)” [3, 32] prin faptul că vizează în special 
textele canonice și are ca finalitate reconsiderarea lor în contextul gândirii 
postmoderne. 

 Preocupat de poetica rescrierii în literatura română contemporană este 
și cercetătorul Ionuț Miloi, care investighează cazurile în care rescrierea se 
manifestă printr-o reinterpretare critică și polemică a textelor canonice. Din 
perspectiva dată, susține autorul, această practică textuală obține o nuanță 
ideologică și politică, semnalând o mutație a codurilor literare/culturale/
socio-politice exprimate de aceste opere, ca rezultat al situării lor într-un 
alt context. Analizând două modalități de rescriere: repriza („reluarea unei 
teme de succes sau a unor personaje cu mare priză la public, continuând 
aventurile acestora”) și remake-ul, care „presupune spunerea din nou, cu 
mici modificări, a aceleiași povești” [8, 31], Ionuț Miloi demonstrează că 
rescrierea transcende proba unui exercițiu stilistic și nici nu se rezumă la 
intenția ludică/parodică, ci reconstruiește în totalitate lumea ficțională din 
textul precursor, așa încât până și transformările minimale comportă semni-
ficații ontologice importante, prin situarea operei într-un nou spațiu cultural 
[8, 123-124].

Vorbind despre rescriere ca practică intertextuală, aceasta cunoaște di-
verse forme în funcție de gradul de reconstruire textuală, de finalitățile auc-
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toriale, de corespondențele vizionare ale creatorilor etc. Formele rescrierii 
sunt circumscrise, în linii mari, celor două tipuri consacrate de relații între 
hipotext și hipertext (imitaţia și transformarea). Imitația (sau epigonismul), 
ca „act de conformism formal” (Adrian Marino), este cea mai simplă formă 
de rescriere (o pseudorescriere) ce presupune valorificarea unui model 
poetic consacrat (canonic) prin mimarea stilului, reiterarea unor structuri 
formale și/sau prozodice, fără transformări textuale evidente și reinterpre-
tări semantice.Ilustrative în acest sens sunt textele similieminesciene (din 
„Curentul Eminescu”), care marchează discursul în datele unor asemănări 
stilistice și retorice cu modelul. Cu excepția unor pastișe (ce ilustrează re-
gimul ludic al imitației modelului), majoritatea textelor epigonice trădează 
neputința despărțirii creatoare de precursorul celebru. 

Spre deosebire de imitație (epigonism), rescrierea veritabilă presu-
pune, cum s-a menționat anterior, transformare textuală și resemantizare, 
răstălmăcire, re-în-fiinţare a hipotextului. Ea dezvăluie atât puterea de fas-
cinație a modelului, potențialul său semnificativ, cât și dorința poetului ur-
maș de a completa spațiile goale/albe pe care acesta le conține. Rescrierea 
se prezintă, în acest caz, ca refondare a paternității hipotextului, conferind, 
pe de o parte, autoritate modelului, iar pe de alta, întărind legitimitatea 
noului text. 

Având în vedere raporturile bipolare dintre texte (din teoria lui Ma-
ingueneau), rescrierea se poate realiza atât prin valorizare (,,reprise po-
sitive”, ,,captation”) cât și prin discreditare (,,subversion”) [9, 16], sau, în 
terminologia lui Genette, prin transformare ,,în regim serios” și ,,în regim 
parodic/ironic”[6]. E de semnalat însă faptul că uneori prima implică și nu-
anțe polemice (cazul odelor-replici stănesciene) și invers, transformarea 
ludică comportă un sens grav (ca în poema chiuvetei de Mircea Cătărescu, 
de exemplu).

Un exemplu relevant de rescriere în regim serios este poemul sybilla de 
Leonida Lari care „împlinește” antitetic poemul luceafărul, oferind suficiente 
referințe ce obligă la o lectură prin prisma modelului: dedicația, cronotopul 
mitic din preambulul textului (,,Cică pe un tărâm îndepărtat, / Nepomenit pe 
hărți și nici pe pagini”), relația transcendent-contingent, statutul de ales al 
eroului („Și nu oricui din lume se arată”) etc.

Leonida Lari reface cadrul eminescian de tip romantic, în care se con-
fruntă cele două condiții ontologice diferite (celestă și terestră), prin inver-
sarea perspectivei – în locul preafrumoasei fete de împărat, care ipostaziază 
în poemul eminescian condiția umană superioară (prin statut regal și putere 
de cunoaștere), în sybilla cel cuprins de un dor împătimit ,,după o viață ne-
obișnuită” este poetul, ilustrând imaginea memorabilă eminesciană a tână-
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rului geniu: „Așa-și spunea un tânăr palid stând / La geamul aburit de-a sa 
suflare, / Cu-o detașare stranie privind / Cum seara șiroiește prin frunzare”. 
Îmbolnăvit de ,,nostalgia unei stări perfecte”, acesta râvnește o ,,dezlegare” 
a misterului ontologic prin reverie compensativă, ca premisă a retragerii 
interiorizate. Sybilla din poemul Leonidei Lari este o Ondină eminesciană, 
o emanație a gândirii și inspirației divine, care stimulează dorul de absolut 
și impulsionează elanul creator. În plan mitopoetic, ea reprezintă un sim-
bol al gândirii arhetipale, cu valoare ontologică pentru ființa umană („La 
ce-ar veni și dulce-amețitor / Ar stărui să prindem în ființă / Ce-i frumuse-
țea, când plecarea lor / Aduce o mai mare suferință!”). 

Incompatibilitatea dintre eroi se profilează și în scenariul liric imagi-
nat de Leonida Lari („Ea să se-mbrace-n vreme nu putea / El nu putea ieși 
din vreme-afară”), transcenderea condiției fiind posibilă doar prin moar-
te, ca barieră ontologică dintre cele două lumi („dar vezi, nu mi-a rămas / 
De-ales, decât să mă dezleg prin moarte”). Depășirea (fie și provizorie) a 
limitei ontologice se produce totuși (spre deosebire de textul eminescian), 
Sybilla acceptând coborârea în cotidian („Și ea ca dintr-un somn s-a ridicat, 
/ Ca să primească-această nouă viață”), echivalentă, în plan ontologic, cu 
căderea arhetipală și anamneza stării paradisiace („Nu pricepea-ntâmpla-
rea și era, / Precum un prunc golit de amintire”), iar în plan mitopoetic, cu 
metamorfoza ideii în cuvânt, ce-i oferă poetului revelația creatoare, starea 
de beatitudine („El se simți, a câta oară-nvins? / De-o ne-ncăpută-n vreme 
bucurie // De parcă orice fibră-a lui cânta...”). 

S-ar părea că gestul sacrificiului nu asigură împlinirea, că deschiderea 
spre cunoaștere nu e suficientă, iar posibilitatea de a atinge idealul râv-
nit nu depinde de actul alegerii, ci ține de esența originară a ființei, însă 
acesta aduce revelația superioară a unui „fond ascuns, / Unde de veacuri 
toate se păstrează” și a logosului întemeietor, a cărui valoare ontologică și 
mitopoetică este percepută doar de inițiați: „A se zidi și a zidi-n cuvânt. / 
Așa-ncepu zidirea-i nevăzută, / Însă puțini sînt cei de pe pământ / Căror 
această artă li-i știută”. Astfel, scenariul eminescian al incompatibilității și 
al tentației absolutului este „împlinit”, în sens bloomian, prin apoteoza în-
cercării și a sacrificiului (tentarea „limitei” pentru revelarea unui sens al 
ființării), contrapusă retragerii solitare în sfera contemplației reci din mo-
delul eminescian, ca expresie a ordinii universale imuabile. 

Practica rescrierii nu anulează însă dreptul la replică, polemica, ten-
tativa ironică, demersul parodic, caricatura, aducând o corecție creatoare 
a operelor consacrate. Relevantă în acest sens este rescrierea stănesciană 
a odei (în metru antic), ale cărei temeiuri sunt experimentarea modelului 
în vederea descoperirii propriului registru poetic latent și delimitarea ori-
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ginală de precursor: „Nu credeam să-nvăț a muri vreodată / Nu, nu, nu e 
bine! / E versul lui Mihai Eminescu”(Căutarea tonului). Se poate vorbi însă, 
în cazul lui Nichita Stănescu, despre o evoluție a „anxietății influenței” de 
la un regim ludic asumat la „conștiința dualismului” poetic, proprie crea-
torului modern, care realizează că afirmarea de sine nu este posibilă decât 
prin limbaj, iar „limbajul care guvernează relațiile dintre poeți este cel al 
influenței și dialecticii” [4, 78]: „ – Scriu din nou Oda În metru Antic, i-am 
răspuns, / mă înțelegi, scriu din nou Oda În metru Antic” (papirus cu lacu-
ne). În accepție bloomiană, experiența stănesciană demonstrează că „poe-
tul e condamnat să-și învețe jindul cel mai profund prin cunoașterea altor 
euri”, iar poemul din interiorul său „este găsit de poeme – de mari poeme 
– dinafara sa” [4, 72]. Ipostaza de „coautor” al odei marchează începutul 
unui traseu inițiatic (în plan ontopoetic) al creatorului Nichita Stănescu, 
stând sub semnul căutării unui „alt-ceva”, care nu atât înfruntă opera emi-
nesciană, cât o complinește. 

Tendința spre discontinuitate, redată explicit în titlul poeziei odă înnici 
un fel de metru, este accentuată prin contrapunerea a două atitudini lirice: 
„dorul de moarte” eminescian (echivalent cu dorul de inițiere, ca o treaptă 
în scenariul ființial) și „somnul de această lume” (stare de oboseală/apatie 
circumscrisă eului stănescian, angajat deplin în real). Acesta din urmă are 
conștiința relativității lumii și a ființei umane („E rea în alcătuirea ei ființa 
umană”), iar, prin extensie, a relativității cunoașterii într-un univers hime-
ric (unde „cuvinte țin loc de obiecte”). Eul stănescian percepe esența lumii 
de pe pozițiile celui înghițit de realitate, pentru care totul este predestina-
re: „Mâine se va face ziuă, / Tot mâine se va face seară”. Scenariul ontologic 
– incluzând nașterea („Tatăl meu s-a iubit cu muma mea”); trecerea prin 
lume,ca experiență de autocunoaștere („Mă uit lung la dragostea lor”); și 
moartea ca trecere în „altceva” („și încă întru cu totul și cu totul altceva”) 
– relevă predestinarea și condiția umană tragică, implicit scepticismul gno-
seologic al ființei care concepe zbuciumul existențial ca un nonsens („De ce 
om fi nu știm / De ce suntem condamnați la moarte nu știm”). Ceea ce din 
perspectiva eului eminescian, care și-a pierdut identitatea și care tinde să 
și-o recâștige prin „învățarea morții”, este o dramă ontologică, din optica 
eului stănescian, dizolvat până la alteritate în această lume, constituie o 
condiție firească, este chiar contopirea cu moartea, pe care eul o prezintă 
ca fiind mai puțin tragică decât ipostaza eminesciană a „învățării morții”. 
Dar această asumare senină a condiției de om poate fi citită invers, într-o 
viziune tragico-ironică, ce va fi nuanțată în celelalte ode-replici.

dialog cu odă (în metru antic) se prezintă ca o expresie gravă a dramei 
existențiale, provocată de limitele ontologice și gnoseologice impuse fiin-
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ței umane și resimțite ca pedeapsă. Imaginea luminii „prin care fluieră un 
răsucit de înger” este proiecția unei „transcendențe goale”, care și-a aban-
donat creaturile, condamnându-le la cunoaștere limitată, degradată („mi-
rosul de viață pe care-l are secunda, / mâncarea cumplită la Cina cea de tai-
nă”). Pentru eul stănescian starea de „a fi” (în planul prezentului) este un 
accident ființial, o „întâmplare” („Ah, ce întâmplare și viața noastră! / Ce 
întâmplare verdele de pe iarbă. / Ce accident de suflet calul alb pe colină”), 
echivalând cu o „învățare a morții”, care înseamnă, efectiv, descoperirea de 
sine ca ființă înspre moarte. Soluționarea dramei existențiale se realizea-
ză, după modelul eminescian, prin aspirația eului la o ipostază anterioară 
acestui „accident”, la starea de non-ființă. 

Spre deosebire de primele două texte-replici, „odă în metru antic” re-
flectă depășirea dramei existențiale din perspectiva eului care și-a redo-
bândit identitatea („Eu sunt sătul”; „Să fiu lăsat odată-n pace / de dragoste 
dintre prinți și-între prințese”), acceptând doar consubstanțialitatea cu 
„pământul stelelor”, fapt sugerat prin rescrierea versului eminescian „Pe 
mine mie redă-mă” în „Eu, eu, eu, eu, eu, eu / nu credeam să-nvăț a muri 
vreodată”, unde, prin rescrierea semnificantului, se încearcă găsirea (și 
cuprinderea) semnificatului acestuia, iar acest semnificat este identificat 
în strigătul existențial eminescian „Nu credeam să-nvăț a muri vreodată”. 
Sensul este același ca și la Eminescu (am învăţat a muri), doar că în textul 
precursor acest vers avea statutul unei constatări tragice, iar în derivata 
stănesciană este concluzia (tragică) la care se ajunge în experiența de re-
găsire a sinelui. 

Remarcăm faptul că viziunea eminesciană din odă (în metru antic) a 
constituit pentru Nichita Stănescu o confirmare a propriilor convingeri on-
tologice (drama rupturii ființiale) și poetice (cuvântul resimțit ca incapabil 
a prinde „starea de poezie”), rescrierea textului precursor (cerelevă depă-
șirea dramei ontopoetice prin asumarea ei) fiind un gest creator, expresie 
a provocării de „re-în-ființare” a operei eminesciene. 

Practica rescrierii atestă alte forme și valențe în creația postmoder-
nă, fiind transpusă într-un discurs cu valențe ludice, parodice, ironice, care 
nu exclude însă existența unui fond comun al „obsesiilor” și „fascinațiilor” 
ontopoetice. Relevantă, în acest sens, este poema chiuvetei de Mircea Căr-
tărescu, ce rescrie în cheie parodică scenariul romantic al iubirii imposibi-
le din luceafărul, sugerând rezerva ironică față de reiterarea obsedantă a 
unor teme/viziuni consacrate de tradiția literară. Sunt păstrate suficiente 
referințe care pun în evidență intenția de rescriere a modelului: tema re-
cognoscibilă din poemul eminescian a incompatibilității dintre terestru și 
celest (iubirea dintre o chiuvetăde bucătărie și o mică stea galbenă din col-
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ţul geamului de bucătărie), motivul reactualizării trecutului (fără nostalgia 
romantică), motivul visului care pune întreaga poezie sub semnul jocului 
gratuit etc. Mimând o atmosferă romantică, prin actualizarea unei recuzite 
tematice/stilistice consacrate, scriitorul postmodern desacralizează, prin 
parodie, viziunea eminesciană asupra iubirii. Se produce totuși o alchimie 
individuală, prin care spiritul nou absoarbe, transformă, apoi redă într-o 
formă inedită materia literară preexistentă.

 Semnalând câteva teorii de referință ale rescrierii în știința literară și 
câteva manifestări relevante ale fenomenului în spațiul literar românesc, 
putem concluziona că această practică literară nu se limitează la operația 
de reconstruire textuală, ci implică, imperativ, o reîncărcare semantică și 
hermeneutică, cu finalități etice, estetice, epistemiologice etc. Rescrierea-
reflectă atât potențialul germinativ al tradiției literare, implicit al operelor 
consacrate, cât și tentativa creatorilor de mai târziu de a le răstălmăci, re-
lansându-le într-un nou circuit de semnificații, operații ce ilustrează însuși 
mecanismul evoluției literare. 
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Rezumat. Metoda mitologică este abordată de mai mulți savanți în domeniu: 
Al Losev, P. Brunel, Yv. Chevrel, P. Albouy. În critica literară din spațiul românesc in-
strumentariul mitic oferă o dinamică receptării textului artistic. Din cei mai repre-
zentativi în acest sens sunt Mihai Cimpoi și Eugen Simion, nefiind străin nici lui M. 
Dolgan, G. Lateș, E. Prus.Criticul literat Mihai Cimpoi valorifică cultura greco-roma-
nă ca un început de conturare a   eurocentrismului, explicând-o într-o luptă perma-
nentă pentru identitate cu cei care nu aparțin acestei civilizații. Este de menționat 
că raportul dintre cultura română și modelul european a cunoscut diferite relații 
de mitizare, prin idealizare, percepută ca un model ce trebuie urmat cu insistență, 
remitizare, cu implicarea noilor coordonate vizând cadrul etnografic, demitizarea, 
răsturnarea ideilor pe făgașul propriei viziuni. Europa în interiorul mitosferei  ates-
tă veșnice mutații de la mitizare spre demitizare, care contribuie la formarea, une-
ori la acceptarea altor mituri noi din epoca globalizării, care pare să depășească 
mitul apocaliptic.

Cuvinte-cheie: metodă mitologică, mitosferă, critică literară, civilizaţia elină, 
istoria literaturii române, eurocentrism.

Abstract.The mythological method is approached by many scientiests in the 
field: Al. Losev, P. Brunel, Yv. Chevrel, P. Albouy. In literary critique from the ro-
manian teritory the mythical instrumentation provides a dynamic of reception of 
theartistictext. From the most representative scientists in this domain are: Mihai 
Cimpoi and Eugen Simion, being not foreign neither for M. Dolgan, G. Lateș, E. 
Prus. The literary critique Mihai Cimpoi values the Greek-Romanian culture as a 
begining of representation of the eurocentrism, explining it in a permanent fight 
for identity with those who do not belong to this civilisation. It is very important 
to mention that report between the Roamnian cultureand European model found 
out different relations of mythicization through idealization, that is percept as 
a model which should be flowed with insistence, with remythicization, with the 
involvement of new coordinates aiming the etnographic domain, demythicizati-
on that suppose ideas’ overturning on the path of the own vision. Europe in the 
middle of mythosphere atests eternal mutations from the mythicizationd, that 
contributes at the formation, sometims the acceptance of other new myths from 
the globalization epoch, that seems to overcome the apocalyptic myth.

Keywords: mythological method, mythosphere, literary critique, Greek civiliza-
tion, history of romanian literature, eurocentrism.
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Introducere. Metoda mitologică este abordată de mai mulți savanți 
în domeniu: Al Losev, P. Brunel, Yv. Chevrel, P. Albouy. În critica literară din 
spațiul românesc instrumentariul mitic oferă o dinamică a receptării textu-
lui artistic. Dintre cei mai reprezentativi în acest sens sunt Mihai Cimpoi și 
Eugen Simion, nefiind străin[ nici savanților M. Dolgan, G. Lateș, E. Prus. 

Metoda respectivă, după Al. Losev, are drept scop de a restabili mitul. Aces-
ta este transpus viabil, ținând cont nu numai de fabulă, autorul găsește pașii 
care coboară în adâncurile mitului prin intermediul a tot ce se leagă de acesta 
(texte literare, desene pe amfore, mozaic, obiecte de numismatică etc.). Este im-
portant că Al.Losev pune semnul egalității între obiectul / fenomenul real și ze-
itate. De exemplu, raportul dintre mare și Poseidonse explică prin echivalența a 
ceea ce înseamnă o substanțializare de comunicare dintre om și natură. Savan-
tul specifică ce ar însemna cuvântul mit pentru limba greacă veche poliseman-
tică: „Această substanțializare (trecerea de la obiect la semnificație), dar nu o 
simplă gândire de a întrupa ideea în materie numeau anticii mit” [1, p. 96]. 

În analiza unui mit se includ și multiplele aspecte comparative. Această 
metodă îi îngăduie să nu piardă viziunea unitară a mitului, deși e culeasă 
prin diverse fragmente, care includ și scrieri, și imagini, obiecte de cult. Is-
toria vine să sincronizeze anumite fapte care rămân să stipuleze anumite 
presupoziții ce ar argumenta apariția și menținerea mitului. Autorul averti-
zează că această viziune nu ține de lumea fanteziei, așa cum se stipulează în 
mai multe tratate în prezent. Anume în aceasta și constă specificul gândirii 
din Antichitate, numită de savant – dialectica mitului.

Metodologic, Pierre Brunel relevă 3 tipuri de interpretare comparativă 
[vezi: 2, p.29-55], pe care le-am dezvăluit din optica interpretării mitului antic 
în textul liric la intersecție de milenii: emergența, flexibilitatea, iradierea.

La Pierre Albouymitul derivă din domeniul religios și ritualic, ce 
reconstruiește perspectiva ontologică. (Corespondența dintre mit și ritual 
este stipulată și de Mircea Eliade.) În definirea autorului „Mituri și mitolo-
gii în literatura franceză” noțiunea pune următoarele accente: „Mitul literar 
este constituit din această poveste, pe care autorul o tratează și o modifică 
cu mare libertate, și prin noile înțelesuri care se adaugă la aceasta” [3, p. 9]. 
Scriitorul dirijat de Libertatea imaginației îi sunt relevate și restricțiile puse 
de frontierele „timpului și spațiului literar” (traducerea noastră). Această 
viziune este cooptată și de André Dabezies care precizează că selecția sim-
bolică în mitul literar depinde de situațiile dintr-o colectivitate sau alta. Re-
spectiv mitul literar servește ca un retrovizor social.

Interpretarea mitului în viziunea lui Mihai Cimpoi. Critica literară a 
lui Mihai Cimpoi se distinge prin sincretism și prin sferele general-umanului, 
ce identifică individualitatea scriitorului analizat. Într-o perioadă totalitaris-
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tă, evadarea interpretativă constă în explicarea versurilor poeților timpuri-
lor prin filonul mitului. Respectiv, axându-se preponderent asupra creației 
eminesciene, Mihai Cimpoi a contribuit la identificarea mitului eminescian, 
vorbind în termenii conceptului lui Pierre Albouy cu privire la mituri și mi-
tologii proiectate pe literatura franceză. 

Perspectivele impuse de școala franceză prin „Mitul lui Napoleon” sau „Mi-
tul lui Baudelaire” inaugurează oportunitatea de a edifica și „Mitul Eminescu”.

Viața, văzută ca o oportunitate a lecturii, a contribuit la dezvăluirea trans-
formărilor nu doar în textele artistice, dar și în perspectivele instrumentare 
ale interpretării literare care se observă, în special, în această intersecție de 
secole/ milenii (sfârșit de veac XX și început de secol al XXI-lea). Argumen-
tarea interpretării în timp constituie o componentă fundamentală a mitului 
Eminescu: „Mitul Eminescu conține două aspecte esențiale complementare: 
pe de o parte, investirea în timp a poetului cu valoare de simbol, paradigmă 
(= supra-model), exponent, iar pe de altă parte, impunerea certitudinii va-
lorii reale a operei, universalității sale. E un mit ce crește piramidal pe baza 
personalității puse sub semnul deplinătății culturale” [4, p. 126].

Similitudinea cu construcție piramidală M. Cimpoi o fundamentează 
prin reperele cercetătorilor Rosa del Conte, Mihai Zamfir, Eugen Simion, 
Theodor Codreanu. Pentru a evita o optică unilaterală, dată de fiecare cer-
cetător în parte, eminescologul M. Cimpoi generalizează: „Creatorul mitului 
Eminescu este însuși Eminescu. El crește din propria viață și în propria ope-
ră. Un factor modelator important este transmutarea întâmplărilor vieții în 
planul destinului (...). Procesul mitizării beneficiază de înseși proiecțiile al-
ternative din poeme (Regele, Călugărul, Ascetul, Magul) și ipostazele simbo-
lice (Poetul – Bard, Poetul – Geniu, Poetul - Demiurg). Figura reală a poetului 
este scoasă din sfera noumenalităţii”[4, p. 127-128]. Chiar și prin titluri este 
evidentă reflecția dintre viață și operă. Sunt simboluri care prin interpretare 
contribuie la o nouă asamblare a Mitului Eminescu în funcție de noutățile 
științifice din cele mai diferite sfere.

Discursul critic al lui M. Cimpoi constituie o eurocentrare a creației emi-
nesciene. Este optica ce oferă dimensiuni interpretative. Filonul universalității 
desprinde perspectivele gândirii mitice care insistă în textul lui Mihai Emi-
nescu. Explorând mitul, creația sa are forță de asamblare într-o mitosferă. 
Mitul constituie o sursă inepuizabilă pentru romantism: „Romanticii au des-
coperit înrudirea intimă a poeziei cu mitologia, care este potențarea primei 
exprimări a naturii prin intermediul limbii”[4, p. 294]. 

Deși, în monografiile sale, exegetul Mihai Cimpoi explică mitul și din op-
ticile lui L. Blaga, și a celui care l-a înaintat pe Blaga la premiul Nobel în 1952 
– Mircea Eliade, criticul identifică noțiunea de mit la Eminescu: „Gândirea 
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poetică este gândirea mitică. Eminescu are conștiința acestei identități, fiind 
convins că mitul exprimă cel mai bine ființa în sensul în care vorbea Par-
menide: „Numai mergând pe calea unică a mitului, vei afla Ființa” (despre 
natură VIII, 1-2). Eminescu definește mitul în strângerea literaturii popula-
re, dovedind că are o valoare de simbol, de „hieroglifă” care „trebuie citită și 
înțeleasă”, și nu doar percepută superficial, în forma ei imitată în „zugrăveala 
pe hârtie”[4, p. 292].

Selectarea viziunii înțeleptului Parmenide se intersectează cu hermene-
utica lui M. Heidegger despre ființare. Iar valorificarea lecturii și a înțelegerii 
din viziunea lui Eminescu amintește de tratatul lui Schleiermacher cu privire 
la lectura integrală și înțelegerea care trebuie să se axeze concomitent și pe 
fragmente și pe opera văzută ca un ansamblu. Comprehensiunea fiind consi-
derată, de unii cercetători, superioară interpretării.

După Mihai Eminescu, înțelegerea necesită complicitatea senzațiilor. Or, 
„zugrăveala” necesită abilitate vizuală, „obiceiul” – chinestetică, dinamici-
tate, memorie, emoție, „formula” – perspectivă auditivă. Dar percepțiile nu 
sunt suficiente, este necesară o rațiune, care implică voință și emoție. 

Numele devin cheia interpretării, pentru care a pledat conceptual și Mi-
hai Eminescu. Originea cuvântului este traseul de care trebuie să țină cont 
cercetătorul.

În creația lui M. Eminescu, raportul dintre haos și cosmos capătă 
noi conotații în interpretarea lui M. Cimpoi.  Analiza se face și din optica 
conotației culturii elene: „Lumea începe, în viziunea lui Eminescu, anume 
de la această ordine divină, generatoare de mitoistorie. Geneza universului, 
invocată în scrisoarea i și recăderea în Haos, figurată în memento mori sunt 
puncte de reper ale timpului și spațiului mitic, care cunosc deschideri și în-
chideri de perspective, restrângeri și extinderi, mișcări ciclice sub semnul 
reversibilității / ireversibilității, măriri și căderi sinusoidale”[4, p. 293].

Sinteza este o trăsătură a creației eminesciene, ea insistă a fi proiecta-
tă în mai multe sisteme culturale. Textele sale artistice sunt multiplane. M. 
Eminescu topește simboluri din mai multe culturi. Libertatea sa vizionară 
îi permite să asambleze într-o unitate mitologia greacă, latină, conceptele 
din Vedele indiene, perspectivele creștine și misterul oriental. Unitatea se 
datorează percepției de adâncime a similitudinilor, în textele sale nu se re-
levă frontierele care constituie deosebirile. Mihai Cimpoi lucrează cu textul 
eminescian integral. Referindu-se la creația eminesciană, apar din start mul-
tiplele puncte de referință, cum ar fi: filosofia lui Plato, Em. Kant, Schopenha-
uer, E. Cassirer, M. Muller etc.

La Mihai Cimpoi depistăm tipologii de haos și cosmos în creația emines-
ciană. Acestea sunt percepute:
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la nivel astral, galactic, propriu mitologiei eline, cu o corespondență 1. 
de cunoaștere (corespondentă cosmosului, respectiv – inițierea) și 
ignoranță (corespondenta haosului, uitării, respectiv -neinițiatul);
din perspective ale creației – văzute ca rezultate culturale: creația 2. 
primului om Adam de către Dumnezeu și creația gigantului Golem, 
un titan în viziunea culturii ebraice, realizat de către rabinul Loew 
ben Bezalel cu scopul de a ocroti sinagoga din Praga de devastatori;
din optică stihială, în care apare și perspectiva: inconștientul 3. 
(reflecția în apa primordială) prin Narcis și conștientul (asumarea 
ordinii, viziune rațională) prin Hyperion.

Funcția metodei mitice în critica literară a lui Mihai Cimpoi. Având 
în arealul editorial mai multe cărții care au fost reeditate, acad. Mihai Cimpoi 
gândește prin proiecții cosmice chiar și la fenomene care unora li s-au pă-
rut limitate într-un spațiu și timp restrâns. Aprecierea înaltă a contribuțiilor 
sale de a coagula filonul filosofic cu cel al istoriei literare este consemna-
tă de Florian Copcea: „Incursiunea hermeneutică propusă de Mihai Cimpoi 
în spațiul literaturii române din Basarabia evidențiază o conștiință estetică 
fundamentală orientată, sub influența pettern-ului călinescian, în direcția 
onto-axiologică și a reactivării unui ethos aneantizant. În atare context, O 
istorie deschisă a literaturii române din basarabia, (ediția a IV-a revizuită, Ed. 
Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2009) vine să consa-
cre modelul mitopo(i)etic al eruditului savant filosof (…) dincolo de limitele 
naționalului în miteme definitorii pentru cultivarea universală” [5, p. 42].

Autorul „Istoriei literaturii române din Basarabia” [6] revanșează aceste 
trepte inclusiv prin titluri ce conțin referințe mitice. Vom prezenta câteva 
titluri pe care le însoțim cu un comentariu: 

perioada postbelică: rătăciri dogmatice și întoarceri la ithaka – Fiind 
un observator bun și un cititor atent, M.Cimpoi a contabilizat imaginea lui 
Odiseu în poezia din perioada postbelică. Numărul impunător, peste 200 de 
poezii, a constituit un argument în favoarea acestui titlu care nu va pune ac-
cent pe bucuria imperială (mesajul căreia trebuia obligator să fie prezent în 
cărțile ce erau acceptate pentru editare în perioada imediat postbelică), dar 
în evidență apare Ithaka (o metaforă ce subînțelege acea palma de pământ – 
o insulă de latinitate printre stemele republicilor URSS, populația căreia era 
pedepsită prin foame, exil, migrație forțată). Pluralul de întoarceri constituie 
și miticile încercări ale lui Odiseu din poemul homeric de a ajunge mai repe-
de, dar și tendința eroului elin de a amâna această revenire. În acest context 
al literaturii postbelice, sub ochii vigilenți ai securității, Odiseu trebuie să 
se întoarcă altfel în Ithaka – fără identitate, fără stigmatul de stăpân, fără 
dorința de a-și redobândi averea. De fapt, sistemul avea drept scop să creeze 
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un pseudo-odiseu. Dar și cel din poemul lui Homer trece prin ipostaza de 
Nimeni, într-o nouă reflecție apare acest Polifem, care în condițiile imediat 
postbelice ar semnifica unicul punct de viziune, îngustarea până la încar-
cerare a omului ce nu și-a părăsit Ithaka. În aceste condiții vitrege, scopul 
sistemului ideologic constă în încercarea de a diminua un popor întreg, de a 
neglija tradițiile sale, de a-i denatura limba, de a-l devasta după dictonul latin 
devide et impera! Frica va și provoca acest polytropos, pe care îl menționează 
exegetul Mihai Cimpoi. 

infernul proletcultist – acest titlu putea fi acceptat numai din perioada 
gorbaciovistă. Infernul lui Dante, având echivalență cu Tartarul din mitologia 
elină, discerne atitudinea față de dogmă și mutilațiile provocate de ideolo-
gia imperială, care împărțea culturile în mari și mici, implementând un cult 
ateic, apatrid. 

vântul lumii și focul sacru din vartra proprie – referința la stihial este 
conjugată cu identitatea (prin posesivul care determină numele „vatra pro-
prie”). Universalitatea, grație recunoașterii acestor valori din patrimoniul 
cultural, rezidă în sintagma „vântul lumii”. În organizarea proletcultistă acest 
vânt al lumii parcurge / trece prin lecturi. Dialogul poetic are abilități de a in-
clude mesaje stratificate, adâncite prin imagini artistice. „Focul sacru” trece 
ca un stigmat în lucrarea lui Lucian Blaga, făcând referință la vizionarismul 
certitudinii lui B. Pascal. Focul sacru conține cunoașterea ce contribuie la 
verticalitate, demnitate, conștientizare, libertate în gândire; se opune fricii, 
lașității, minciunii. 

Spațializarea „din vatra proprie” denotă valorificarea cadrului etnic 
pentru a-l explica, a-l păstra, fiind o parte componentă a latinității, a balca-
nismului, având rădăcini în culturi preistorice. Preferința de a include sti-
hialul denotă dinamicitatea de a supraviețui prin păstrarea intactă a ima-
ginii casei percepută ca o centrare a căldurii dorite „din vatra proprie”. Este 
esențializată legătura arhetipală cu vatra, condiționată de un timp social ce 
tinde să denatureze fondul cultural în favoarea rusificării, deznaționalizării, 
schilodirii gândirii libere.

reabilitarea eticului și a sacrului – prin acest titlu se revendică una din 
trăsăturile definitorii ale mitului – sacralitatea. Se pune accent pe insistența 
de a rezista sovietizării prin aspectele etice. Moralul se anunță nu unul ide-
ologic, determinat de organizațiile de partid, dar unul etnic transmis de mi-
turile fundamentale: mioriticul – rezistența prin introvertire, cumsecădenie, 
supraviețuirea prin cosmicizare, dar nu prin răzbunare. Consecința iertării 
rezidă din întoarcerea acasă a familiilor intelectuale, dintre care și scriitori. 
Este perioada reabilității celor deportați. Deși textul artistic este ctitorit în 
contextul distrugerii credinței (perioadă în care au fost distruse biserici sau 
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li s-au schimbat destonațiile, fiind transformate în spitale, grajduri, muzee, 
săli de degustare a vinurilor etc.), sacralitatea se întrevede prin imaginile ca-
sei, mamei, nucului de la poartă. Se remarcă elemente din tradiția populară 
cum ar fi: hora, claca, bocetul, ruga. 

Generaţia „ochiului al treilea”– de la tradiția orbului Homer la cea clar-
văzătoare. O altă lectură a timpului, cele interzise vor fi elucidate admirativ, 
de parcă s-ar învăța a scrie adevăruri lăuntrice în alte semne. Această privi-
re din interiorul fenomenului distorsionează volumele. Raportul de mare-
mic se transformă în funcție de prerogativa eului liric. Ochiul al treilea are 
proprietatea de a vedea dincolo. Acest dincolo ține nu doar de abstractizare, 
dar și de materizalizare, de mentalizare, de raționalizare a confruntărilor de 
a vedea altfel lumea, nu șablonat, dar diferit – din perspectiva câmpurilor 
electrice și a emoțiilor răvășite, de a răsturna viziunea de clișeizare, văzută 
ca o modă în literatura partiinică.

Cultul eumenidelor – valorifică reintegrarea literaturii de pe malul de 
est al Prutului cu literatura română. Ar părea că această integrare (fixată 
cronologic de aparițiile editorial ce țin de anii 1992-996) nu ar avea nimic 
cu piesa lui Eshil, cu modificarea numelui furiilor spre a fi îmbunate. Totuși 
cercetătorul Mihai Cimpoi explică această confruntare cu eriniile timpului: 
„Cultura românească din Basarabia a intrat evident într-o fază stăpânită de 
Eumenide, zeițe ale culpelor și mustrărilor de conștiință, scriitorii cei mai re-
prezentativi punându-și astfel pe cap cununi împletite de șerpi” [6, 197]. Ex-
plicarea tendinței în istoria literară se realizează pe fundalul eseului lui T.S. 
Eliot „Funcția socialului în poezie”. Fenomenul literar din această perspectivă 
este abordat prin două registre: unul în categorii sociale, cu instrumentariul 
critico-teoretic, altul prin reconstituirea prin intermediul demitizării unei 
perioade, valorificând paradoxurile prin intermediul confruntărilor.

melpomene în „Cercul strâmt basarabean” – Melpomene inițial era muză 
a muzicii, mai târziu a fost ocrotitoarea tragediei. Piesele constituie axa elu-
cidării vieții teatrale care tatonează lupta regizorilor pentru repertoriu încă 
din anii 50. Cercetătorul diagnostichează genul dramatic, raportându-se la 
preferințele scriitorilor și la succesul montărilor.

odiseea luptei pentru limba română– perioada vizibilă a luptei pentru 
limba română este consemnata cu data de 31 august 1989. Noțiunea de odi-
see apare ca o poziție tranșantă, care nu acceptă necunoașterea existenței 
acestei lupte, inclusiv în perioada anilor ’60, când scriitorii insistau prin dis-
cursuri, replici, articole, asupta necesității trecerii la grafie latină. În prezent, 
lupta continuă într-un spațiu care se anunță deseori a fi biling.

Imaginea lui Ulise, preferată din registrul antichității, se întâlnește frec-
vent în repertoriul critic al lui Mihai Cimpoi. Fiind utilizată în diverse contex-
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te, de exemplu în starea în exil, explică diferențele dintre „exilatul din Vest și 
exilatul din Est” în modul următor: „Ulyssele basarabean se întoarce în Ithaka 
fără a-și fi pierdut ceva din identitatea sa pe drumurile înstrăinării; el nu se 
află, de fapt, în căutarea identității pierdute, ci caută să-și păstreze identita-
tea pe cale de a fi pierdută din cauza sirenelor dulci-viclene ale înstrăinării în 
propria Ithaka. Asemeni eroului homeric, omul de cultură basarabean este 
un polytropos, un personaj cu multe înfățișări pe arena istoriei, adaptabil la 
situații imprevizibile ale acesteia, dar neschimbat în esența sa intimă”[6, p. 
17]). Invadarea sirenelor în Ithaka constituie vicierea printr-o denaturare în 
crearea unei obișnuințe de a accepta impropriul ca un trofeu. Convingerea că 
altele sunt superioare, accesibile, cu o pondere mai plauzibilă în contextul so-
cial, aduce rezultate. Acad. M. Cimpoi abordează rezistența în cauză drept una 
eroică – prin exiluri (prin creația lui N. Costenco, formularul lui Gr. Vieru), 
foamete, secetă, rusificare, suspectare (creația lui G. Meniuc), de asemenea 
relevă factorul străin, care a contribuit la mutilarea individului. Ipostaza re-
spectivă devine o reconstruire a mitului lui Ulise. De data aceasta calul troian 
i-a fost adus în Ithaka de către pețitori, pentru că nu a putut să-l distrugă în 
străinătate. Migrația forțată a adus rezultate în care înstrăinarea se face în 
spațiul intim (cenzura „codurilor culturii naționale” [6, p. 17]). Dar anume 
riscul de a pierde îl face să se recompună, asemenea păsării Phoenix. 

fenomenul basarabean sub semnul păsării phoenix – deși imaginea este 
un motiv persan, aceasta s-a vehiculat în multe culturi. Imaginea ei este legată 
de foc, distrugere, renaștere. Cert este că Mihai Cimpoi a preluat acest simbol 
din creația eminesciană. În oda în metrul antic conotația relevă singularita-
tea omului în fața propriei cunoașteri, transgresată pe planul timpului, Mihai 
Eminescu reconstruiește traseul sufletului spre nemurire. La Mihai Cimpoi, 
Pasărea Phoenix explică supraviețuirea practic imposibilă într-un timp ce 
tot prevestea sfârșitul. Moartea era determinată ca un sacrificiu, adus pe al-
tarul noului regim, de a construi conștiința de homo sovieticus.

Corespondența dintre titlu și mesajul interpretativ urmează o metodolo-
gie aparte, care este menționată astfel: „În viziunea lui Mihai Cimpoi critica, 
presupunând, obligatoriu, o dedublare, trebuie să decodifice ceea ce există 
înlăuntrul și în afara textului și, în același timp, „să convertească în semn” 
(Cesare BRANDI. Teoria generală a criticii. București: Univers, 1985, p. 39), 
tot ce se află dincolo de inter-semnificații” [5, p. 48-49]. Dedublarea, pe care 
o relevă Florian Copcea, explică proiecția textelor analizate pe viziunile gân-
ditorilor culturii universale. Această optică interpretativă oferă șanse de dez-
văluire a sensurilor, care în discursul critic al lui Mihai Cimpoi au traseul de 
la particular la general-uman, de la margine spre centru, de la periferie spre 
eurocentrism. Competența exegetului Mihai Cimpoi permite de a valorifica 
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în propria interpretare conceptele care constituie firmamentul tezaurului 
uman. Semnele nu sunt reiterate, acestea sunt depistate în secvențe, trăiesc o 
dublă proiecție cea a timpului scriitorului și proiecția instrumentariului her-
meneutic cu cele mai competente scule de disecție, în care imaginea artistică 
își configurează sclipirea în lumina individuală de interpretare interdiscipli-
nară: ontologică, semiotică, mitologică, lingvistică, fenomenologică, literară, 
istorică, estetică etc. Această amploare interpretativă este anunțată de The-
odor Codreanu „ca fiind postsincronă, ca nouă paradigmă a criticii literare. 
Cum și criticul este creator de cultură, și opera lui se cuvine recunoscută sub 
semnul particularizant al cicatricei lui ulise. sincronizarea cu spiritul veacului 
nu mai este văzută din perspectiva unui complex de inferioritate, retardatar, 
ci prin ceea ce autorul numea congenialitate, capabilă să ofere actului de cul-
tural o modernitate perenă” [7, p. 28]. Faptul de a specifica din multele titluri 
ale lui Mihai Cimpoi, Cicatricea lui ulise, ține de cicatricea perioadelor istorice 
care nu i-au anihilat avântul cunoașterii, situații care l-au motivat să găsească 
deschideri în scrieri interzise / cenzurate. Cicatricea timpului devine o parte 
componentă a numelui eroului din Itaka. O componentă a arealului elin, care 
totuși rămâne insulă care nefăcând parte din peninsula Balcanică, oarecum 
ruptă de țărm, așa cum rămâne să fie istoria Republicii Moldova în raport cu 
România, fiind o parte componentă a arealului cultural românesc. 

Imaginile, după selecția exegetului, devin piese ce reflectă arhetipul, ce 
au reminiscențe mitice, fie că se apropie de primordial, fie că se află în anti-
teză, contribuind la fenomenul demitizării.

Exegetul Mihai Cimpoi valorifică o creație artistică într-un mod artistic, 
după remarca lui F. Schleiermacher în ce privește hermeneutica reglemen-
tată ca o artă a interpretării. Altminteri procesul interpretativ nu rămâne 
să fie creație. Textul artistic, tranzacționând prin optica general-umană, 
capătă noi proiecții. Respectiv, criticul plasează textele artistice pe oglinda 
cunoștințelor proprii, pe care își proiectează atitudinii și-și fixează pânza no-
vatoare interpretativă. 

Creșterea universalului în textele proprii a contribuit la o evadare, ce 
nu era plauzibilă până la sfârșitul anilor ‘80, în filosofia germană (Kant, He-
gel, Heidegger, Goethe, Nietzsche) grație predilecției sale pentru cercetarea 
creației eminesciene. Titlul care anunță vectorul formării Mitului Eminescu 
îl constituie monografia narcis și Hyperion, cunoscută în mai multe ediții. 
În cea din 1986 găsim argumentul pentru acest titlu: „de la eul său inițial, 
convențional denumit de noi Narcis, la cel impersonal denumit de el însuși 
Hyperion” [8, p. 3].

De la mitologie spre viziunea eurocentrică. Criticul literat Mihai Cim-
poi valorifică cultura greco-romană ca un început de conturare a eurocen-
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trismului, explicând-o într-o luptă permanentă pentru identitate cu cei care 
nu aparțin acestei civilizații: „Eurocentrismul se impune odată cu înfrunta-
rea civilizației greco-romane cu „barbarii”, devenită axa doctrinară a catoli-
cismului medieval care vedea în Roma centrul spiritual al lumii, cu filosofia 
lui Hegel și concepțiile lui Michelet” [9, p. 11].

Trecând în revistă viziunile mai multor gânditori (Goethe, Hugo, Nova-
lis), se evidențiază viziunea personalităților notorii din spațiul românesc 
ce au contribuit la Eurocentrism: „Ștefan cel Mare se gândea la o unitate 
creștină, Eminescu îmbrățișa o idee de Liga Spirituală a Europei, care să ar-
monizeze interesele speciale, adică naționale, și cele general-continentale” 
[9, p. 11]. Eurocentrismul în viziunea acad. M. Cimpoi, apare configurată în 
mitosferă. 

Este de menționat că raportul dintre cultura română și modelul euro-
pean a cunoscut diferite relații de mitizare, prin idealizare, percepută ca un 
model ce trebuie urmat cu insistență, remitizare, cu implicarea noilor coor-
donate vizând cadrul etnografic, demitizare, răsturnarea ideilor pe făgașul 
propriei viziuni: „Cultura română a modelat o idee europeană. (…), acțiunile 
de idolatrizare au alternat cu cele de demitizare. Oricum, crearea unei Eu-
rope-Model s-a făcut mereu fie cu mijloace raționale, fie cu mijloace magice, 
oscilând între Adam și Golem”[9, p. 14].

Europa în interiorul mitosferei atestă veșnice mutații de la mitizare spre 
demitizare, care contribuie la formarea altor mituri noi, proprii epocii globa-
lizării, care par să depășească mitul apocaliptic.

Privit într-un ansamblu, scopul lui M. Cimpoi este de a identifica 
interacțiunea în cadrul acestei „conștiințe continentale”.: „Raportul nostru 
cu Europa reia problema alterităţii. E ca și raportul pe care-l avem cu arta: ne 
oglindim, ne proiectăm ființa într-o conștiință continentală. Europa devine 
un întreg continent al alterității în preajma căruia ne rostim ființa și căutăm, 
înfrigurați, esența ei. Cine și ce suntem în această proiecție alternativă ne 
preocupă mai puțin; contează mai mult această proiecție”[9, p. 13].

M. Cimpoi include vectorul culturii române centrat pe Europa, văzut „ca 
tărâm mirific al Hesperidelor, ca un Paradis spre care accesul este mereu 
îngrădit de Dragoni”[9, p. 15].

Raportul oglindirii mitului antic în textele artistice reprezintă proiecția 
care orientează cercetarea noastră la mai mulți autori, cum ar fi: Grigo-
re Vieru, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Andrei Ţurcanu, Aureliu Busuioc, 
Victor Teleucă, Tudor Palladi etc., proiecție care încorporează și viziunea 
europeană în scrierile lor. Iar secvențele mitice preluate în diferite contex-
te anunță atingerea acestei universalități. În acest ansamblu, al alterității, 
insistă expresia vizionară a criticului literar E. Simion: „Nu poate fi socotit 
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european cine ignoră sau disprețuiește cultura națională” [10, p. 379]. Prin 
corespondențele universale pe care le realizează criticul Mihai Cimpoi în 
baza literaturii române, de la creația eminesciană până la istoria literaturii 
române, se amplifică abordările care nu sunt constrânse de un spațiu cultu-
ral concret, condiționate de un timp. Cronotopul capătă noi conotații atunci 
când textul apare încorporat într-un fenomen, care își dezvăluie libertatea 
de a crea contururi multilaterale, dar care nu constrâng, interpretarea de-
notă o libertate intelectuală a gândului bine argumentată în ansamblurile 
inedite propuse pentru înțelegerea trinității: text – context – autor.

Concluzii:
Condițiile rigide ale criticii literare sunt deconstruite la Mihai Cimpoi, 1. 
prin estomparea frontierelor de la un lexic pur teoretic, ce ține de stilul 
academic, la unul ce vizează o coagulare interdisciplinară: prin concep-
te filosofice, abordări sociologice, cu implicări ale parabolei mitice.
Numele proprii ale mitului în critica literară nu anunță de fiecare 2. 
dată conexiunea cu textul artistic interpretat. Uneori exegetul lite-
rar abordează unele imagini prin analogie, ceea ce universalizea-
ză mesajul prim al textului artistic, trecându-l de la registrul strict 
contextual la cel al culturii universale.
Mitul Eminescu este amplificat prin proiecția cosmogoniei atât a 3. 
folclorului românesc, cât și a modelelor sanscrite, eline, ebraice. 
Criticul utilizează un efect al sincretismului prin a apela la un pars 
pro toto. Această modalitate de a investiga fragmentar, dar, conco-
mitent și integral, deschide perspective inedite ale textului. Creația 
artistică devine un mediator în cunoașterea Ființei, în care ar putea 
să se oglindească cititorul.
Vectorul principal al academicianului Mihai Cimpoi îl constituie va-4. 
lorificarea istoriei literaturii române printr-un spectru cu arii su-
prapuse, contextul fiind conjugat cu viziunile scriitorilor din peri-
oada în care au activat.Textul critic gestionează un registru inedit 
cu coordonate arhetipale, ceea ce face ca marginea să oglindească 
universalul, după consemnarea lui Mircea Eliade cu privire la cultura 
babiloneană, unde terestrul oglindea cerescul. Respectiv, în o istorie 
deschisă a literaturii române din basarabia apar, deloc întâmplător, 
corespondențe cu mitologia elină și nu numai. Măiestria criticului 
literar constă în identificarea acestor corespondențe, în a le argu-
menta rațional, cooptarea derivă și dintr-un spirit novator, gata să 
privească textul din cele mai diverse optici, niciodată șablonat.
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TRANSPOZIŢIA EMPATICĂ A NARATORULUI HOMODIEGETIC 
ȘI LIRICIZAREA REGIMULUI NARATIV

Carolina Gabura
 Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. În lumina cercetării regimului narativ liric, subliniem faptul că em-
patia e un fenomen psihologic, care poate fi raportat îndeosebi la naratorul homo-
diegetic. Acesta, evoluând la persoana I, se apleacă asupra propriei interiorități și 
prezintă lumea, inclusiv interioritatea celuilalt, prin prisma opticii sale personale. 
În plus, naratorul homodiegetic, care posedă o structură emoțional-psihologică ce-l 
face susceptibil la trăiri afective de mare sensibilitate, la posibilități evocatoare și 
imaginativ-substitutive, ar putea realiza o transpunere în psihologia altor persona-
je, o contagiune afectivă care are, drept consecină, contaminarea stării celuilalt. 

Cuvinte-cheie: empatie, empatizat, empatizator, regim, liric, perspectivă, nara-
tor, transpoziţie, interioritate, contaminare.

Abstract. In the light of the research of the lyrical narrative system, we emp-
hasize the fact that empathy is a psychological phenomenon which can be reported, 
especially, to the homodiegetic narrator. The homodiegetic narrator evolves to the 
first person, gets down to his own interior and presents the world, including the in-
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terior of the other, through his personal point of view. In addition, the homodiegetic 
narrator that has an emotional-psychological structure and makes him susceptible 
to high-sensitivity affective experiences, evocative and imaginative-substitute pos-
sibilities could realize a psychological transposition into the psychology of another 
person, or an affective contagion which has, as consequence, the contamination of 
the other’s state.

Keywords: empathy, empathized person, empathetic person, system, lyrical, 
perspective, narrator, transposition, interiority, contamination.

Concept-cheie în psihologie, empatia, în prezent, și-a extins considera-
bil semnificațiile, fiind asimilată de domenii precum didactica, lingvistica, 
naratologia, medicina, teatrul ș.a. În spațiul românesc, acest fenomen cu-
prinzător a fost teoretizat de o seamă de savanți, printre care cel mai versat 
este Marcus Stroe, autor al câtorva studii ce vizează relația dintre empatie 
și personalitate, empatie – literatură ș.a. În viziunea cercetătorului, „punc-
tul nodal al conceptului de empatie îl reprezintă conduita retrăirii stării, 
gândurilor, acțiunilor celuilalt de către propria persoană prin intermediul 
unui proces de transpunere substitutivă în psihologia partenerului” [10, p. 
17]. Realizând o sinteză a principalelor percepții ale fenomenului în cauză, 
Marcus Stroe conchide că între „psihologia începutului de secol și psihologia 
sfârșitului de secol XX apare o contradicție majoră în ceea ce privește inter-
pretarea fenomenului empatic. Dacă pentru reprezentanții primei direcții 
retrăirea empatică este determinată de un fenomen de proiecție subiectivă, 
pentru reprezentanții celei de-a doua direcții retrăirea empatică se bazează 
pe un mecanism de introiecție-proiecție, determinat atât de caracteristicile 
modelului de empatizat-obiectiv, cât și de nevoile personale ale individului 
de a intra în comuniune cu ceilalți, nevoie obiectivată experiențial” [10, p. 
19]. Într-un studiu de mai târziu, savantul definește empatia drept: „o tră-
sătură comună de personalitate” „prin care se realizează procesul de identi-
ficare parțială a unei personae cu un model de comportament uman de re-
trăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor acelui model într-un mod conștient 
sau nu, aparent sau inaparent, predictiv, emoțional și motivațional-acțional, 
favorizând un act de înțelegere și comunicare implicită, precum o anumi-
tă contagiune afectivă”[9, p. 18-19]. Altfel zis, empatia ar fi o „mulare” pe 
psihologia „celuilalt” care, potrivit cercetătorului, se declanșează în baza a 
cel puțin trei condiții: „a) existența unui model de empatizat; b) existența 
unor predispoziții psihice ale celui ce empatizează, cum ar fi: o mare sensi-
bilitate pentru trăiri emoționale, o viață afectivă bogată și suplă, experiență 
emoțională, posibilități evocatoare și imaginativ-substitutive care asigură 
putința de integrare a stărilor altora, dorința de a stabili un contact emoțional 
și de a comunica, un intensiv proces de autocunoaștere; c) credința în 
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convenție, care implică transpunere psihologică fără a-și pierde identitatea 
proprie, sau mai exact balansul pe o axă continuă între cei doi poli externi: 
identificare și detașare” [9, p. 20]. Funcțiile empatiei, după Marcus Stroe, 
sunt numeroase: cognitivă, anticipativă, de comunicare, performanţială, 
dar anume cea de contagiune afectivă asigură liricizarea regimului narativ 
homodiegetic, deoarece „rezultă din implicațiile nivelului de apropiere (se 
poate citi și identificare) a eului cu partenerul prin care procesul de punere 
temporară în situația celuilalt atrage după sine fie chiar și prin apelarea la 
simpatie, un proces de contaminare a stării celuilalt”[9, p. 26]. 

În plan lingvistic, conceptul de empatie a beneficiat de interpretări 
nuanțate și subtile realizate de Alain Rabatel în cadrul cercetării proble-
mei punctului de vedere. Citându-l pe Kuno, savantul atenționează asupra 
faptului că empatia semnifică reprezentarea, de către un locutor, a faptelor 
și proceselor, în dependență de participanții la procesele descrise, ceea ce 
se poate realiza în cazul unei anumite identificări a locutorului cu acești 
participanți [88, p. 9 ]. 

În „versantul ei enunțiativ”, empatia lingvistică semnifică situarea în 
locul altcuiva (interlocutor sau terță persoană). E vorba de un locutor care 
împrumută vocea sa altcuiva pentru a înfățișa un eveniment, o situație din 
punctul de vedere al altuia. În felul acesta, empatia se integrează problema-
ticii punctului de vedere și menține distincția între locutor (sursa materială 
a unui act de vorbire ori scrieire) și enunțător, sursa pozițiilor enunțiative 
pe care discursul le vehiculează”[7, p. 160]. Totodată, exegetul Alain Raba-
tel distinge două forme ale empatizării, empatizatul și empatizatorul, primul 
desemnându-se drept subiect care beneficiază de un tratament empatic, iar 
celălalt drept instanță empatizantă [7, p.160]. Aceste forme ale empatizării 
nu sunt autonome, căci empatia este un sistem gradual mizând peschimba-
rea empatizatorului și empatizatului. Subiectul empatizator poate să se si-
tueze în locul celui empatizat prezentând ceea ce el spune, vrea, gândește, 
resimte, înțelege [7, p.161]. 

În lumina cercetării regimului narativ liric, este necesar de subliniat 
faptul că empatia e un fenomen psihologic care poate fi raportat îndeo-
sebi la naratorul homodiegetic. Acesta, evoluând la persoana I, se apleacă 
asupra propriei interiorități și prezintă lumea, inclusiv și interioritatea ce-
luilalt, prin prisma opticii sale personale. În plus, naratorul homodiegetic 
care posedă o structură emoțional-psihologică ce-l face susceptibil la trăiri 
afective de mare sensibilitate, la „posibilități evocatoare și imaginativ-sub-
stitutive” ar putea realiza o „transpunere psihologică” în psihologia altor 
personaje, o „contagiune afectivă” care are, drept consecință, contamina-
rea stării celuilalt. 
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De cele mai multe ori, mecanismul empatiei nu numai declanșează li-
ricizarea regimului narativ, ci contribuie la amplificarea lirismului și la 
mențierea lui pe largi parcursuri. Un exemplu interesant de funcționare a 
acestui mecanism îl identificăm în romanul patul lui procust de C. Petrescu, 
roman care sintetizează câteva trăsături esențiale ale scriitorului. Pe de o 
parte, după cum opinează Dumitru Micu, „Adept al sincerității absolute, Ca-
mil Petrescu, e, în același timp, un fanatic al lucidității. Totul, în concepția lui, 
trebuie supus controlului rațiunii, inclusiv impulsurile cele mai inefabile”[4, 
p.12]. Pe de altă parte, coordonata principală a prozei lui este autenticitatea, 
care, „la un prim nivel semantic”, are drept „atribut definitoriu” „exactita-
tea „documentară”, înțelegând prin aceasta comunicarea cât mai spontană, 
mai în afara oricăror convenții, fie a stărilor de spirit, fie a reflectărilor lu-
mii exterioare în conștiință” [4, p.156]. Criticul mai atrage atenția și asupra 
următorului fapt: „Construcția de personaje, derularea de situații nu devin 
scopul demersului de ordin artistic, ci funcționează ca mijloace pentru reve-
larea unor absoluturi. Căci, în vocabularul lui Camil Petrescu, „autenticitate” 
în sensul cel mai înalt, înseamnă intuire a „substanței” [4, p.155], altfel zis a 
unor „esențialități transumane”: „idei”[4, p.155]. Pentru revelarea acestor 
„esențialități umane”, unele personaje din romanul patul lui procust reali-
zează ample sondări ale profunzimilor sale psihologice, sondări care scot în 
relief, nu în ultimul rând, structura lirică a interiorității lor, predispozițiile la 
trăiri afective puternice trăite în unison. După cum observă Mircea Tomuș, 
„Ceea ce poate fi caracteristic pentru felul în care se definesc celelalte 
individualități umane pe care le cuprinde cel de-al doilea roman al lui Ca-
mil Petrescu este că ele nu se construiesc și funcționează independent, în 
deplinătatea semnificației și rolului lor decât numai în relație unul cu altul” 
[11, p.372]. Personajele doamna T. și Fred Vasilescu se definesc nu atât prin 
inițiativele lor scriitoricești, cât prin reflectarea reciprocă în oglinzile para-
lele ale sufletelor lor. Comunitatea lor sufletească, consubstanțialitatea lor 
este adeverită de însăși doamna T. care mărturisește: „ […] pentru ce mie mi 
se întâmplă ceea ce mi se întâmplă, pentru ce el și eu trăim în medii străine, 
jucând acolo o viață definitivă, când avem intens și nevăzut același suflet ca 
doi frați siamezi același pântec? (s.n ‒ C. G.)” [6, p. 23]. Nicolae Manolescu 
notează, pe bună dreptate, că „în romanele lui Camil Petrescu obținem mai 
multe informații despre comportarea în lume a eroilor decât despre orice 
altă zonă a sufletului lor. Desigur, dragostea, gelozia, disprețul nu lipesc: dar 
ele sunt relevate prin comportamente specifice, ca și cum dincolo de această 
coajă socială n-ar fi nimic” [3, p. 383]. Criticul mai evidențiază și faptul că în 
patul lui procust „Foarte puține pagini ale jurnalului său (ale lui Fred Vasile-
cu) sunt autoscopice. Mai numeroase sunt paginile introspective în scrisori-
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le doamnei T., femeie și, pe de asupra, fire interiorizată, secretă, sensibilă” [3, 
p.380]. Confesiunile ambilor eroi condensează un angrenaj de impresii, tră-
iri, stări suscitate de sentimentul iubirii, care totuși nu sunt exprimate direct. 
Se observă o oarecare economie a unui lexic de emoții explicite, creându-se 
impresia că personajele sunt preocupate de mascarea propriiilor trăiri, pe 
care le cenzurează cu grijă. Acumularea substanței lirice se face treptat, pe 
parcurs, prin pozițiile empatice diferite adoptate de naratori, prin conexiu-
nea celor două discursuri, care denotă afinități de simțire și percepție. 

Mecanismul empatiei e pus în mișcare de dorința de autocunoaștere a 
celor două personaje, care, pentru a-și percepe sinele, se introspectează, se 
analizează, se observă. La o lectură mai atentă, cititorul observă că și doam-
na T. și Fred sunt la rândul lor, unul pentru altul, fără a-și da seama, empati-
zatori și empatizați, manifestând mobilitate empatică în virtutea așa-ziselor 
predispoziții psihice amintite anterior. Sentimentul iubirii îi înrudește în așa 
măsură încât pare că ei văd și simt la fel, iar acordurile senzoriale și afective, 
fluizii lirici leagă cele două discursuri. Însuși Fred comentează similitudinile 
persoanelor îndrăgostite în felul următor: „Și ceea ce mă impresiona cu deo-
sebire nu erau analogiile de situație și potrivirile de caracter, […] cât un anu-
mit soi de corespondențe în sensibilitate, care mă înfiorau când le decope-
ream. Este uimitor cât de mult seamănă, în reacțiile simțirii lor, doi oameni 
care se iubesc, oricât ar părea că au caractere diferite” [6, p. 256]

O primă dovadă a transpunerii emoționle și ideatice în psihologia ce-
luilalt este modul similar al personajelor camilpetresciene de a privi, adică 
de a percepe oameni, lucruri, privire ce se concretizează prin numeroase 
descrieri de interior și, mai ales de portret. „Funcția demiurgică a vederii, 
menționează Irina Petraș, este precumpănitoare în romanele lui Camil Pe-
trescu. Fiecare este atât cât vede și are în stăpânire ceea ce este în stare să 
vadă. Eul și lumea capătă realitate în actul contemplării, ochiul secondat 
de gând are puteri nelimitate” [5, p.47]. Descrierile portretistice ale lui D. 
și Emiliei Răchitaru, surprinse de doamna T. și, respectiv, de Fred Vasilescu 
impresionează prin aceeași stare de spirit inconștient împărtășită de ambii 
eroi. Privirea doamnei T. observă semne de ofilire și devitalizare, oboseală 
și sfârșeală sufletească în figura lui D. : „era palid, mai urât ca de obicei, cu 
ochii tulburi și gura informă, uscată ca o smochină” [6, p.5]; „gura ștearsă 
și uscată dispărea în figura palidă și brăzdată, cum dispar desenurile pe o 
batistă murdară” [6, p.12]; „figura lui îmbătrânită s-a iluminat de bucurie, ca 
o movilă veche pe care cade soarele” [6, p.15]; „Din ochii lui care nu puteau 
fixa nici un gând s-a lăsat pe pleoapele înroșite o rouă de lacrimi, pe urmă 
două șiroaie s-au scurs de-a lungul nasului osos, pe gura fără sânge și fără 
contur, ca o floare veche, de cârpă decolorată”[6, p.16]; „Când mi-a luat mâna 
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să mi-o sărute, a lui era leșinată și călduță, ca a unui bolnav de anemie”[6, 
p.16]. Iar privirea lui Fred remarcă detaliile unui „trup opac în care se îm-
piedică, în repetate rânduri, în după amiaza de august” [5, p.56]. Iată câteva 
dintre ele: „Are capul rotund de tot, […]. Fruntea ei, fragment de sferă, e așa 
de limpede, de parcă nici unul dintre milioanele ei de strămoși n-a încrețit-o 
vreodată din cauza unui gând.

Jos e mărginită de arcade inginerești de geometrie, mai ales că sprânce-
nele smulse cu trudă sunt trase ca de un penel sigur. Orbitele nete, desăvârșite 
și ele, ca niște scheme de peștișori cărora li s-au retezat capetele și sunt puse 
frumos față-n față, nu s-au adâncit niciodată de suferință. Ochiul verzui, 
mare, le umple perfect. Pleoapa de jos, cu genele făcute cu rimel, se pierde 
aproape imediat în obrazul plin […]”; „Emilia râde cu oschii limpezi ca o cană 
cu apă [6, p.217]; „O privesc lung, ca pe o haină” [6, p.239]. Ceea ce e comun 
pentru aceste descrieri este un fel de derută amestecată cu deznădejea ce îi 
cuprinde pe cei doi îndrăgostiți care, visând la absolut, se împotmolesc în re-
alitatea prozaică, fiind copleșiți de un sentiment al zădărniciei care le îneacă 
sufletele și totodată, imperceptibil, le unește ființele, le face să consune și 
să vibreze. Mularea psihologică a celor două personaje e susținută, în plan 
stilistic, de prezența numeroaselor comparații. Cercetăroarea Irina Petraș 
definește comparația drept „traducerea unui moment al realității printr-un 
alt moment cu care să aibă o echivalență sensibilă” [5, p. 13] și mai sublini-
ază că „ […] la Camil Petrescu, comparația plasticizează și revelează deopo-
trivă, ea înrudindu-se cu metafora în accepțiune blagiană” [5, p. 15]. Evident, 
comparațiile din secvențele citate sunt lipsite de o vădită poeticitate, așa 
cum e, de exemplu, la Matei Caragiale ori Mihail Sadoveanu, și totuși ele, prin 
caracterul lor apreciativ, reprezintă niște amprente ale simțirii eroior, ale 
afectivității lor, care și întrețin drept dominantă afectivă acea stare lăuntrică 
pe care am semnalat-o. Studiată într-un context mai larg, prezența sporită 
a comparațiilor în ambele secvențe discursive sugerează faptul că domnul 
D. pentru doamna T., precum și Emilia pentru Fred devin empatizatori, re-
zonatori ai vieții lor afective bogate și complicate. Transpunerea parțială a 
doamnei T. în psihologia lui D., ființă veștezită și devitalizată de o pasiune 
neîmplinită, relevă traumele acestei femei distinse, terorizate de conștiința 
imposibilității realizării idealului de iubire absolută la care aspiră și care dă 
substanță vieții sale. Iar proiecția Emiliei din perspectiva lui Fred accentu-
ează golul sufletesc pricinuit de același dor de iubire absolută, teroarea vre-
melniciei, a materialității pe care o resimte cu acuitate în prezența acestei 
femei terne. Ori, în ambele cazuri, empatia induce lirismul în narațiune nu 
direct, declarativ, ci aluziv, prin conectarea subtilă a punctelor de vedere ale 
personajelor într-o rețea prin care circulă, ca în vase comunicante, lirismul 
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ca expresie a străfundurilor lăuntrice, a unei sensibilități imposibil de detec-
tat la suprafață, dar care se amplifică pe măsură ce personajele coboară tot 
mai adânc în propria interioritate. Stările personajelor, deși mascate și bine 
ascunse, irup în discurs datorită acestui joc asociativ al ideilor, ce asigură 
densitatea substanței lirice a narațiunii în genere.

Liricizarea regimului narativ din acest roman e susținută și de tandemul 
empatic Fred Vasilescu ‒ Ladima, în care Fred Vasilescu joacă rolul de empa-
tizat. Scrisorile lui Ladima reprezintă un centru de empatizare (de perspec-
tivă) care iradiază o multitudine de emoții multiplicate de Fred pe parcursul 
lecturii. Căci personajul-narator notează în paralel mișcările sale sufletești 
legate de conținuturile lecturate, dar și de propriile sale retrăiri, notițe care 
exprimă coparticipare emoțională și un fel de „contagiune afectivă” cu „prie-
tenul său de suferință”: „Mă trag gândurile ca o apă. E ceva care răspunde în 
mine. Propria mea viață, și toate întâmplările pe care le știu trecute le desfac 
din nou ca un strigoi care ar ridica o lespede pusă deasupra lui”[6, p. 85]; „Mi 
s-au umezit ochii…Sunt tot cutremurat”[ 6, p. 119]; „Din cauza fratelui mi 
s-au umezit ochii, dar trebuie să mărturisesc, oricât ar fi de monstrous, că nu 
din cauza lui Sorin, ci din pricina acestui biet frate, frate adevărat, din același 
altoi de suferință […]” [6, p. 134]; „Nu pot să întreb, decât după o lungă tăce-
re, în care mă apasă un soi de denădejde, cu toate că surâd” [6, p. 146]; „Mă 
învăluie o tristețe ca o presimțire” [6, p. 238]. Astfel de însemnări, exprimate 
de multe ori într-un limbaj ușor poetizat, sunt destul de multe în jurnalul lui 
Fred Vasilescu. Ele au menirea de a comunica direct trăirile personajului-na-
rator, propagând la suprafața narațiunii un flux neîntrerupt de lirism plin de 
amărăciune care se întâlnește, datorită unei regii inspirate a sintaxei perso-
najelor și a punctelor de vedere, cu cel subiacent, din adâncimile narațiunii, 
menținând o tonalitate profund lirică a discursului. 

În romanul adela de Garabet Ibrăileanu, Emil Codreanu, erou principal, 
realizează, ca și personajul Allan din maitreyi de M. Eliade „o cazuistică a 
amorului în componentele, mișcările și termenii ei eterni” [11, p. 263]. Spre 
deosebire de raționalul și lucidul personaj eliadesc, care-și cultivă treptat 
latura sensibilă și pătimașă a ființei sale prin explorarea meticuloasă a uni-
versului lui Maitreyi, eroul lui G. Ibrăileanu, chiar de la începutul narațiunii 
sale, demonstrează certe disponibilități de exprimare a trăirilor sale afec-
tive prin dezvăluiri poetizate și patetice, digresiuni lirice. Iată, bunăoară, 
cum își începe jurnalul său: „Bălățești!... o improvizare de bâlci, pe șoseaua 
care vine de la Piatra, trece prin mijlocul satului, strâmbă, șerpuind printre 
râpi, și se duce la Târgu-Neamțului, înconjurată de singurătăți” [p.25]. Tim-
brul liric al expunerii sale e menținut de numeroase secvențe descriptive de 
acest fel, care vădesc multă imaginație și sensibilitate poetică, dar liriciza-
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rea regimului narativ se datorează, nu în ultimul rând, și capacității acestui 
personaj de a retrăi anumite experiențe esențiale din viața sa împreună cu 
Adela, ființă pe care o cunoaște de copilă. Evocarea copilăriei acesteia se face 
prin intermediul discursului indirect liber, care, deși e lipsit de elemente fi-
gurative, are potențial emotiv, pentru că naratorul se identifică psihologiei 
copilei prin împărtășirea viziunii și modului de simțire al acesteia: „[…] își 
liniștea păpușa, care „plângea” cu disperare. […] Uneori, când avea „treabă”, 
îmi încredința câte una s-o „păzesc”[…]. Seara, mă ducea în toate odăile pe 
unde avea „copii” culcați în paturi liliputane, prin cutii de botine ori de tutun, 
iar cei mai oropsiți de soartă, prin locuri mai puțin confortabile. Firește, unii 
copii plângeau, alții nu voiau să doarmă, fiindcă erau obraznici, alții erau 
bolnavi ‒ și ea îi adormea, le făcea morală, îi consola…pe fiecare după starea 
în care îi găsea” [2, p.31]. Preluate din discursul micii Adela și inserate în 
discursul personajului-narator, cuvintele din ghilimele, „plângea”, „treabă”, 
„copii”, „păzesc” devin niște indicatori textuali ai comunicării affective, ce se 
stabilește între personaje, fluidizând în narațiue un lirism plin de candoare.

Odată cu maturizarea Adelei, se schimbă și atitudinea lui Emil față de 
ea. El însuși declară că „Femeia asta tânără și curioasă de viață și de stări 
sufletești mă scrutează necontenit, fără să aibă aerul. Eu îmi îngroș cât se 
poate epiderma sufletului, s-o fac impermeabilă. Dar cu femeile jocul e pier-
dut întotdeauna. Ele privesc în sufletul bărbatului ca într-o vitrină. Mane-
jul e interesant. Dar, în definitiv, n-am ce ascunde” [2, p.45]. Sufletul vrăjit 
de această ființă angelică vibrează totuși în unison cu ea, împărtășindu-i 
emoțiile. O adevărată polifonie a simțurilor trăiesc eroii în călătoriile lor la 
munte. Lirismul secvențelor descriptive, susținut de poeticitatea viziunii 
poetice, din unghiul căreia naratorul surprinde frumusețea peisajelor mon-
tane, e alimentat și de trăirile naratorului, împărtășite discret de Adela, cre-
ându-se astfel o comunicare afectivă, care prin unitatea și puterea ei ampli-
fică forța emoțională a discursului: „În poiană nu era nimeni decât vara, care 
plutea moale, aurie, și se pierdea de sub crengile brazilor ce împrejmuiau 
aria verde ca un zid neregulat. Partea de sus era așternută cu umbra pădurii, 
care o domină, enormă și neagră. Nimic în afară de noi, decât viața obscură a 
pământului, a pietrei, a vegetației mărunte și câțiva fluturi […].

În varietatea haotică de păduri, de dealuri și de văi, identificarăm 
Bălțăteștii noștri, care, abia văzuți și răsărind din infinitatea de arbori, pă-
reau de aici, cu cele câteva raze răsfrânte de acoperișurie lor, niște așezări 
din povești. Brațul Adelei stătea prietenos sub al meu, încredințat parcă mie. 
Simțea și ea poate, ca și mine, nevoia de a ne întovărăși în fața singurătății 
infinite” [p. 113]; „muntele nemăsurat și diform, în tristețea indescriptibilă 
a sfârșiturilor de zi pe munți, inspira neîncredere și neliniște. Adela îmi luă 
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brațul sub al ei și stăturăm așa multă vreme, în loc, privind tăcuți cum fiara 
încremenită ca de spaimă își schimbă culoarea în fiecare clipă, devenind tot 
mai închis albastră”[p.115].

Și în romanul luntrea lui Caron de Lucian Blaga, mecanismul empatiei e 
declanșat de contemplarea naturii, cu deosebirea că naratorul de aici, Axen-
te Creangă, dezvăluie mai substanțial lumea sa interioară și a Anei Rareș. 
Acordurile senzoriale și afective pun în evidență reacții sufletești de mare 
tensiune, care, multiplicate astfel, condensează substanța lirică a expunerii: 
„În umbra de-o răcoare paradisiacă adie aromele amărui de frunză de arin. 
Și tace fiecare. Ne pricepem, și eu, și Ana, la asemeni tăceri substanțiale. Ea 
se intercalează între rostiri. Când tăcerile se înființează, e ca și cum ne-am 
vorbi înr-un grai neomenesc, despre câte de toate, despre apă și vânt, despre 
lume, despre noi” [1, p.451]. Recunoașterea de către personajul-narator a 
acestei legături empatice, exprimată prin verba sentiendi, precum „suntem 
contaminați”, „simțim” induce lirismul în narațiune, de aici și nota oarecum 
patetică a comunicării narative: „Eu și Ana privim, când la stânga, când la 
dreapta, fără mirare. Suntem contaminați de calmul dimineții. Nu schimbăm 
decât rar câte-un cuvânt. Ne simțim, față în față, sufletele deschise în răcoa-
rea cerului. Prin geamul slobozit în teaca lui ne bate seninul cu miros de apă 
de munte. […] Prin porii obrajilor ne pătrunde puritatea de cristal a anotim-
pului. La fiece haltă ne întrebăm, dar numai din ochi, dacă ar fi cazul să ne 
dăm jos” [1, p.496]. 

E remarcabil în acest roman faptul că nu numai personajul-narator, 
Axente Creangă, conștientizează și redă cu fidelitate afinitățile dintre el și 
ea. Ana Rareș, într-un episod, e o rezonatoare a vieții afective a lui Axente-
poetul, mediată de eul liric din poeziile sale. E vorba de episodul când la 
solicitarea ei, citește poezii din creația sa: 

„Citește-mi pe aceea, în care mă bănuiești că m-am depărtat de mine 
însămi, în timp ce tu rămâi ca un fluture cu zborul răpus într-un cristal de 
chihlimbar”.

I-o citesc.
„Citește-mi-o pe aceea, în care absența mea din peisaj, o simți ca o rană 

în spațiu”.
I-o citesc.
„Citește-mi-o pe aceea în care polenul din plopii albi ne cade-n gură, 

când vorbim”.
I-o citesc.
„Citește-mi Cântecul Focului”.
Îi citesc Cântecul.
Remarc pentru mine însumi că Ana, arătându-și unele preferințe, a în-
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ceput cu poezii din cele mai „sublimate”, ca să ajungă la Cântecul Focului, 
prin care o angajez la jocul mare al pierderii de sine. Ana nu-și dă seama 
cât de dulce și alambicat își trădează mișcarea sufletească, de care e cuprin-
să” [p.442]. În cazul de față, mișcările sufletești ale Anei se sincronizeză cu 
eul profund, eul poetic al lui Axente, căci replicile ei descoperă o contami-
nare afecivă dintre ea și ființa poetului, capabilă să distingă și să poetizeze 
convergențele lor spirituale. Reproducerea tezelor principale din textele li-
rice, urmate de enunțul-refren „I-o citesc” transformă acest dialog într-un 
frumos poem al iubirii, dar și al comuniunii întru spirit, datorate puterii artei 
și a poeziei.

Așadar, empatizarea are surse și manifestări diferite și poate constitui 
o sursă certă de liricizare a regimului narativ. Lipsite de suportul mijloace-
lor figurative, a ornamentelor stilistice care, de multe ori, asigură liricizarea 
regimului narativ, numeroase opere, precum patul lui procust de C. Petres-
cu, adela de G. Ibrăileanu ș.a. prezintă cazuri unice în felul lor de instituire 
a unui mod liric de expunere prin crearea unor rețele de lirism, datorate 
transpoziției empatice a naratorului homodiegetic și a personajelor. 
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FARMECUL METODEI BIOGRAFICE: GEORGE BACOVIA
 ÎN VIZIUNEA LUI CONSTANTIN CĂLIN

Raluca Miruna Soisun
Colegiul Economic ion Ghica, Bacău, România

Rezumat.Lucrarea încearcă o reevaluare a metodei biografice care se dovedește 
foarte utilă în cazul scriitorilor importanți. Constantin Călin, cadru didactic univer-
sitar, doctor în filologie, critic și istoric literar, studiază de peste 50 de ani opera lui 
G. Bacovia. El aplică metoda biografică pentru aprofundarea cunoașterii celui mai 
mare simbolist român. Primul volum al exegezei sale „Dosarul Bacovia” cuprinde 
eseuri despre om și operă. Ne preocupă, în special, să arătăm cum se ridică un poet 
care trăiește în provincie la nivelul de mare poet național și se sincronizează cu lite-
ratura europeană. Pe lângă considerente legate de metodă, lucrarea face conexiuni 
între elementele biografice și textele lirice reprezentative care exprimă bacovianis-
mul. Dovedim, împreună cu Constantin Călin „triumful unui marginal”.

Cuvinte-cheie:metoda biografică, bacău, provincial, marginal, marginalizat, 
nevroză, simbolism

Abstract.This paper attempts to reassess the biographical method, a method 
which proves rather useful in the case of important writers. Dr. Constant Călin, a 
university professor and literary critic and historian, has been studying the work 
of George Bacovia for about 50 years; he uses the biographical method in his re-
search on the most important Romanian symbolist.Călin’s first volume on Bacovia 
includes essays on the man and his work. This paper makes a particular emphasis 
on how a poet who lived in the province raised to the level on a national poet and 
synchronized with European literature.In dealing with the method, this method 
establishes connections between biography and representative lyrical texts which 
express Bacovia’s essence as a writer. Together with Constantin Călin the author 
makes a case for the ‘triumph of a marginal’. 

Keywords:biographical method, bacău, provincial, marginal, marginalized, ne-
urosis, symbolism

Despre Bacovia s-a scris mult: cronici, recenzii, articole, studii. E comen-
tat în istoriile literare importante, e prezent în dicționarele de literatură și în 
manualele școlare. Ce-ar mai fi de spus?

Înaintașii de geniu rămân în memoria colectivă, dacă este întreținut cul-
tul lor, iar concitadinii sunt datori în acest sens. Bacovia s-a născut la Bacău 
în 1881: „Am venit bătrân și trist pe acest pământ ca să văd Luceafărul de 
la Bacău...”(divagări utile, 1956); „M-am născut în orașul Bacău, unde, ex-
ceptând anii de studii universitare, am trăit mai tot timpul. Nu țin minte să 
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fi avut intenția de a mă stabili în alt oraș și mai ales în capitală. Aici m-am 
simțit la mine acasă.” [5, 378]

Din 1971 în orașul natal al poetului se organizează Festivalul Național 
„George Bacovia”. Atunci s-a inaugurat Casa Memorială și s-a dezvelit sta-
tuia aflată în fața Bibliotecii Municipale „Costache Sturdza”. Între invitații 
manifestării omagiale s-au aflat Agatha Grigorescu-Bacovia și Gabriel Baco-
via, soția și fiul poetului. Festivalul anual de poezie pornește de la premi-
sa că Bacăul datorează enorm lui Bacovia, cel pe care contemporanii l-au 
ignorat, neștiind că au printre ei o personalitate care va deveni un simbol al 
orașului. 

În perioada 12-15 septembrie 2019, s-a desfășurat ultima ediție a festi-
valului care a adunat scriitori și pasionați de literatură din toată țara. Au fost 
distinși Ileana Mălăncioiu, una dintre cele mai mari poete ale României, care 
a primit Premiul Național „George Bacovia”, Matei Vișniec, poet și dramaturg 
foarte apreciat în România și Franța (unde trăiește), care a primit Premiul 
Asociației Patrimonium Bacoviensis și alți poeți (pentru debut, pentru poe-
zie sau pentru critica literară de poezie).

La Bacău, se editează revista „Ateneu”, care îi are ca fondatori pe George 
Bacovia și Grigore Tabacaru. Poetul și pedagogul, care în 1925 au decis că 
urbea avea nevoie de o publicație culturală, stau mereu în atenția cercetăto-
rilor băcăuani. 

Unul dintre criticii și istoricii literari preocupați de destinul operei lui 
Bacovia este universitarul Constantin Călin (n.1940, Udești, Suceava), absol-
vent al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, doctor în filologie, atașat grupului 
care a fondat seria nouă a revistei „Ateneu”. Locuiește în Bacău din 1963 
și s-a implicat activ în viața lui culturală. Convins că, deși atacată din nu-
meroase părți, metoda biografică rezistă prin succesele ei și este adecvată 
în cazul poetului nostru, Constantin Călin a elaborat cea mai complexă exe-
geză consacrată lui Bacovia, în trei volume: dosarul bacoviai. eseuri despre 
om si epocă, 1999; dosarul bacovia ii. o descriere a operei, 2004 și dosarul 
bacovia iii. triumful unui „marginal”, 2017. Același autor a editat volumul 
George bacovia. opere. poezie și proză. alte scrieri, 2011 și în jurul lui baco-
via. Glose și jurnal, 2011. Pasiunea față de subiect a presupus o documentare 
excepțională, acribie și erudiție: „Preocupat de Bacovia, m-am obișnuit să-l 
caut în aproape tot ce citesc: în autori cu care a fost asociat, dar și cu alții de 
care nu pare prea rezonabil să-l apropii” [1, 16] sau „...gândul îmi fuge la Ba-
covia așa cum -cred- cel al eminescologilor fuge la Eminescu.” [3, 6]

Fiind un împătimit al adevărului, constată că relatările despre viața po-
etului conțin erori care trec de la o lucrare la alta sau că au fost discutate su-
perficial: ereditatea, adolescența și tinerețea. Biograful reconstituie o parte 
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din lumea prin care a trecut scriitorul, ceea ce conduce la prezentarea unor 
aspecte din istoria Bacăului, care devine dintr-un târg patriarhal un orășel 
burghez, face cronica unei familii și arată participarea ei la viața materială 
și spirituală a comunității. Aceste extinderi duc, uneori, la o monografie a 
orașului de provincie din Moldova, dar sunt apreciate ca necesare pentru 
cunoașterea mediului în care s-a format poetul.

Autorul afirmă că „Bacovia nu se relevă oricând, el trebuie cercetat nu 
numai cu mintea, ci și cu inima; trebuie să intri în „pielea personajului” care 
a fost. Dacă trăiești confortabil, dacă nu știi ce înseamnă marginalizarea, 
dacă nu te-au cuprins niciodată oboseala, angoasa, disperarea, îl privești ca 
pe o aberație.” [1, 15]

Tudor Vianu susține că, în cazul operelor mari, operația cristalizării lite-
rare este atât de completă, încât pentru a le înțelege, nu este nevoie de ipos-
taza umană a autorilor, dar în cazul lui Bacovia „opera a absorbit în întregi-
me pe poet.” [11, 152] A fost nevoie de o restituire a unui intelectual erudit, 
care cunoaște spațiul moldav și vrea să explice „triumful unui marginal”.

Citind vol. I al dosarului, lectorul crede că modelul a fost viaţa lui mi-
hai eminescu de G. Călinescu. Ar pleda pentru aceasta reușitele descrieri ale 
unor portrete pictate (executate prin 1895) ale părinților scriitorului, între 
care existau „diferențe de vârstă, de structură sufletească, de aspirații” [1, 
28-29] sau trimiterile la cultura universală: „Asemenea unor pictori și scrii-
tori (El Greco pentru Toledo, Utrillo pentru Paris, Rodenbach pentru Bruges 
etc.), Bacovia a creat pornind de la Bacău, extrapolând și „înnegrind” anumi-
te date ale acestuia, un simbol rezistent: „Ideea de Bacău”. [1, 57]

O operă literară se înțelege mai exact în locul unde s-a construit. Poeziile 
pot pleca de la elemente concrete și date autobiografice, pentru că țara lui 
Bacovia este Bacăul de altădată. Așezarea de pe Bistrița purta indicativul de 
comună urbană și era capitală de județ. Poetul a fost contemporan cu târ-
gul patriarhal, care a coexistat câteva decenii cu orășelul burghez. O situare 
„lingvistică” este realizată elegant de biograf: „Angrosistului i se mai spunea 
încă toptangiu, frizerului – bărbier, farmacistului – droghist, hotelierului – 
hangiu, măcelarului – casap.” [1, 44]

Este impresionantă forța documentaristului care nu acceptă nimic fără 
să caute și să verifice prin mai multe surse. Ceea ce poate înțelege un cititor 
avizat de poezie este confirmat și aprofundat de mărturisirile despre „Do-
sar”. Constantin Călin simte nevoia să cerceteze în arhivele băcăuane „repe-
rul abator”, prezent de trei ori în tablou de iarnă („Ninge grozav pe câmp la 
abator”, „Pe câmp la abator s-a înnoptat”, „Spre abator vin lupii licărind”).

Detaliile privind rigorile climei la Bacău sunt investigate în „Monitorul 
Oficial”, unde apare diagnoza vremii la sfârșit de martie și început de aprilie 
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(1897), când liceanul Bacovia participă la lecția de geologie care i-a inspirat 
poezia lacustră.

Fragilitatea fizică și teama de frig și umezeală provoacă suferință. „Și 
parcă dorm pe scânduri ude”(lacustră), „Stam singur în cavou și era frig” 
(plumb). Ploile nesfârșite, inundațiile Bistriței și revărsările unor pâraie care 
amenințau lumea săracă a mahalalelor impresionează și se transfigurează 
artistic.

Firește, ca la toți poeții mari, realitatea e depășită și ridicată la semnificații 
generale. nocturnă exprimă starea sufletească a citadinului nelocalizat: „Fug 
rătăcind în noaptea cetății/În turn miezul nopții se bate rar,/E ora când cade 
gândul amar,/Tăcere... e ora lașității”. 

Profesor de vocație, Constantin Călin analizează învățământul românesc 
de la sfârșitul sec al XIX-lea și începutul secolului următor, căutând răspuns 
la întrebări privind școlaritatea la Liceul „Principele Ferdinand” și starea de 
spirit a elevului care scria: „Liceu-cimitir/Al tinereții mele/Pedanți profe-
sori/Și examene grele”(liceu). După studiul temeinic al multor surse, auto-
rul conclude că a fost epoca cea mai importantă din istoria învățământului 
secundar românesc (în timpul ministrului Spiru Haret), că liceul băcăuan 
dispunea de un valoros corp didactic (G. Ibrăileanu, D. Nanu), că viitorul 
poet, fără a fi un elev strălucit, avea gustul lecturii și patima cititului. Desco-
perise simbolismul francez (Verlaine, Rimbaud, Baudelaiere, Rollinat, Jean 
Moréas), era singuratic, fragil psihic și înclinat spre melancolie. A urmat 
„Epoca lui Sensitif”, care ar corespunde anilor de până la intrarea României 
în război: studenția la Drept în București și Iași, boema bucureșteană, viața 
de noapte, apropierea de Macedonski, cafeneaua și cârciuma, promenada. 
A rămas „bolnavul familiei”: hipersensibil, timid, astenic, sceptic prematur. 
Refuzul avocaturii și inadaptarea la munca de birou indică poziția de con-
templator al fluxului social și resemnarea. 

Bacovia nu este singurul poet al provinciei, iar provincia s-a reflectat 
diferit în literatură. În fiziologiile scriitorilor de la 1848 (Negruzzi, Kogălini-
ceanu), provincialul e boierul „ținutaș”, un individ grosier, obtuz, caraghios. 
În comediile lui Alecsandri e personaj comic prin incapacitatea de a-și depăși 
condiția.

După 1900, se pot sesiza diferențe între grupul scriitorilor munteni (I. 
Minulescu, Al. T. Stamatiad, N. Davidescu) și grupul moldovenilor (Șt. Peti-
că, I. M. Rașcu, G. Bacovia). Tudor Vianu precizează că, deși sunt poeți ur-
bani, influențați de simbolism, primii se încadrează în peisajul marilor orașe, 
păstrează boema și afișează cosmopolitismul sau exotismul, ceilalți aparțin 
sufletește târgului provincial, sunt naturi mai interiorizate și melancolici 
marcați de eminescianism.
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Criticul Constantin Călin apreciază că tânărul Bacovia devine prizoni-
erul unui model mental: poetul decadent. „Adevărata dramă a lui Bacovia 
vine din identificarea sa totală cu modelul ales, un model nepotrivit pentru 
societatea românească de la sfârșitul sec al XIX-lea și începutul sec. XX, care 
nu-i permitea să se integreze în ea”. [1, 13]Poetul a devenit un personaj al 
propriului univers: „O, simțurile-mi toate se enervau fantastic/Dar în lugru-
bul sălii pufneau un râs sarcastic/Și Poe și Baudelaire și Rollinat” (finis) sau 
„Ca Edgar Poe, mă reîntorc spre casă,/Ori ca Verlaine topit de băutură/Și-n 
noaptea asta de nimic nu-mi pasă (Sonet). Modernul Bacovia păstrează ceva 
din sentimentele încorporate în ființa națională. „El concentrează tristețea 
românească, îndeosebi pe cea moldovenească și provincială.” [1, 17] Pro-
vincialul trist e intelectualul reîntors după experiența studiilor din capita-
lă, contrariat de refuzul modernizării din comunitate, dar cu reticență sau 
dispreț față de politică și afaceri.

Spațiul exterior este pentru el neclar, ezitant, nesigur. Îl străbate noap-
tea rătăcind, solitar, nervos, obosit, tremurând, suspinând, plângând sau ur-
mărit de gândul plecării în neant.

E loc al recluziunii și al urâtului: orașul „doarme ud în umezeala grea”, 
are „Case de fier în case de zid/Și porțile grele se-nchid”, târgul „e-nvăluit 
de sărăcie” și cufundat în beznă sau cu felinare afumate și sunete stranii de 
talangă, goarnă, sau fanfară militară.

Peisajul dezolant (cafeneaua goală, crâșma morbidă, strada pustie, cimi-
tirul cu morminte profanate, cazarma) are figuranții lui: melancolici incura-
bili, apatici, bolnavi, alienați, alcoolici, ratați sau candidați la ratare. Spațiul 
claustrării mai are o singură rezervă: cavoul, sicriul, decorul funerar.

Omul bacovian e la fel de singur înăuntru și în afară. Registrul seman-
tic al suferinței pare nesfârșit, iar ființa epuizată psihic și fizic: „Mă clatină 
spre pat al insomniei pas/ În creierul meu plânge un nemilos taifas.” (dor-
mitând)

Când nervii ating paroxismul, agitația e vecină cu demența: „La casa iu-
bitei de-ajung/Eu zgudui fereastra nervos”, „O bolnavă fată vecină/ Răcnește 
la ploaie râzând”, „Într-o grădină publică, tăcută/ Pe un nebun l-am auzit 
răcnind”. În astfel lunecarea spre delir e certă: „Nimic. Pustiul tot mai larg 
părea.../Și-n noaptea lui amară tăcuse orice cânt;/ Si-nvinețit de gânduri, cu 
fruntea în pământ,/Omul începuse să vorbească singur…”. T. Vianu socotea 
că versuri ca acestea reprezintă „un documentar psihologic, depoziția nefal-
sificată a unui suflet ulcerat, sucombând sub greutatea de a exista.” [11, 152] 
Cromatica peisajului e diferită în funcție de traseul senzațiilor ființei, mai 
discretă în perioadele de acalmie, mai violentă când izbucnesc crize, ceea ce 
corespunde înclinațiilor impresioniste (simboliste) sau expresioniste.
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Tristețile autumnale par motivate: „E toamnă, e foșnet, e somn.../ Copa-
cii pe stradă oftează; / E tuse, e plânset, e gol.../ Și-i frig și burează” (nervi de 
toamnă). Toamna e „udă”, „putredă”, se reflectă în oglindă cu „grădina con-
grenată”, „sună-n geam frunze de metal” (monosilab de toamnă), „cântă fu-
nerar” (vals de toamnă), „rupe afișe și flori”(Frig), „buciumă agonic” (pastel), 
îndeamnă „Dispari mai curând!” (spre toamnă). Conotativ, toamna semnifică 
dezechilibru, derută, ezitare și înspăimântă „Toamna a țipat c-un trist accent” 
(vânt), „E-o toamnă ca întotdeauna, când totul geme/ Frumos și inert” (note 
de toamnă), „Palida toamnă nervoasă, cântând a murit” (toamna murind).

Dacă anotimpul bacovianismului este toamna, timpul e amurgul. El co-
respunde unor stări sufletești umbrite, pentru că lumina crepusculului e o 
rememorare nostalgică a zilei și o așteptare a întunericului inevitabil; ex-
primă instabilitatea trecerii la care se aliniază sincopat stările emoționale 
contradictorii. Amurgul e „pustiu de humă” (amurg de toamnă), „toamna e 
violet” (amurg violet), iarna „sumbră de metal” (amurg de iarnă).

Noaptea bacoviană traumatizează mai mult decât amurgul. În sistemul 
lui Durand noaptea reprezintă un arhisimbol, care cunoaște multiple mo-
dalități de valorizare: e revenirea la indeterminare și haos, e asociată întu-
nericului minții, subconștientului și iraționalului, e timpul forțelor malefice, 
conotează infernul sau moartea. În noapte „ E ora când cade gândul amar” 
(nocturnă), „bate satanica oră” (miezul nopţii), „sună/ O serenadă  din to-
por” (serenada muncitorului), „plânge-o cucuvaie” (nocturnă), trec strigoii. 
Noaptea e „plină de păcate” (singur), aduce chinuitoare insomnii si coșma-
ruri , induce presentimentul morții, lenta agonie, iminenta apocalipsă.

Concluzia lui Constantin Călin ni se pare pertinentă: „Pentru Bacovia, 
Bacăul constituie tiparul vieții sale și, paradoxal, cel mai acceptabil dintre 
rele. Nici un alt loc n-a putut să-i modifice, radical dispoziția. Bacăul mar-
cat de inegalități și contraste a stimulat în Bacovia instinctul opoziției și al 
diferențierii, i-a determinat tipul de reacție așa-zis bacoviană”. [1, 56]

Criticul Gheorghe Grigurcu [7] consideră că, fiind băcăuan, Constantin 
Călin este sensibil la condiția de outsider pe care a avut-o și provincialul 
Bacovia.

Dar băcăuanii se dovedesc cei mai competenți receptori ai poetului 
care și-a însușit numele orașului lor. Elanului admirativ al lui Ion Fercu [6] 
i se adaugă constatarea unui tânăr critic apreciat: „Dosarul Bacovia este și 
o splendidă revanșă a unui marginal(izat), Constantin Călin care, după mai 
bine de 53 de ani de muncă dedicată cunoașterii și valorificării creației ba-
coviene, reușește să ne ofere o exegeză exemplară, în care trebuie citit nu 
doar triumful lui Bacovia, ci și triumful criticului și istoricului literar din pro-
vincie.” [8, 3] Bacovia rămâne nedreptățitul pentru că, afirmă în septembrie 
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2019 Matei Vișniec, „Dacă în anii ’20 noi am fi ieșit în lume cu Bacovia, el ar 
fi avut acum același statut ca Trakl și ca ceilalți”. [12, 6]
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DIDACTICA DISCIPLINELOR FILOLOGICE

CONCRETIZĂRI ALE ASCULTĂRII ACTIVE 
ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ

Angelica Hobjilă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Rezumat. Ascultarea activă se manifestă, în comunicare, în ipostaze diferite, 
analizate în general, în studiile de specialitate, în funcție de situația „de informare”, 
„de confirmare” sau „conflictuală” căreia/ cărora i/ li se subsumează. Particularizând, 
comunicarea didactică implică o serie de concretizări ale ascultării active subordona-
te intenției comunicative a locutorului (profesor/ elev/ student), deschiderii acestu-
ia către interlocutor, verificării înțelegerii mesajului, întăririi ideilor/ sentimentelor 
transmise, reformulărilor (simțite ca) necesare, raportării la indicatori verbali/ non-
verbali/ paraverbali, ce presupun dezambiguizare/ dublare/ întărire etc. Studiul de 
față propune identificarea și analiza unor astfel de concretizări ale ascultării active în 
contexte de comunicare didactică transcrise în volumul coordonat de L. Hoarță Cără-
ușu, Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală (Iași, 2013).

Cuvinte-cheie: comunicare didactică, ascultare activă, informare, confirmare, 
empatie

Abstract. Active listening is manifested, in communication, in different con-
cretizations, analyzed in general, in specialized studies, depending on the situation 
of “information”, “confirmation” or “conflict” to which / they are subsumed. In par-
ticular, the didactic communication involves a series of concretizations of the active 
listening subordinated to the communicative intention of the speaker (teacher / 
student), its opening to the interlocutor, verifying the understanding of the mes-
sage, reinforcing the ideas / feelings transmitted, reformulations (felt as needed), 
reporting to verbal / nonverbal / paraverbal indicators that require disambigua-
tion / doubling / reinforcement, etc. The present study proposes to identify and 
analyze such concretizations of active listening in didactic communication contexts 
transcribed in the volume coordinated by L. Hoarță Cărăușu, Corpus of romanian 
language spoken non-dialectically (Iași, 2013).

Keywords: didactic communication, active listening, information, confirmation, 
empathy

Itroducere. Asociată ideii de optimizare a comunicării în varii contexte, 
ascultarea activă presupune o relație pozitivă, deschisă interlocutor – locu-
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tor, respectiv o serie de manifestări verbale, nonverbale și paraverbale, care 
reflectă dorința interlocutorului de a decoda și interpreta, conform intenției 
comunicative a locutorului, mesajul receptat la un moment dat.

Ilustrând atitudinea interlocutorului față de locutor, față de mesaj și față 
de contextul comunicativ, respectiv față de comunicare, în general, asculta-
rea activă se poate concretiza (conform literaturii de specialitate și realității 
comunicative) în ipostaze de „informare”, „con firmare” și „poziționare” față 
de un potențial conflict în plan relațional/ ideatic etc. Astfel, solicitarea de 
informații suplimentare, reformularea unor componente ale mesajului, întă-
rirea sau contrazicerea altora, oferirea de feedback nonverbal etc. se consti-
tuie în repere subsumate problematicii ascultării active și manifestării aces-
teia în diverse situații de comunicare.

Particularizând, analiza propusă în lucrarea de față vizează ilustrarea 
manierei în care ascultarea activă se concretizează în sfera comunicării di-
dactice; vor fi utilizate, în acest sens, texte din Corpusul de limbă română 
vorbită actuală nedialectală (Iași, 2013), relevante pentru diverse contexte 
comunicative și relaționări profesor – student (studenți)/ elev(i).

1. Comunicare și ascultare activă – repere teoretice. Ascultarea ac-
tivă este prezentată, în lucrările de specialitate, cu precădere ca apanaj al 
comunicării și relaționării optime în diferite contexte, ca „element de bază al 
comunicării eficiente” [1, 332], subsumându-se totodată comunicării-auto-
cunoaștere/ cunoaștere, comuni că  rii-informare, comunicării-interacțiune, 
comunicării-împăr tășire, comu nicării-cooperare etc.

Stephen Burt oferă, pentru ascultare, o definiție deschizătoare de dru-
muri, ea impli când „toate căile prin care ascultătorul devine conștient de 
ceea ce vorbitorul trăiește [...] și ex primă la un moment dat”, respectiv „cum 
ajunge ascultătorul să afle cine este vorbitorul” [2, 4] și propune un model al 
ascultării format din patru elemente: „atenție” („focusare pe lo cu tor”, mana-
gerierea eventualilor factori perturbatori), „in ves tigare” (centrare pe sensul 
cuvintelor locutorului, formulare de întrebări etc.), „observație” (raportare 
la indicii nonver bali), „rezonanță” (atenție acordată „pro pri ilor reacții emo-
ționale și somatice la vorbitor”) [2, 5]. Prin parcurgerea acestor etape, „as-
cul tarea are ca efect instituirea sentimentului de autenticitate a sinelui și de 
considerație pen tru altul/ celălalt” [3, 165]; se ajunge, așadar, la comunicare-
cu noaș tere/ autocunoaștere/ relaționare/ informare/ confirmare etc.

În esență, ascultarea „permite trăirea experienței celuilalt” [3, 165], 
pentru „a simți lumea lui interioară și semnificațiile intime, ca și cum ar fi ale 
noastre, deși nu vom uita niciodată că nu sunt ale noastre” [Peretti, apud 3, 
165-166], aceasta în condițiile în care interlocutorul ascultător activ „nu stă 
tăcut și supus atunci când se comunică o informație, ci își manifestă, verbal 
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și nonverbal, propriile gânduri și emoții” [4, 165]. Astfel, ascultarea acti vă – 
numită și „ascultare empatică, tehnică locutor – interlocutor, ascultare refle-
xivă, ascultare dialogică” [5, 14], „ascultare interactivă” [6, 124] – presupune, 
în comunicarea interumană, în general, și în cea didactică, în particular, an-
gajarea receptorului în explorarea și clarificarea ideilor și sentimentelor in-
terlocutorului” prin „încurajări minimale și utilizarea întrebărilor des  chi se” 
[7, 216-217]/ prin „adresarea de întrebări când este cazul” [5, 14], prin re-
flectarea sentimentelor elevului, prin reflectarea înțelesurilor [7, 216-217], 
prin parafrazare [7, 216-217; 5, 14], prin „menținerea unei implicări conver-
saționale nonverbale moderate spre înalte” [5, 14] etc. Acestor forme de ma-
nifestare ale ascultării active li se opun, în realitatea comuni ca tivă cotidiană 
și în cea din sala de clasă/ curs, pe de o parte, diverse forme ale falsei ascul-
tări – „simularea”, „statutul de vedetă”, „ascultarea selectivă”, „ascultarea de 
protecție”, „as cultarea defensivă”, „ascultarea capcană”, „ascultarea insensi-
bilă” [3, 160-162], necesar a fi (re)cunoscute și prevenite/ eliminate (vezi, 
în acest sens, și ipostaza ascultătorului activ versus cea de ascultător pasiv, 
inhibator, indiferent, pseudo-ascul tător, ascultător selectiv, defensiv, absent, 
revoltat/ suprasaturat [8, 152-153]) – și, pe de altă parte, exemple de con-
texte în care nu este necesară/ nu se justifică ascultarea activă [9, 116].

Particularizând, este subliniată, în literatura de specialitate, importanța 
ascultării ac tive, în comunicarea didactică, în planul interacțiunii profesor – 
elev/ student [4, 222], pentru „a îmbunătăți calitatea climatului emoțional 
al clasei” [5, 108], pentru a asigura succesul co municării profesor – elev [12, 
1211], considerându-se că „a ști să asculți indică, prin actul său, răspunde-
re, încredere, bucurie, simpatie etc. vorbitorului și îl educă să facă la fel” [3, 
159]. Studiile în domeniu consultate reflectă, dincolo de problematica gene-
rală a ascultării active, o serie de elemente (tipuri/ forme de ascultare activă, 
indicatori ai ascultării active etc.) și con tex te particulare (comunicarea în 
limba maternă, învățarea unei limbi străine etc.) precum: 

(a)  identificarea, în răspunsurile a 60 de profesori din Constanța și Tul-
cea, a trei tipuri de ascultare utilizate în activitățile de predare-în-
vățare: „a) ascultare în vederea informării; b) ascultare critică; c) 
ascultare emfatică sau profundă” [13, 350]; 

(b) urmărirea, în comunicarea didactică, a opt indicatori ai ascultării 
active: „contactul vizual, focusarea pe conținut, receptivitatea la idei 
noi, flexibilitatea în luarea de notițe, ascultarea întregului mesaj, pa-
rafrazarea mesajului, întrebările deschise și sintetizarea mesajului” 
[1, 332] – studiu pe 100 de elevi/ studenți viitori profesori; 

(c) ilustrarea implicațiilor ascultării în învățarea unei limbi străine, în 
condițiile în care se consideră că ascultarea „este cel mai dificil de în-
vățat” [14, 3]; se remarcă, în acest context: efectele pozitive ale folosi-
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rii de situații reale de comunicare – prin înregistrări video/ mate ria le 
audio-vizuale [10, 232; 14, 7]/ „materiale autentice” [15, 70]; „ascul-
tarea bidirecționa lă”, „im plicarea în conversație” prin verificarea, de 
către interlocu tor, a înțelegerii unor compo nente ale mesajului, prin 
„evaluarea critică a ceea ce a înțeles”, prin răspunsul ofe rit [14, 15]; 
valorificarea „strategiilor de clarificare” [14, 16], a „stra tegiilor ascul-
tării”, în ge neral [16, 1094]; oferirea de feedback, inclusiv prin „mm, 
hm”, „da” etc. [Gardner, apud 14, 16]; „importanța înțelegerii elemen-
telor nonverbale și paraverbale” [Harris, apud 14, 17] etc. 

De asemenea, tot pe linia particularizărilor, este subliniat rolul, în co-
municarea didac tică, al întrebărilor deschise, care „demonstrează focusarea 
elevilor/ studenților pe conținut și, în același timp, oferă feedback relevant 
profesorului” [1, 333] și sunt exemplificate, printre „for mulele verbale de 
contact”, anumite formule de provocare a stării de atenție: „Foarte inte r e-
sant este că...”; „Ați auzit vreodată despre...?”; „V-ați întrebat vreodată cum... 
cine... când... dacă...?”; „Pentru a putea să..., trebuie să...”, respectiv formule 
de captare a interesului prin apelul la experiența personală și imediată: „ați 
observat că...?”; „știți deja că...” și formule de verificare a ascultării active: „să 
continue X...”, „Unde am rămas?” [17, 66].

Pe aceeași direcție se vor înscrie, de altfel, și exemplele concrete identi-
ficate în contextele de comunicare didactică ce vor fi analizate în secțiunea a 
doua a lucrării de față, contexte particulare ce ilustrează posibile interacțiuni 
locutor – interlocutor, aici și acum, în plan didactic; datele de ordin subiectiv 
și intersubiectiv/ relațional/ contextual având o pondere relevantă într-un 
astfel de studiu, nu vom formula generalizări, extrapolări, ci vom realiza un 
inventar de manifestări ale ascultării active, ca punct de plecare pentru dez-
voltări ulterioare, prin raportare la alte contexte de comunicare didactică.

2. Exemple de manifestări ale ascultării active reperabile în comu-
nicarea didactică. Contextele particulare de comunicare didactică excerp-
tate din volumul coordonat de L. Hoarță Cărăușu (Corpus de limbă română 
vorbită actuală nedialectală) conțin, având în vedere numărul limitat de tex-
te analizate în studiul de față, doar o parte dintre ipostazele și elementele 
ascultării active prezentate supra, prin raportare la literatura de specialitate. 
Exemplele identificate oferă, totuși, o perspectivă de ansamblu asupra con-
cretizărilor pe care le poate avea, în plan didactic, ascultarea activă, exemple 
ce se pot constitui în premise ale unor analize suplimentare, necesare în ve-
derea optimizării comunicării cu interlocutori de diferite vârste, în contexte 
oficiale, instituționalizate, subsumate universului educației.

Se remarcă, în general, în contextele analizate (II.1., II.2., II.3.1., II.3.2., 
II.3.3. [18, 170-187] – redate aici conform normelor de transcriere folosite în 
corpus), consecința utiliză rii anterioare a ascultării active, reflectată într-un 
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climat emoțional pozitiv, într-o relație des chi să locutor – interlocutor (profe-
sor, elevi, studenți), într-o curgere firească a replicilor. Din tre cele trei tipuri 
de ascultare asociate, în literatura de specialitate (vezi supra), comunicării 
didactice sunt reperabile, în acest corpus, situațiile de ascultare-informare 
(II.2. – pentru infor ma ții de tip organizatoric; celelalte texte – în contextul 
transmiterii sau reactualizării de cu noș tințe) și cele de ascultare critică (mai 
ales II.2.), nu însă și situațiile de ascultare emfatică. Un exemplu relevant îl 
constituie, în acest sens, replica-tip: „A: [...] restul clasei sînteți atenți ↓ aveți 
fiicari întrebări + cam asta facim azi. Sînteți atenți la colegii voștri și pregătiți 
întrebări și la sfîrșit discutăm. Nu întrerupem dezbaterea cî astea erau regu-
lili” [18, 174]. În ceea ce privește cele patru elemente din modelul propus de 
Stephen Burt, sunt reprezentate aici, cu precădere, atenția, investigarea și 
observația, rezonanța fiind puțin vizibilă.

Ca manifestări concrete, în sala de clasă/curs, ale ascultării active, se 
disting: (a) oferirea de feedback verbal/nonverbal: „A: pi douștrei aprilii ↓ 
nu? (+++) B: da.” [18, 172]; „A: […] deja douîșunu mai_i pisti o lunî aproapi. 
B: <Zâmbet da>” [18, 172]; „B: asta? A: da, asta” [18, 170]; „A: foarti bini” 
[18, 171]; „A: [...] bine” [18, 171]; „D: <S BRAvo>.” [18, 179]; „A: bun.” [18, 
179]; „A: așa.” [18, 180]; particularizare: feedback colectiv: „A: […] La foru-
muri medicale sînt echipili? Clasa: da” [18, 174]; „A: bun deci ari loc ș_aia 
și la bloghing culinar sînt? Grup de studenți: da” [18, 174]; (b) reformula-
rea unei componente a mesajului, întărirea acesteia printr-un sinonim: „A: 
[…] începând cu o camera telefonului mobil până la eu știu ci +++ super: ++ 
cum sî chiamî + C: deselere” [18, 173]; (c) confirmarea unei componente a 
mesajului: „A: așa. + ci super deselere aveți” [18, 173]; „D: o fotografie::? A: 
egzact o fotografii cari sî si încadreze în tema aia” [18, 173]; (d) completarea 
mesajului anterior: „A: [...] cum am avut la alte_obiecte? [...] C: <Î da numa’ 
la matema- numai la matematic_am avut>. E> șî la franceză” [18, 177-178]; 
(e) parafrazarea mesajului: „A: […] mi_o trimiteți într_un noutped sau uo:rd 
n_am pretenții di tehnoredactari mă intereseazî doar conținutul. B: Pe: meil” 
[18, 173]; (f) verificarea decodării/ înțelegerii corecte a mesajului: „B: ă, te-
mele cu internetul în cifre și cu uindouz spem amândouă erau pe pintrest 
dacă nu mî_nșel nu?” [18, 173]; „A: [...] încercați să stați mai bine_n [spate H: 
eu?]” [18, 184]; „J: eu trebi sâ spun?” [18, 186]; (g) adresarea de întrebări: 
„A: să: ↑ +++ simți ↑ +++ durere [...] este obișnuit? este normal?” [18, 171]; 
„B: sî dă unu doi trei ↓ nu?” [18, 172] – aici, și cu solicitare de feedback/ con-
firmare; (h) sintetizarea mesajului: „B: după trei cuvinte aț zis sâ schimbăm 
lideru’ nu?” [18, 186]; (i) raportarea critică la mesaj: „A: mai mult de o lunî. 
<Zâmbet ironic>” [18, 172]; (j) reflectarea sentimentelor celuilalt: „A: <Râs 
Păi:> (Râsete)” [18, 176].
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În plus față de exemplele enumerate supra, se remarcă, în contextul par-
ticular al valorificării ascultării active în învățarea unei limbi străine (în tex-
tele analizate aici, limba engleză): (a) accentul pus pe înțelegerea mesajului: 
„A: ia să ne oprim puțin și să DISCUTĂM. +++ să vedem dacă înțelegem ↑ 
ceva din aceste propoziții. +++ Dan era îngrijorat” [18, 171]; (b) verificarea 
înțelegerii anumitor lexeme: „A [...] care este <F> TITLUL primei lecții? B: 
asta?” [18, 170]; „A: ce înseamnă în regiunea inimii? E: partea” [18, 171]; „A: 
ce înseamnă tu si:? B: <R a vedea>.” [18, 179]; (c) repetarea, ca formă de întă-
rire pozitivă, a mesajului anterior: „A: ce înseamnă tu si:? B: <R a vedea>. A: 
a vedea” [18, 179]; (d) completarea/ corectarea/ întărirea/ repetarea unei 
componente a mesajului: „B: o consultație ↑ +++ [medici ↑ +++ A: cală]. +++ o 
consultație ↑ + medicală.” [18, 170]; „E: ↑ [obișnu ↑ A: obișnuite ↑ E: obișnuite 
↑” [18, 170-171]; „E: partea. A: <Î> PARTEA. ++ <Î> LOCUL. +++ <Î> ZONA” 
[18, 171]; „A: [...] îl traducem în română prin ↑ B: <S acțiuni care s-au petre-
cut înainte de momentul vorbirii>” [18, 180].

Ca exerciții de formare a elevilor/ studenților pe linia ascultării active, 
se disting, în textele analizate, o serie de formule de: (a) implicare a interlo-
cutorului/ interlocutorilor prin solicitare de feedback: „A: pi douștrei aprilii 
↓ nu? (+++) B: da.” [18, 172]; „azi suntem în nouî ↓m::?” [18, 172]; „o s-o dau 
în afara întâlnirilor noastri ↓da?” [18, 172]; „A: am avut o temă da? L: <Î da:: 
da::> ↑” [18, 177]; (b) captare a interesului prin apelul la experiența perso-
nală și imediată: „știți voi cum e_n practică” [18, 172], „ați văzut cred cî” [18, 
173]; (c)verificare a ascultării active: „A: și: continuă: alexandra” [18, 181]; 
„A: [...] poftim? ă: georgiana” [18, 181]; printr-un mesaj incorect, față de care 
se așteaptă reacție: „A: [...] și: dacă vreau s-o trec și la persoana a cincea? J: 
(râs)” [18, 182], toate acestea cu rolul de a fixa, în plan didactic, astfel de 
comportamente comunicative.

Concluzii. Reflectând o temă de reală utilitate în sfera comunicării, lu-
crarea de față oferă, pe de o parte, o sinteză a ideilor subsumate, în literatura 
de specialitate, problematicii ascultării active și, pe de altă parte, o analiză 
punctuală a tipurilor de ascultare activă și a concretizărilor acestora în con-
texte excerptate din Corpusul de limbă română vorbită actuală nedialecta-
lă (coord. L. Hoarță Cărăușu). Se remarcă, având în vedere numărul limitat 
de texte și situațiile particulare analizate, reprezentarea într-o măsură mai 
mare a ascultării-informare (și confirmare) și a celei critice, respectiv exem-
plele de manifestări ale ascultării active subsumate comunicării didactice, în 
general, completate de cele asociate situației de învățare a unei limbi străine. 
Toate acestea se pot constitui în premisă pentru analize și dezvoltări ulteri-
oare, în vederea optimizării comunicării didactice (și nu numai). 
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REPATRIEREA ȘI DIFICULTĂŢILE LINGVISTICE LA COPII. 
COMPLEXITATEA SITUAŢIILOR ÎN PROCESUL ȘCOLARIZĂRII

Marta Istrati
Liceul Teoretic ”Gh. Asachi” or. Ungheni

Rezumat. Problema dificultăților lingvistice, ca urmare a repatrierii și a 
școlarizării copiilor, obișnuiți cu alt mediu sociolingvistic, este foarte complexă. 
Aceasta poate fi abordată din perspectiva familiei, a copilului, a școlii etc. Privită 
din orice unghi, ea rămâne actuală și acută, deoarece barierele lingvistice sunt calea 
directă spre deficitul de cunoștințe, eșecul școlar, incapacitatea de adaptare socială, 
problemele identitare etc. Fără a-și propune o analiză de ansamblu, articolul încer-
că să ilustreze complexitatea situațiilor și o posibilă primă abordare a acestora din 
perspectiva școlii. 

Cuvintele-cheie: repatriere, bi-plurilingvism, școlarizare, probleme lingvistice, 
adaptare sociolingvistică.

Abstract. The problem of language difficulties, due to the repatriation and 
schooling of children, accustomed to another sociolinguistic environment is very 
complex. This can be approached from a family perspective, a child perspective, 
a school perspective etc. Viewed from every angle, it remains current and acute 
because language barriers are the direct path to the knowledge deficit, the school 
failure, the inability of social adaptation, the identity issues, etc. Without proposing 
an overall analysis, I will try to illustrate the complexity of the situations and a pos-
sible first approach from the school perspective.

Keywords: repatriation, sociolinguistic (re) integration, educational system, 
school re-adaptation, linguistic barriers, bi-/plurilingualism.

Migrația este un fenomen la fel de vechi ca și omenirea. În fiecare stat 
au existat perioade în care circumstanțele socio/politico/economice au in-
tensificat-o. Ţara noastră trece anume printr-o asemenea perioadă deja al 
treilea deceniu. Avantajele, dezavantajele, problemele acestui proces pot fi 
analizate dintr-o multitudine de aspecte, iar rezultatele analizelor le vom 
descoperi într-o literatură de specialitate foarte variată. 

Totuși, prea puțină atenție a fost acordată aspectului sociolingvistic și 
didactic al momentului repatrierii (revenirii în țara de origine) a familiilor 
cu copii de vârstă școlară.

În funcție de structura etnică a familiei, de cultura lingvistică a acesteia, 
de proiectele de viitor și gradul de integrare în comunitatea unde s-a emi-
grat, se optează pentru diverse forme de comunicare familială, și anume:
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- Familii în care părinții au stăruit să le dezvolte copiilor competențe de 
comunicare în limba română, evitând situațiile de melanj lingvistic cu limba 
țării de emigrare, precum și situațiile de semilingvism. Scopul lor este dez-
voltarea unui bilingvism coordonat la copii, a competențelor orale și scrise 
(cel puțin lectorale) în ambele limbi utilizate. 

- Familii în care limba română s-a utilizat în comunicarea cotidiană de 
rând cu limba țării de emigrare, cauzându-se situații diverse de alternanță/
code-switching (de la alternanță situațională la cea conversațională intra-
frastică și în interiorul cuvintelor). Competențele rezultate se reduc mai 
mult la un semilingvism. 

- Familii în care s-a adoptat ca limbă de comunicare cu copiii doar cea 
a comunității culturale majoritare în care s-a emigrat și a sistemului de 
învățământ de aici, deoarece bilingvismului, în mod eronat, îi sunt atribuite 
cauzele dificultăților lingvistice și chiar ale retardului.

Adevărul demonstrat științific este însă altul: bilingvismul este un ca-
talizator al dezvoltării intelectuale, culturale, sociale. Prin urmare, decizia 
părinților de a păstra comunicarea în limba română după emigrare sau de a 
continua după repatriere comunicarea în limba achiziționată în străinătate, 
dezvoltând astfel un bilingvism activ la copii, este un avantaj din toate punc-
tele de vedere. Studierea mai multor limbi este un atu în plasticitatea inte-
lectuală. O nouă limbă ajută și îmbogățește dezvoltarea cognitivă, oferind 
un alt instrument de organizare a cunoștințelor. A-și largi strategiile ling-
vistice prin utilizarea mai multor limbi înseamnă a-și îmbogăți și conștiința 
metalingvistică. Prin plurilingvism se reduce etnocentrismul și se dezvoltă 
capacitatea de toleranță, de înțelegere a altor experiențe și opinii. Deci, evo-
luăm de la dimensiunea lingvistică la cea etică. Cu cât mai mică este vârsta de 
învățare a unei limbi secunde, cu atât mai puțin inhibat va fi copilul de frica 
greșelilor. În plus, copiii la vârste mici sunt mai capabili să decodifice sune-
tele și ritmul, au o mai mare acuitate fonologică la limbi străine. 

Învățarea unei noi limbi ar trebui să imite metodologic stadiile firești 
de achiziționare a limbii primare, prioritate având oralul (înțelegerea și răs-
punsul), iar trecerea la scris (lectură și producere) realizându-se ulterior. Ce 
se întâmplă când copiii repatriați sunt școlarizați? Mai des, pe o bază fragilă 
a unor competențe orale în limba română, reduse (în cel mai bun caz) la co-
municarea familială, vine dificultatea limbajului oral și scris școlar. 

Cu cât mai îndelungat va fi procesul de luptă cu barierele lingvistice, cu 
atât se va crea un deficit de cunoștințe mai mare. Astfel, urmărim consecințe 
în lanț: handicap lingvstic > handicap școlar > handicap sociocultural.

O integrare reușită a copiilor repatriați presupune, în primul rând, 
dezvoltarea la ei a competențelor lingvistice necesare pentru cunoașterea 
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sistemului educațional și a societății, pentru achiziționarea competențelor 
școlare în această limbă. Michele Verdelhan împarte în trei domenii funcția 
de școlarizare a limbii:

Domeniul cunoștințelor și reprezentărilor.- 
Domeniul comportamentelor școlare și lingvistice.- 
Structurarea gândurilor și raționamentelor. [1, p.73]- 

Pentru cei care au utilizat româna în familie, urmează perioada de 
tranziție după repatriere, când aceasta devine limbă de școlarizare (proces 
prin care trec și copiii băștinași românofoni, când se începe ciclul primar, 
deci gradul de complexitate este dozat și treptat ascendent). Dacă copiii 
sunt repatriați la o varstă mai mare, procesut de tranziție va fi mai dificil, 
deoarece competențele lor lingvistice nu vor corespunde normei limbajului 
școlar, care are un fond lexical tot mai bogat, cu cât treapta de școlarizare 
este mai avansată. Școlarizarea constituie o ruptură cu modul lor de utiliza-
re a limbajului în familie, încât elevii nu reușesc să înțeleagă bine cerințele 
școlare și sunt astfel deposedați de competențele pe care le utilizează în alte 
situații. Chiar dacă au utilizat limba română în familie, ei nu sunt obișnuiți 
cu funcțiile ei reflexivă și cognitivă. De la dialoguri reduse în teme și lexic, ei 
trebuie să treacă brusc la practici lingvistice mult mai complicate, mai de-
contextualizate, care presupun demersuri analitice, de abstractizare etc. În 
acest caz, limbajul nu mai este legat nemijlocit de o experiență proprie, nu 
mai există o înțelegere/„complicitate„ cu interlocutorul care trăiește aceeași 
experiență și restabilește mesajul, chiar dacă acesta este verbalizat greșit 
sau incomplet, facându-se apel pe larg la mijloace extralingvistice (intonație, 
mimică, gesturi, pauze ...).

Situațiile cele mai dificile se creează atunci când copiii repatriați nu cu-
nosc limba română. Ei sunt nevoiți să o învețe foarte rapid nu doar ca pe o 
limbă străină, ci și ca limbaj al școlii, limbaj al societății, al cunoașterii. 

Chiar și copiii care nu cunosc limba română, dar în familiile cărora s-a 
urmărit o cunoaștere și o practică bine structurată a limbii țării de emigrare, 
unde s-au favorizat activitățile metalingvistice și cognitive, vor depăși mai 
ușor dificultățile lingvistice după repatriere. Acestea se reușesc dacă în fami-
lie i se cere copilului să acorde o atenție specială limbajului, să se corecteze 
și să se reformuleze mai clar și mai elevat mesajul, chiar dacă ceea ce a spus 
a fost înțeles. 

A atinge un bun nivel în prima limbă înseamnă a avea nu doar un bagaj 
lexical bogat, dar și practica unor structuri sintactice variate și complexe, 
a unor exprimări mai elaborate, dar și a avea dezvoltate anumite atitudini 
reflexive în raport cu limba; este necesară obișnuința de a-și varia modul de 
a vorbi după situație și de a înțelege adevărata valoare a limbii în procesul 
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de creare a raporturilor umane. Fiind deja învățat într-o limbă să explice, să 
comenteze, să convingă, să argumenteze, să gândească asupra modului de 
a spune ceva, să interpreteze corect mesajele receptate, copilul va aborda 
mult mai conștient procesul de achiziționare sau învățare mai aprofundată 
a limbii în care urmează să se socializeze. Dacă elevul a atins acel punct de 
maturitate cognitivă, care îi permite să utilizeze o limbă pentru verbalizarea 
cauzelor, justificărilor, condițiilor și consecințelor, intențiilor și opiniilor di-
vergente, atunci modul de a vorbi în prima limbă maternă va influența mo-
dul de a gândi, precum și modul de a se exprima în alte limbi. 

 În situațiile contrare, când copilul nu a atins nivelul corespunzător vâr-
stei sale nici în prima sa limbă, învățată în perioada aflării familiei în emigra-
re, achiziționarea limbii secunde va fi mult mai anevoioasă, căci îi va lipsi o 
bază solidă.

O situație mai problematică se creează când atitudinile și reprezentări-
le copiilor despre limba română, limba de baștină a părinților, sunt devalori-
zante. Există familii în care copiii, deși înțeleg limba română, refuză să o vor-
bească. În această distribuție diglosică a limbilor, româna este dominată, în 
consecința reducerii funcțiilor acesteia, a lipsei unei educații metalingvistice 
în familie, a indiferenței față de cultivarea fidelității lingvistice și a identității 
naționale. Reveniți în patria părinților, acești copii se vor confrunta cu mai 
multe dificultăți lingvistice, deoarece factorul atitudinal/afectiv va anula mo-
torul intrinsec al motivației de studiere a limbii române și în limba română.

Dificultățile de limbaj au mereu o dimensiune interactivă, în joc fiind 
întotdeauna mai multe persoane, precum și reprezentările/așteptările lor 
reciproce. Deci, dificultățile elevilor sunt indiscutabil dificultățile profesori-
lor și ale instituției. Prima problemă este încadrarea într-un grup de studii a 
unui copil care, conform vârstei, corespunde unei trepte de școlarizare/clase, 
dar conform competențelor lingvistice – alteia (inferioare). Odată școlarizat 
elevul, se conturează și mai multe probleme lingvistice: 

de înțelegere,- 
de verbalizare totală, oral și în scris, a gândurilor, situațiilor, acțiunilor - 
etc.
de construire a discursurilor, - 
de normă și corectitudine,- 
blocaj în fața interlocutorului care este mai puțin dispus să coopere-- 
ze etc.

Care ar fi metodele de ghidare instituțională ce ar putea reduce aceste 
dificultăți? Ce ar trebui să primeze după repatrierea copiilor care nu vorbesc 
sau vorbesc foarte puțin limba română: o perioadă doar de studiere a lim-
bii române, ori școlarizarea imediată în clasa corespunzătoare vârstei? Sunt 
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primele întrebări ce apar când este solicitată școlarizarea unui copil care a 
trăit în altă țară.

Pe de o parte, profesorii la discipline percep foarte acut un discurs inco-
rect și incapacitatea elevului de a răspunde la întrebările lor, riscând să inhibe 
dorința elevilor de a învăța prin acordarea unei atenții sporite la aspectele teh-
nice ale lecturii/vorbirii/gramaticii/ortografiei etc. Mai mari șanse ar fi dacă 
răspunsurile elevilor ar fi evaluate, la început de cale, din punctul de vedere al 
eficienței comunicative în circumstanțele sociolingvistice date, fără a se com-
para cu nivelul discursului așteptat sau al discursului colegilor. 

Sigur că prioritară este nu corectarea greșelilor, ci înarmarea elevului 
cu resurse de depășire a inhibării, de continuare a comunicării în pofida 
dificultăților. Este importantă crearea unei atitudini de rezolvare a proble-
mei. Accentul va fi pus de profesori mai puțin pe problemele de limbă și mai 
mult pe demersul activ și eficace, care îi stimulează pe copii să rezolve pro-
blemele de comunicare. 

Elevii cu dificultăți de limbaj (și alte dificultăți apărute în urma repa-
trierii) mobilizează o mare parte a energiei și activității profesorului, care 
trebuie să fie la fel de eficient încă pentru alți 25-30 de elevi. Este deci foar-
te dificil să ajuți un asemenea elev fără colaborarea parentală, coerentă cu 
activitățile și cerințele școlii, dar și fără o colaborare interdisciplinară și un 
cadru de sprijin. 

Din păcate, nu întotdeauna școala se bucură de o alianță cu părinții ba-
zată pe încredere, pe efort și asumare mutuală. 

Pedagogizarea părinților va deveni necesară în mai multe situații, 
când:

parinții au resentimente față de școală și consideră că anume cerințele - 
exagerate de aici sunt cauza dificultăților, dar nu indiferența lor și în-
cercarea de a se eschiva responsabilităților;
laxismul familial care nu-l face pe copil să-și mobilizeze voința și re-- 
sursele intelectuale;
exigența exagerată față de copil, bazată pe certitudinea că el este da-- 
tor și capabil să-și rezolve problemele, așa cum adulții familiei își 
asumă toate problemele de ordin material;
dificultățile relaționale între membrii familiei, când nu toți au fost de - 
acord cu repatrierea și copiii percep schimbarea ca pe una temporară.

Elev în dificultate

              Familie                                                                Cadrele didactice implicate 
Când se va crea acest raport de încredere tridimensional, elevul mult 

mai ușor și mai repede își va crea o imagine de sine pozitivă și va reuși să 
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vadă obiectivele, va utiliza tot aportul metodologic și va simți progresul său 
lingvistic. Învățarea unei limbi la copii decurge, de obicei, destul de repede 
în circumstanțe propice. Fie că avem un proces de tranziție normal, fie că 
identificăm dificultăți lingvistice, instituția de învățământ și familia trebu-
ie să se implice și să ofere asistență după caz, altfel pot să apară probleme 
de organizare școlară, de adaptare cu ritmul, de corespundere cu exigențele 
școlare, în activitatea de grup etc.

Deci, ameliorarea situației pornește de la atitudinea și metodele părinților 
și ale profesorilor, de la mijloacele care le sunt puse la dispoziție pentru a face 
față unor situații atât de diverse și în grupuri atât de eterogene. Sigur că misi-
unea de integrare socială îi revine înainte de toate școlii, dar deficitul de resur-
se umane și metodologice cere auxiliari didactici, parteneri educaționali sau 
diversificarea instituțiilor care vor propune susținere persoanelor (copiilor) 
cu dificultăți lingvistice și de acomodare după repatriere. Ar putea fi instituite 
centre de expertiză/mediere/cooperare care și-ar aduce contribuția pentru 
accesul la studierea limbii naționale, la cunoașterea culturii, a instituțiilor țării 
noastre, la recunoașterea valorilor comune, dar și ar ajuta repatriații să-și va-
lorifice cunoștințele/competențele/elementele culturilor deja achiziționate în 
strainătate, căci aceștia nu vin „tabula rasa”. Realitatea este însă alta: atestăm 
o sărăce a mijloacelor acordate pentru o învățare rapidă și eficace a limbii ro-
mâne de către cei nou-veniți sau reveniți. 

Deficitul metodologic duce și la o totală libertate și varietate a practicilor 
în instituțiile școlare, ce se confruntă cu situațiile descrise. Cu scopul evitării 
unei asemenea decentralizări, iar uneori și dezorientări, instituțiile trebu-
ie să facă referință la o poziție conjuncturală a ministerului vizat, deoarece 
alteritatea culturală și lingvistică rezultată după intensificarea migrației nu 
poate fi neglijată. Nu vorbim acum despre necesitatea unui curriculum inter-
cultural, dar despre o ajustare în politica învățământului față de diversitatea 
de limbă și de cultură, care ar asigura egalitatea de șanse în formarea școlară 
și apoi în promovarea socială. 

Dacă până acum atenția principală era orientată spre bilingvismul/alte-
ritatea lingvistică a minoritaților naționale, urmărim cum ultimii ani deschid 
tot mai larg perspectiva spre repatriați și migranți. Este timpul unor angajări 
în dezbateri politice la temă, ale caror decizii să fie delegate Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării, să se constituie, în consecință, niște comi-
sii specializate. Se conturează o problemă socială nouă, care cere să se ia o 
inițiativă instituțională de căutare a soluțiilor, nu doar inițiative individuale 
orientate pe o multitudine de vectori și sortite mai des eșecului. Altfel se cre-
ează impresia că după lansarea sloganurilor naționale de chemare a diaspo-
rei „acasă”, clasele politice se așteaptă că inserția socială a familiilor repatri-
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ate va merge de la sine, iar câteva proiecte definite în legatură cu aceasta este 
suficient să se limiteze la aspectul economic.

Prin urmare, înscrierea sistemului școlar într-un cadru național care 
recunoaște diversitatea și circuitul populației devine o necesitate evidentă, 
precum și căutarea răspunsurilor la dilemele educaționale condiționate de 
migrație. Întru ameliorarea adaptării copiilor repatriați, în planul reușitei 
și a performanțelor școlare, pot fi lărgite competențele centrelor de studi-
ere a limbilor ca resurse complementare instituțiilor școlare, ori create cla-
se de adaptare în centre extrașcolare. Asemenea centre ar putea propune 
și activități de voluntariat elevilor care doresc să se implice în procesul de 
adaptare sociolingvistică a colegilor repatriați, benificiind în schimb de al-
teritatea culturală și lingvistică cu care se întorc din străinătate aceștia. Și 
în mediul școlar asemenea schimburi de competențe ar promova atitudini 
lipsite de discriminare, înstrăinare, ar face ca grupul școlar să contribuie la 
integrarea armonioasă a alterității, îmbogațindu-se din aportul ei cultural. 
Acest ultim obiectiv ar putea fi propus elevilor încă din clasele primare, când 
încep să se formeze reprezentările corecte despre diversitatea lingvistică și 
culturală a patriei și a lumii. Comunitatea nu ar avea decât de câștigat de 
pe urma acestor schimburi și diversificări de competențe la generațiile în 
creștere, căci anume o asemenea formare va răspunde cerințelor economice 
și raporturilor culturale internaționale care se dezvoltă și se multiplică. 

Trebuie să recunoaștem că în societatea noastră poți trăi și cu un bagaj 
lingvistic foarte redus, atât calitativ, cât și cantitativ, iar carențele lingvistice 
(mai ales în limba de stat) nici nu au devenit vreodată cauza unei excluderi 
sociale sau a unui eșec profesional. Avem în toate sistemele, până în vârful 
piramidei, persoane cu un bagaj lexical scund sau defect. De aceea unora li 
s-ar părea exagerată grija pentru un număr (deocamdată) nu prea mare de 
copii/adolescenți repatriați, care nici nu constituie un grup lingvistic omo-
gen, deoarece s-au format în circumstanțe diferite. Totuși, dacă se tinde la 
o schimbare, aceasta ar trebui să ia o amploare susceptibilă de a cuprinde 
toate categoriile sociale/naționale/de vârstă etc. Trebuie să existe o rețea de 
suport lingvistic pentru elevii aflați în orice tip de dificultate. 
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GREȘELI DE EXPRIMARE ȘI ERORI DE TRADUCERE COMISE 
DE CĂTRE STUDENŢI ÎN INTERPRETAREA CONSECUTIVĂ 

DIN LIMBA ENGLEZĂ ÎN LIMBA ROMâNĂ

Ina Sîtnic
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Lucrarea de față are drept scop să cerceteze, din punct de vedere 
calitativ și cantitativ, greșelile de exprimare și erorile de interpretare din engle-
ză în română. Exemplele analizate au fost culese din șapte discursuri interpretate 
consecutiv cu înregistrare pe suport audio de către 20 de studenți ai anului 2 de 
studii din cadrul Departamentului Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată 
al Universității de Stat din Moldova. Analiza calitativă s-a orientat pe examinarea 
tipurilor de greșeli și erori pe care le comit cel mai des studenții de la specialitatea 
Traducere și Interpretare, pentru a determina cauzele și efectele acestora asupra 
discursului-țintă. Din perspectivă cantitativă, ne-am propus să stabilim ponderea 
fiecărui tip de eroare de interpretare, precum și frecvența cu care sunt comise 
greșelile de exprimare în raport cu erorile de interpretare consecutivă. 

Cuvinte-cheie: interpretare consecutivă, didactica interpretării, greșeală de ex-
primare, eroare de traducere, analiza discursului, competenţă de interpretare. 

Abstract. The paper aims at analyzing language mistakes and translation errors 
from English into Romanian from a qualitative and a quantitative perspective. The 
examples were selected from seven discourses interpreted consecutively with audio 
recording by 20 second year students from the Department of Translation, Interpre-
tation and Applied Linguistics, Moldova State University. The qualitative analysis was 
oriented towards mistakes and errors that students from the specialty Translation 
and Interpretation commit most often as well as towards determining the causes and 
their effects on the target-discourse. From a quantitative perspective, we aimed at 
determining the share of each type of errors and the frequency according to which 
language mistakes occur in relation to consecutive interpreting errors. 

Keywords: consecutive interpretation, didactics of interpreting, language mis-
take, translation error, discourse analysis, interpretation skill. 

Introducere. Greșeală și eroare în interpretarea consecutivă. Evalu-
area calității în interpretarea consecutivă (IC) prin prisma greșelilor și ero-
rilor este un subiect mult discutat în contextul formării interpreților în me-
diul universitar. În domeniul lingvisticii aplicate există diverse opinii asupra 
noțiunilor de greșeală și eroare. Lingviști precum H.C. Barik, D. Gile, D. Go-
uadec, Ch. Nord, Ch. Waddington, G. Lungu-Badea ș.a., operează cu noțiunea 
de eroare intens vehiculată în studiile de traductologie și interpretologie și o 
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percep ca neconcordanță sau denaturare în procesul transpunerii unui DS în 
LŢ, având un impact ce poate modifica iremediabil calitatea produsului inter-
pretării. Alți lingviști însă, înscriu noțiunile în contexte particulare [1]. Cerce-
tători precum M. Burt și C. Kiparsky [2] disting între eroare locală ce implică 
flexionarea substantivelor și verbelor, utilizarea articolelor, prepozițiilor și 
particulelor când aceasta nu împiedică înțelegerea mesajului și eroare globa-
lă redată prin ordonarea incorectă a cuvintelor în enunț care este mai gravă 
și perturbează procesul comunicării și înțelegerea mesajului. În aceeași or-
dine de idei, R. Gefen [3] definește greșeala drept lacună la nivel funcțional, 
aceasta fiind ocazională și cauzată, cel mai des, de factori extralingvistici cum 
ar fi oboseala, graba sau zgomotele de fundal, pe când eroarea are la origini 
discrepanțe semantice, lexicale, gramaticale etc. între discursul original și 
cel interpretat. S.P. Corder consideră dificilă diferențierea între conceptele 
greșeală (en. mistake) și eroare (en. error). Autorul susține că greșelile sunt 
nesistematice, pe când erorile au un caracter sistematic [4, p. 10]. 

Interpretul de conferință canadian H.C. Barik a fost primul care a sem-
nalat diferențele de conținut între DS și redarea acestuia în LŢ, definind aba-
terile drept erori de traducere, pentru care autorul propune o clasificare ce 
include omisiuni, adăugări, substituiri [5]. După sursa și cauzele erorilor, D. 
Gile le grupează în: erori de sens, erori de limbaj, erori de terminologie și fra-
zeologie specializată, iar D. Gerver [6] le categorisește în: omisiuni, substitu-
iri și corectări/revizuiri. Într-un studiu de caz asupra erorilor, omisiunilor și 
abaterilor în interpretarea simultană, D. Gile identifică și analizează omisi-
uni, denaturări fonologice, erori semantice, erori de limbaj (gramaticale) [7]. 
În „Mic dicționar de termeni utilizați în teoria, practica si didactica traduce-
rii” G. Lungu-Badea împarte greșelile de traducere și interpretare în două 
categorii: minore, de genul alunecărilor stilistice, care nu cauzează alterarea 
mesajului și majore, pe exemplul nonsensului și contrasensului, ce presupun 
devieri de la intenția DS. 

Luând în considerație tipurile de erori identificate în literatura de speci-
alitate și cele semnalate în procesul de analiză a calității interpretării efectua-
te de către subiecții acestui studiu, am determinat în total 13 tipuri de greșeli 
și erori: greșeli de exprimare, erori lexicale, erori gramaticale, ambiguităţi, 
contrasens, sens fals, nonsens, erori pragmatice, adăugări, omisiuni, comenta-
rii improprii, aproximări, lacune de cunoștinţe generale. 

Metodologie. În acest articol ne-am propus să determinăm rata 
greșelilor de exprimare în raport cu erorile de IC din engleză în română 
prin analiza calității produsului IC (discursuri-țintă (DŢ) furnizat de către 
studenții de la Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată 
din cadrul Universității de Stat din Moldova. În cercetarea noastră greșelile 
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și erorile joacă rol de indicatori ai evaluării produsului IC. Pentru realizarea 
scopului enunțat, am organizat un studiu experimental pe un eșantion de 
20 de studenți ai anului II, repartizați în două grupuri: grupul A (Studenții 
A1, …, A10) și grupul B (studenții B1, …, B10), fiecare dintre acestea având, 
prin alternare, calitatea de grup experimental (GE) și grup de control (GC). 
Repartizarea (aleatorie) a studenților în cele două grupuri a fost motivată 
de interesul determinării impactului aplicării exercițiilor înainte de inter-
pretarea propriu-zisă a discursurilor în GE în formarea competenței de in-
terpretare consecutivă (CIC). Studenții din cadrul GC nu au beneficiat de tra-
tamentul aplicării exercițiilor. Ne-am propus, de asemenea, să determinăm 
calitatea DŢ livrate de către studenții GE în raport cu DŢ ale studenților din 
GC prin prisma numărului de erori comise. Pentru a avea acces la produsul 
interpretării, studenții au înregistrat DŢ pe suport audio pe care, ulterior, 
le-am transcris. Exemplele analizate au fost extrase din IC a 7 discursuri pre-
luate de pe site-urile breaking news english, speech repository și american 
rhetoric. Discursurile se raportează la subiecte de interes general, sunt atri-
buite nivelurilor de bază și începător și au fost selectate în conformitate cu 
criteriile Direcției Generale Interpretare a Comisiei Europene. 

Analiza datelor. În urma analizei cantitative am determinat că valoarea 
numerică a greșelilor și erorilor comise de către studenții din GC a depășit 
numărul atestat în GE, fapt datorat, în opinia noastră, aplicării exercițiilor 
de pre-interpretare. În Tabelul 1 prezentăm exemple culese pentru fiecare 
dintre tipurile de greșeli și erori identificate în DŢ, însoțite de segmentul în 
original și de o versiune potrivită sau un comentariu analitic, după caz. 

Tabelul 1 
Greșeli de exprimare și erori de interpretare consecutivă comise de 

către studenți

Segment original Greșeală/eroare 
comisă 

Versiune potrivită/
comentariu 

Greșeli de exprimare
You pick them up at a 
terminal […].

B2GE – poţi să iai bicicle-
ta și apoi să o lași la orice 
alt terminal.

Conjugarea corectă a verbu-
lui „a lua” la modul conjunctiv 
prezent, persoana a II-a singu-
lar, este „să iei”.

i’ve just come back from 
a weekend spent in the 
netherlands […].

B2GE – tocmai m-am 
întors dintr-un week-end 
care l-am petrecut în 
olanda […]. 

Omiterea prepoziției „pe” din 
acuzativul cu prepoziție „pe 
care” este contrară unei expri-
mări corecte. 
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You can pick up your 
bike and deposit your 
bike at any terminal 
around the city.it’s the 
perfect solution.

A6GC – îţi poţi lua o bi-
cicletă sau o poţi lăsa la 
orice terminal din oraș și 
acesta este cel mai per-
fect lucru.

Adjectivul „perfect”exprimă 
o însușire cu caracter absolut 
și prin natura sa nu permite 
comparația, expresia „cel mai 
perfect” fiind un pleonasm [8, 
p.16].

and there would have 
been an absolute ban on 
jeans and on trainers in 
the classroom.

B2GC – și este total in-
terzisă purtarea blugilor 
sau adidașilor sportivi.

B1GC – era interzis să porţi 
blugi în– sau adidași la școală.

and there would have 
been an absolute ban on 
jeans and on trainers in 
the classroom.

B6GC – este interzisă pur-
tarea [ăă] pantalonilor 
ginși atât și a adidașilor. 

Omisiunea din construcția co-
relativă „atât… cât și”a unor 
elemente importante. 

Erori lexicale
[…] that marks a mon-
th since the february 
14 florida shooting in 
which 17 students lost 
their lives.

A7GE – […] se îndeplinește 
o lună de la !!filmarea!! 
din 14 februarie în flori-
da în care 17 studenţi și-
au pierdut viaţa.

A8GE – […] se împlinea o lună 
de la împușcările din florida 
care au avut loc pe 14 februa-
rie în care 17 studenţi și-au 
pierdut vieţile.

 […] with as many peo-
ple supporting it as op-
posing it.

B5GC – mulţi oameni su-
portă acest fapt.

A1GE – mulți dintre oameni fi-
ind împotriva purtării unifor-
melor, alții susținând această 
idee.

many people […] are 
totally addicted to soap 
operas.

B5GE – mulţi oameni […] 
sunt (1) dependenţi de 
operă de săpun.

B3GE – mulţi oameni la fel ca 
și prietenii mei sunt dependenţi 
de telenovele. 

Erori morfosintactice
It was a lovely day. It 
was sunny, the coun-
tryside was very at-
tractive […].

A7GC – E o zi minunată, e 
însorit, zona e frumoasă. 

B1GC – Era o zi frumoasă [ăă] 
cu soare [ăă] era foarte fru-
mos […].

[…] and governments, 
and NGOs, […]. 

B1GE(IC) – iar adevă-
rul este că televiziunea, 
organizația nonguver-
namentală și guvernul 
[…].

Întrucât originalul face refe-
rire la pluralul substantivului 
„NGOs”studentul ar fi trebuit 
să păstreze aceeași categorie 
gramaticală a numărului. 

Ambiguități
and that’s one big dif-
ference i noted with 
the Netherlands.
Here a lot of bike-riders 
don’t travel with […] 
fluorescent jackets […].

A6GC – și aceasta este 
o diferenţă mare din-
tre-- dintre aceste două 
țări. Aici o mulţime de 
bicicliști seara nu folo-
sesc[…]jachete fluores-
cente […].

Adverbul de loc „aici” ar fi tre-
buit substituit cu un substantiv 
care să indice locația concretă, 
deoarece nu este clar la ce țară 
se face referire. Nici enunțul 
anterior nu oferă indicii care 
să clarifice sensul. 
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if a viewer can identify 
with the protagonist, 
with the actor in a se-
ries, that viewer can al-
most share the dreams 
and hopes of such a 
character and identify 
with the character.

A6GC – Chiar dacă per-
soanele vorbesc-- aceas-
tă persoană poate ma-
nifesta aceleași visuri și:: 
comportamente ca acest 
actor– protagonist.

Adjectivul demonstrativ 
„acest/aceasta” ambiguizea-
ză sensul. Originalul nu face 
referire la o persoană, actor 
sau protagonist anume. 

Contrasens
many people, including 
many friends of mine 
are totally addicted to 
soap operas.

A4GC – mulţi oameni sunt 
independenți de seriale.

Cuvântul evidențiat prin ca-
ractere aldine trebuia tradus 
„dependent”.

[…] on a bright, cloud-
less morning […].

B4GC – […] în dimineți 
foarte noroase […].

A1GE – […] într-o dimineață 
senină […]. 

Sens fals
in the u.s. capital, Wa-
shington dC, hundreds 
of students gathered 
outside the White Ho-
use to protest.

B6GC – în statele unite 
Washington dC mulți 
studenți i-au îndemnat 
și pe alții să iasă să pro-
testeze.

A1GE – în capitala statelor 
unite Washington dC sute de 
studenți s-au adunat pentru 
a protesta în fața Casei Albe.

they then took part 
in chants against the 
powerful gun group the 
National Rifle Associ-
ation (nra).

A3GE, A5GE – Ei (elevii) 
au aderat la asociaţia 
naţională pentru arme 
de foc.

A2GE – […] ei au (2) au pro-
testat împotriva asociaţiei 
naţionale pentru armele de 
Foc.

the bikes are free for 
30 minutes.

B7GE – bicicletele sunt 
gratis timp de 40 de mi-
nute.

B4GC – Bicicletele sunt gratui-
te pentru 30 de minute.

Nonsens
“The walkout was for 
those who will never 
be here again, but 
we’re fighting for tho-
se who might be next.”

B9GC – Noi luptăm pen-
tru acei care astăzi nu 
mai sunt, dar suntem 
pentru drepturile celor 
care nu mai sunt as-
tăzi.

A1GC –Protestul a fost pen-
tru cei care nu vor mai fi nici-
odată printre noi. Dar noi ne 
luptăm pentru cei care pot fi 
următorii.

For generations now, 
school children in UK 
have had to wear uni-
forms while most of 
their European coun-
terparts have not. 

B6GC – în școlile din ma-
rea britanie pentru mul-
te generaţii a fost-- a fost 
folosită uniforma pen-
tru--pentru că mai târ-
ziu europenii au folosit 
alte uniforme.

A8GE – de generaţii elevii din 
marea britanie trebuiau să: 
poarte uniforme școlare în 
timp ce elevii din alte școli 
europene nu trebuiau să 
poarte uniforme școlare.



374

Erori pragmatice
Ladies and gentlemen, 
if you have grown up 
and gone to school in 
the uK […]. 
if you have grown up 
and gone to school in the 
uK, then you probably 
had to wear a uniform 
at school. […]thank you 
for your attention.

A3GE – Doamnelor și 
domnilor, dacă ai cres-
cut și ai mers la școală 
în marea britanie […].
A5GE – dacă tu crești și 
trebuie să mergi la școală 
în marea britanie tu pro-
babil trebuie să porţi o 
uniformă la școală. […] vă 
mulţumesc mult pentru 
atenţia Dumneavoastră.

Discrepanță în utilizarea regis-
trului de limbă prin folosirea 
formulei de politețe „Doam-
nelor și domnilor” (A3GE)/
„Dumneavoastră”(A5GE) 
și a auxiliarului verbelor din 
structura perfectului compus 
la persoana a II-a, singular 
(A3GE)/ pronumele perso-
nal la persoana a II-a singular 
(A5GE). 

[…] andclothing should 
not distract people from 
what they are there to 
do, which is to learn.
And thirdly, they say 
that uniforms are good 
preparation for later 
life.many jobs require 
workers to wear a uni-
form. And obvious ex-
amples of this are […].

B10GC – dar aceasta nu 
trebuie să distragă elevul 
de la-- de la ceea că tre-
buie să înveţe. Şi de ase-
menea aceasta este că 
uniforma este o prepara-
re a elevului pentru viitor 
și profesie [mm] care ma-
joritatea lu-- [ăă] lu– ser-
viciilor s:: este necesar de 
a purta uniformă […].

Utilizarea aleatorie a conecto-
rilor a condus la lipsa coeziu-
nii discursive.

Adăugări
red lights don’t appear 
to affect the cyclists 
much either.

B6GE – lumina roșie 
a semaforului nu-i 
influenţează așa ca pe 
conducătorii auto.

A3GE – […] semaforul roșu 
nu-i afectează absolut deloc pe 
bicicliști. 

Their thinkers had ad-
vanced ideas of justice 
and harmony and truth.

B1GC – filozofii japonezi 
și-au promovat ideile des-
pre adevăr justiţie (1,5) și 
lume.

A9GE – Filozofii acestor țări 
au promovat idei despre drep-
tate, armonie și adevăr.

Omisiuni
and, behind the scenes, 
television companies, 
and governments […].

A5GC – în spatele corti-
nei [ăă] guvernul și:: ( )
[am uitat cum o spus].

Omisiune redată verbal prin-
tr-un comentariu. 

their thinkers had ad-
vanced ideas of jus-
tice and harmony and 
truth. and yet, the war 
grew out of the same 
base instinct […].

A6GE – Gânditorii aveau 
o puternică[…]. și totuși 
războiul a evoluat din 
același instinct de bază 
[…].

A9GE – filozofii acestor ţări au 
promovat idei despre drepta-
te, armonie și adevăr și totuși 
războiul a izbucnit din același 
instinct […]. 

Comentarii improprii 
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if you have grown up 
and gone to school in 
the uK, then you proba-
bly had to wear a uni-
form at school.

B4GC – dacă aţi crescut 
și deja trebuie să plecaţi 
la școală în regatul unit 
[dar mai departe?] tre-
buie să purtaţi uniformă 
la școală.

best examples of cycle-
friendly cities are cer-
tainly in scandinavia 
and in the netherlands. 
in Copenhagen, for ex-
ample, 37% of journeys 
are done on bicycles.

A5GC – în scandinavia de 
exemplu 40[în Copenha-
ga nu?]în Copenhaga de 
exemplu 40 de--[Dar nu-s 
37? 37?]40% din oameni 
f::folosesc bicicleta ca un 
post de transport.

Aproximări

our early ancestors, 
having learned to make 
blades from flint and 
spears from wood, used 
these tools not just for 
hunting, but against 
their own kind.

B9GC –strămoșii noștri 
foloseau diferite unelte 
pentru hrană și pentru 
unele fapte.

Adjectivele cu sens cantitativ 
„diferite” și „unele” substituie 
informația pe care studen-
tul nu a reușit să o stocheze 
în memorie sau să o evoce în 
timp util. 

Seventy-one years 
ago, on a bright, cloud-
less morning.

B9GC – Câțiva ani în 
urmă într-o dimineaţă 
luminoasă.

B3GC – Cu 71de ani în urmă 
într-o dimineaţă senină.

Lacune de cunoștințe generale

messages such as health 
issues, HIV/AIDS […].

B10GE – mesaje precum 
problemele sănătăţii cum 
ar fi virusul SIDA[…].

B9GC – […] mesaje despre pro-
bleme de sănătate despre HIV 
SIDA […]. 

they have an increased 
risk of getting skin can-
cer, prostate cancer or 
thyroid cancer. 

B10GE – mulţi dintre ei 
au un procent mare de:: 
a:: a avea cancer de piele, 
cancer la glande tiroide 
[…].

A4GC – ei au un risc crescut 
de apariţia cancerului de piele 
a cancerului de prostată sau a 
cancerului tiroidian.

După analiza datelor am determinat că cele mai înalte valori numeri-
ce în GE și GC au fost caracteristice greșelilor de exprimare(40,89% în GE 
și 32,58% în GC), urmate de sens fals(15,78% în GE și 19,81% în GC) și 
omisiuni(10,9% în GE și 14,19% în GC). Distribuția numerică și procentua-
lă a greșelilor și erorilor poate fi urmărită în Figura 1, respectiv Figura 2. 
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Figura 1. Distribuția numărului total de erori în GE și GC 

Figura 2. Distribuția procentuală totală a erorilor de IC în GE și GC 

Am atestat discrepanțe între rata numerică și ponderea procentuală din 
GE și din GC pentru erorile lexicale (10,04% în GE și 6,65% în GC), morfosin-
tactice (7,03% în GE și 7,8% în GC) și adăugări (4,02% în GE și 5,81% în GC) 
(Figura 1 și Figura 2). Totodată, o pondere numerică mai mică a erorilor în 
ambele grupuri (cele din GC depășind numărul erorilor din GE) a fost ates-
tată pentru ambiguităţi (2,87% în GE și 2,97% în GC), contrasens (1,43% în 
GE și 1,29% în GC), nonsens (2,15% în GE și 2,13% în GC), erori pragmatice 
(2,73% în GE și 3,48% în GC), comentarii improprii (0,72% în GE și 0,84% în 
GC), aproximări (0,86% în GE și 1,87% în GC)și lacune de cunoștinţe generale 
(0,57% în GE și 0,58% în GC).

Concluzii. Studenții din ambele grupuri au comis aceleași tipuri de 
erori de IC, însă în mod diferit, în funcție de nivelul cunoștințelor lingvis-
tice și al competenței de transfer al informației dintr-o limbă în alta și de 
(ne)aplicarea exercițiilor de pre-IC. Erorile de IC provin, cel mai des, din 
neatenție și lipsă de concentrare; se constată, de asemenea, dificultatea 
de evocare a informației audiate care necesită dezvoltarea memoriei, difi-
cultatea de a înțelege unele unități semantice care poate fi remediată prin 
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îmbunătățirea abilităților lingvistice; se înregistrează prolixitatea discur-
sivă, pentru a cărei depășire sunt necesare competențe de analiză discursi-
vă; se atestă și utilizarea ineficientă a tehnicilor de evitare a redundanței, 
interpretarea cu omisiuni și adăugări nejustificate, ce poate fi depășită 
prin ascultarea concentrată a mesajului. În scopul îmbunătățirii CIC reco-
mandăm efectuarea exercițiilor de IC atât în cadrul orelor de laborator, cât 
și în afara lor. Deși româna este vorbită de către toți participanții la stu-
diu, analiza corpusului a arătat că numărul greșelilor de exprimare este 
superior numărului erorilor de interpretare. Profesorul va atrage atenția 
studenților asupra lacunelor de vocabular și gramatică la orele de limba 
română și le va remedia, iar studentul va exersa pentru a avea o exprimare 
corectă. 
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SPECIFICUL LINGVISTIC ȘI GLOTODIDACTIC DE PREDARE-
ÎNVĂŢARE A STRUCTURILOR FONETICE COMPUSE 
(ÎN BAZA MATERIALULUI DIN LIMBILE ENGLEZĂ, 

GERMANĂ ȘI FRANCEZĂ)

Alexei Chirdeachin, Nicanor Babîră
Universitatea de Stat din Comrat

Rezumat. Predarea-învățarea pronunției este un aspect important al didactiсii 
limbilor. Importanța ei se evidențiază și prin faptul că, alături de structuri foneti-
ce simple constituite dintr-un singur element, acestea având statut de unitate fo-
netico-fonologică, există și cele compuse, care includ mai multe elemente, cu sau 
fără statutul respectiv. Pentru a facilita însușirea pronunției celor din urmă, este 
necesar a strudia particularitățile fonetice (articulatorii, acustice și perceptive) și 
fonologice (funcționale) ale acestora, dar și factorii care le condiționează. În aceas-
tă ordine de idei, în articol se examinează specificul lingvistic și glotodidactic al 
predării-învățării structurilor fonetice compuse, în comparație cu cele simple (în 
baza materialului din limbile engleză, germană și franceză).

Cuvinte-cheie: predare-învăţare, limbă străină, pronunţie, structuri fonetice 
compuse

Abstract .Teaching and learning pronunciation is an important aspect of lan-
guage teaching.Its importance is also highlighted by the fact that along with sim-
ple phonetic structures consisting of a single element and having the status of a 
phonetic and phonological unit, there are also the compounds that include several 
elements in their composition, with or without the respective status.In order to 
facilitate the acquisition of the pronunciation of the latter, it is necessary to study 
their phonetic (articulatory, acoustic and perceptual) and phonological (functio-
nal) features, as well as the factors that condition them.In this context, the paper 
addresses the issue of linguistic and didactic specificity of teaching and learning 
compound phonetic structures as compared to simple ones (based on English, Ger-
man and French material).

Keywords:teaching and learning, foreign language, pronunciation, compond 
phonetic structures.

Procesul de predare-învățare a unei limbi este un fenomen complex, 
care cuprinde latura lingvistică și cea didactică. Pentru a putea organiza 
cu succes procesul în cauză, este nevoie de o structurare și o îmbinare lo-
gică și coerentă a compartimentelor limbii și unităților operaționale afe-
rente acestora. Pe de altă parte, este nevoie și de o selectare și o îmbinare 
adecvată a abordărilor, metodelor, procedeelor și tehnicilor de predare-
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învățare, pentru a însuși cu succes materialul de limbă, a forma cunoștințe, 
abilități, deprinderi și, implicit, competențe comunicativ-acționale respec-
tive. În această ordine de idei, ne propunem să examinăm specificul ling-
vistic și glotodidactic al predării-învățării structurilor fonetice compuse în 
comparație cu cele simple (în baza materialului limbilor engleză, germană 
și franceză).

După cum se știe, printre compartimentele unei limbi cel fonetico-fo-
nologic este de o primă importanță: după naștere copilul învață mai întâi să 
vorbească și apoi să scrie, multe limbi ale lumii și în prezent nu au propriul 
scris, fonemul este cea mai mică unitate a limbii și servește drept „materi-
al de construcție” și semn de distincție pentru unități mai mari de limbă. 
Mai mult, în procesul didactic unele greșeli de gramatică, lexic și ortografie 
(mai ales în cazul limbilor cu ortografie morfemică sau etimologică) pot fi 
condiționate de greșeli sau de insuficiența însușirii materialului de limbă 
la nivel fonetic și corectarea celor dintâi este posibilă doar prin rezolvarea 
problemei corespunzătoare la nivel de pronunție.

Sistemul fonetico-fonologic al unei limbi poate fi clasificat articulatoric 
(vocalismul și consonantismul) și structural (unități monofonematice sim-
ple, cum ar fi monoftongii și consoanele oclusive și constrictive, și compu-
se, cum ar fi diftongii, triftongii și africatele). Specificul articulării lor diferă 
de la o limbă la alta (în acest articol ne referim la limbile engleză, germană 
și franceză, cel mai frecvent studiate limbi în instituții de învățământ preu-
niversitar și universitar), dar trăsătura comună specifică tuturor unităților 
de așa tip este articularea unită și graduală a elementelor acestora, trecerea 
graduală de la un element la altul. La cercetări experimentale nu întotdeauna 
este posibil a stabili o limită exactă între elementele constituente ale unității 
cercetate. Unele unități sunt prezente în mai multe limbi, altele pot fi prezen-
te într-o limbă și absente sau pronunțate în mod diferit la nivelul trăsăturilor 
secundare de articulare în alta. Dificultatea rezidă și în faptul că unele unități 
sunt recunoscute și la nivel fonologic, și la cel fonetic, pe când altele – doar la 
nivel fonologic sau doar la nivel fonetic. De exemplu, africata germană /pf/ 
are statut de unitate monofonematică la nivel fonologic, dar la nivel fonetic 
elementele ei se articulează destul de separat (în special, locul de articulare 
a elementului oclusiv și a celui fricativ diferă: cel dintâi este bilabial, cel din 
urmă este labio-dental). Pe de altă parte, unitățile /ai, ei, ii, œi, wa, wɛ̃, wi, yi/ și 
/wai/ din limba franceză se comportă ca un întreg la nivel fonetic, dar la nivel 
fonologic nu sunt recunoscute ca având statut de unități monofonematice (în 
lucrarea de față le denumim diftongi convenționali și triftongi convențional, 
respectiv). De asemenea, este controversată problema triftongilor în limba 
engleză, deoarece trecerea de la un element la altul în cadrul triftongului 
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este graduală și destul de unită, dar elementele lui aparțin silabelor și mor-
femelor diferite.

În limba engleză structurile fonetice compuse sunt reprezentate de 9 
diftongi (/ai, ei, ɔi,au, ǝu,ɛǝ, iǝ, ɔǝ, uǝ/), 6 triftongi (/´aiǝ, ´eiǝ, ´iiǝ, ´ɔiǝ, ´auǝ, 
´ǝuǝ/)și 2 africate (/ʧ, ʤ/), în total 17 unități, toate având statut de unități 
monofonematice compuse.

Diftongii /ai, ei, ɔi, au, ǝu/ sunt prezenți și în limba română, dar spe-
cificul articulării lor în cea engleză diferă de felul de rostire a lor în cea 
dintâi. În special, trecerea de la nucleu la glide în limba engleză este mai 
graduală și durata sunetului este mai mică decât în cea română, ceea ce 
poate da naștere la greșeala tipică ce constă într-o pronunțare mai separa-
tă a elementelor diftongilor în cauză și într-o durată mai lungă a emiterii 
sunetului în întregime.

În afară de aceasta, nucleul diftongului /ei/ în limba engleză, spre deo-
sebire de sunetul respectiv din limba română, este mai puțin anteriorizat și 
nu este iotacizat, fapt ce poate provoca greșeala tipică ce rezidă în anteriori-
zarea și iotacizarea nucleului diftongului dat.

Nucleul diftongului /ɔi/ în limba engleză nu este labializat, ceea ce nu 
este specific felului de pronunțare a diftongului de față în limba română și, 
din acest motiv, poate duce la o altă greșeală tipică: articularea labializată a 
nucleului diftongului /ɔi/ din limba engleză.

Nucleul diftongului /ǝu/ prezintă un sunet care nu există în limba ro-
mână și din această cauză poate fi confundat cu diftongii /ău, eu/ din limba 
română și poate duce la greșelile tipice respective.

Diftongii centrali /ɛǝ, iǝ, ɔǝ, uǝ/ nu există în limba română. Însă nucle-
ele lor pot fi asociate cu monoftongii /e, i, o, u/ din limba română (inclusiv 
cu apariția efectului de iotacizare a primelor două și a celui de labializare a 
ultimelor două), iar glide-urile lor pot fi confundate cu monoftongul româ-
nesc /ă/ și rostite separat de nuclee dând naștere la apariția greșelilor tipice 
respective.

Triftongii /´aiǝ, ´eiǝ, ´iiǝ, ´ɔiǝ, ´auǝ, ´ǝuǝ/prezintă dificultăți pentru elevii 
și studenții vorbitori de limba română. La fel ca și în cazul diftongilor, trece-
rea de la un element la altul este graduală, durata generală a triftongului este 
mai mică decât în cazul triftongilor românești. Triftongii menționați nu exis-
tă în limba română, însă pot fi confundați cu unele succesiuni de sunete din 
cea din urmă, una dintre cauze fiind lipsa elementului /ǝ/ în sistemul fonetic 
al limbii române. De exemplu, triftongul /´aiǝ/ poate fi confundat cu /´aie, 
´aiǝ/ ca în cuvântul baie / baia, triftongul /´eiǝ/ poate fi asociat cu /´eie, 
´eia/ din cheie /cheia(în cazul acestui triftong poate apărea și efectul iota-
cizării primului element), triftongul /´iiǝ/ se poate confunda cu /ie/ din vie 
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(la fel ca și în cazul triftongului precedent, aici, de asemenea, poate apărea 
și efectul iotacizării primului element), /´auǝ/ – cu /´aua/ din șaua. Alături 
de cele menționate, primul element al diftongului /´ɔiǝ/ poate fi articulat cu 
labializare și ultimul confundat cu /a/ sau /ă/ din limba română. Triftongul 
/´ǝuǝ/ prezintă dificultăți deosebite, pentru că primul și ultimul elemente 
pot fi asociate cu /ă/ (iar ultimul și cu /a/)din limba română. În afară de 
aceasta, succesiunea /ăuă/ sau /ăua/ nu este specifică limbii române, toți 
factorii menționați ducând la greșeli respective.

Africatele engleze /ʧ, ʤ/ există și în limba română, dar la nivelul trăsă-
turilor secundare de articulare diferă de felul de pronunțare a lor în engleză: 
în cea din urmă acestea au o pronunție prepalatală palato-alveolară și nu pur 
prepalatală, africata /ʧ/ se pronunță aspirat înainte de vocale accentuate, 
sunetul /ʤ/ nu se asurzește în poziția finală în cuvânt, toate aceste diferențe 
provocând greșeli respective.

În limba germană, în calitate de structuri fonetice compuse sunt atestați 
3 diftongi (/ai, ɔi au/) și trei africate (/pf, ts, ʧ/).

La fel ca și în cazul limbii engleze, trecerea de la un element la altul în 
cadrul diftongilor germani /ai, ɔi au/ este mai graduală și durata pronunțării 
mai mică în comparație cu felul de pronunție a diftongilor respectivi din lim-
ba română, primul element al diftongului /ɔi/ nefiind labializat, fapt ce poa-
te provoca greșeli tipice aferente.

Africata /pf/ nu există în limba română, dar nici în cea germană ele-
mentele ei nu se pronunța așa de strâns (cauza fiind diferența dintre cele 
două elemente ale diftongului în ceea ce privește locul de articulare), deși 
totuși mai strâns decât s-ar pronunța succesiunea corespunzătoare din lim-
ba română. Africata /ts/ în limba germană este alveolară (spre deosebire de 
articulația dentală a africatei /ts/ din limba română), africata /ʧ/, ceea ce 
poate da naștere la greșeli tipice respective.

În limba franceză, ca structuri fonetice compuse figurează 8 diftongi 
convenționali (/ai, ei, ii, œi, wa, wɛ̃, wi, yi/) și un triftong convențional (/wai/), 
în total 9 unități, nicio unitate neavând statut de unități monofonematice 
compuse.

În cazul diftongilor convenționali /ai, ei, ii, œi/ elementul /i/ se articu-
lerază mai apăsat și mai evidențiat decât glide-ul corespunzător din limba 
română, din acest motiv structurile respective se rostesc mai separat decât 
diftongii cu glide-ul /i/ din limba română. Pe lângă cele menționate, primele 
elemente ale succesiunilor /ei, ii/ nu sunt iotacizate, primul element din ca-
drul structurii /œi/ nu este labializat (un astfel de sunet nu există în limba 
română și poate fi confundat cu succesiunea /io/), ceea ce poate condiționa 
greșeli respective.
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Triftongul convențional /wai/ prezintă un fenomen fonetic specific: 
trecerea de la primul element la al doilea este mai graduală și mai rapidă 
decât de la al doilea element la al treilea. Pe lângă cele menționate, structu-
ra în cauză poate fi confundată cu triftongul românesc /oai/ ca în cuvintele 
lupoaică, leoaică etc. Însă primul element al structurii în cauză din limba 
franceză se pronunță mai apăsat și mai evidențiat decât primul element al 
diftongului /oai/ din română. Toate acestea pot duce la apariția greșelilor 
tipice respective.

În prezent în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, 
în calitate de limbi străine în majoritatea cazurilor se studiază limbile en-
gleză, germană și franceză. În cazul învățării paralele a două limbi, dacă 
limba de bază este engleza, în calitate de cea secundă se alege, de regulă, 
franceză sau germană. Și invers, dacă limba de bază este franceză sau ger-
mană, ca a doua limbă se alege engleză. În unele cazuri, elevul a învățat la 
instituția de învățământ preuniversitar o limbă străină și la facultate, ca 
student, începe să învețe o altă limbă străină. Din acest motiv este nevoie 
ca, ținându-se cont de principiul didactic de însușire conștientă a materiei, 
predarea-învățarea limbii străine (mai ales în cazul celei secunde) să se 
desfășoare în plan comparativ-contrastiv nu numai cu limba maternă, dar 
și cu cea învățată în paralel. Aceasta va contribui la o conștientizare mai 
profundă a fenomenelor de limbă (în cazul de față ne referim la structuri 
fonetice compuse din limbile engleză, germană și franceză) și, implicit, la 
crearea bazei pentru prevenirea greșelilor tipice ale studenților și elevilor 
vorbitori de limbă română. 

După cum se știe, procesul de însușire a cunoștințelor și de formare a 
abilităților, deprinderilor și implicit a competențelor comunicativ-acționale 
aferente limbii străine învățate include trei niveluri: 1. Cunoaștere și 
înțelegere. La acest nivel se formează cunoștințele în baza materialului 
de limbă care constituie informația inițială, supusă transformării ulterioa-
re în cunoștințe prin intermediul înțelegerii logice a materiei predate; 2. 
Aplicare. Aici are loc formarea abilităților în baza cunoștințelor obținute 
la nivelul precedent în abilități pe calea aplicării practice ale celor dintâi; 3. 
Integrare. Ulterior, transformarea abilităților în deprinderi prin automa-
tizarea celor dintâi și integrarea organică și armonioasă a celor din urmă 
în sistemul individual de cunoștințe, abilități și deprinderi ale elevului / 
studentului se efectuează la acest nivel. Parcurgerea celor trei niveluri 
menționate marchează formarea competențelor comunicativ-acționale.

De asemenea, este nevoie și de cercetări asupra structurilor fonetice 
compuse din limbile engleză, germană și franceză în plan lingvistic: fone-
tic (articulatoric, acustic și perceptiv, inclusiv cu aplicarea metodelor ex-



383

perimentale) și fonologic (funcțional, cantitativ / statistic etc.), dar și sub 
aspect didactic. Aceasta va contribui la o determinare mai exactă a naturii 
fonetice și a statutului fonologic al structurilor în cauză, la o înțelegere mai 
buna a esenței pronunțării lor, la îmbogățirea și perfecționarea sistemului 
de metode de predare-învățare a limbilor menționate, inclusiv sub aspect 
de pronunție, dar și la îmbogățirea și perfecționarea programelor de for-
mare inițială și continuă în instituții de studii universitare, post-universi-
tare și formare continuă a specialiștilor în domeniul limbilor străine.

În baza celor menționate, conchidem că fenomenul structurilor fone-
tice compuse din limbile engleză, germană și franceză constituie o serie 
de dificultăți în plan lingvistic și didactic și necesită o atenție deosebită 
în ceea ce privește cercetările cu caracter aplicativ asupra lor, formarea 
inițială și continuă a specialiștilor în domeniul limbilor menționate și a 
predării acestora la nivel preuniversitar și universitar.
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EFICIENTIZAREA PREDĂRII LIMBAJULUI DE SPECIALITATE 
LA MEDICINIȘTI PRIN UTILIZAREA METODELOR 

EXPOZITIVE ȘI CONVERSATIVE

Aliona Busuioc, Victoria Vîntu
USMF „Nicolae Testemițanu”

Rzumat. Din perspectiva studentului, metodele de învățământ au sarcina de 
a-l susține, de a-l ajuta să examineze și să însușească cunoștințe temeinice într-o 
specialitate. Profesorul alege și are posibilitatea de a organiza și a decide ce metode 
va utiliza pe parcursul lecției pentru a realiza obiectivele propuse. Metodele expo-
zitive și conversative sunt alese pentru a spori însușirea limbajului de specialitate; 
pentru a dobândi cunoștințe noi în asimilarea și producerea textelor de specialitate. 
În scopul de a reuși în atingerea obiectivelor propuse, profesorul va opta în alege-
rea mai multor metode pe parcursul lecției.

Cuvinte-cheie: limbaj de specialitate, medicinist străin, metode expozitive, me-
tode conversative

 Abstract. From the perspective of the student, the teaching methods are res-
ponsible for the support him, of helping him to examine and to acquire a thorough 
knowledge in a specialty. The teacher chooses and has the opportunity to organize 
and decide which methods will be use during the lesson to achieve the proposed 
objectives.Expository and conversational methods are chosen to enhance the profi-
ciency of specialized language; to acquire new knowledge in assimilating and pro-
ducing specialized texts.In order to succeed in achieving the proposed objectives, 
the teacher will choose several methods during the lesson.

 Keywords: specialized language,foreign medical student, expository methods, 
conversational methods

În procesul de învățământ metodologia didactică trasează teoria și an-
samblul metodelor și procedeelor. Examinarea și studiul metodelor și a de-
terminării mijloacelor de tratare a ansamblului de probleme cu privire la efi-
cientizarea predării limbajului de specialitate la mediciniști vor fi examinate 
metodele expozitive și conversative.

Metodele de învățământ comportă mai multe funcții: cognitivă, instru-
mentală, normativă, motivațională, formativ-educativă etc. Și în același timp, 
dețin și funcții specifice prin care se constrâng și capătă o anumită identitate 
în raport cu alte metode. 

Din cadrul metodelor de comunicare orală, remarcăm clasificarea și de-
scrierea metodelor de transmitere și însușire a cunoștințelor, din care fac 
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parte: metodele expozitive (descrierea, explicația, povestirea, prelegerea, 
conversația, studiul de caz, problematizarea, dezbaterea, instruirea progra-
mată, instructajul etc.) și metodele conversative (conversația, conversația 
euristică, discuția colectivă, problematizarea etc.).

Aceste metode reprezintă modalități sistematice de lucru la lecțiile 
practice de însușire a limbajului de specialitate la mediciniști, ele servesc la 
organizarea, efectuarea diferitor acțiuni ce vor fi cercetate și implementate 
de profesor, indicând pașii de acțiune care urmează să fie executați de către 
mediciniști. 

Instruirea prin metode expozitive, spre exemplu, expunerea, are câteva 
procedee de aplicare: povestirea, descrierea, explicația, prelegerea, lectura-
rea, formularea de sinteze și concluzii, analiza de caz, expunerea problemati-
zată etc. Caracteristicile esențiale ale metodelor expozitive sunt: posibilitatea 
de a transmite un volum de cunoștințe într-un timp redus solicită în același 
moment mai multe procese psihice, precum: gândirea, imaginația, afectivi-
tatea, sporește motivația studenților de a participa activ în timpul lecției, 
influențează atitudini, convingeri și opinii din partea studenților, formează 
capacitatea de a concluziona informația prezentată de profesor etc.

studiul de caz, o metodă acțională, se bazează pe prezentarea, descrie-
rea, dezvăluirea unor stări, realități specifice, caracteristice, care evocă și fac 
să funcționeze un număr mare de indicatori, ce pot trasa aspecte caracteris-
tice în esență. 

Studiul de caz se definește prin expunerea unor situații obișnuite, spe-
cifice, care reprezintă o unitate de procese, aspecte etc. Se conduce să sta-
bilească complexele de fenomene care provoacă apariția acestui fenomen, 
modul de manifestare a fenomenului cu realități, momente și situații defi-
nitive asemănătoare. Începe de la afirmații, idei de bază individuale până la 
concluzii de ansamblu. Studiul de caz are următoarele etape: 

Descoperirea cazului pentru a avea o idee clară și exactă a acestuia;	
Cercetarea cazului după diverse aspecte: teoretic, documentar, prac-	
tic;
Optarea pentru anumite metode de analiză;	
Adaptarea cazului în particular: ordonarea informațiilor, examina-	
rea situațiilor prezentate, determinarea, precizarea variantelor de 
soluționare;
Fixarea concluziilor.	

Acestea sunt însușiri care servesc la descoperirea unor cunoștințe noi 
ce își găsesc aplicații în viața practică. Profesorul prezintă cazul, stabilește și 
coordonează desfășurarea și evoluția cazului prezentat, ghidează și îndrumă 
discuțiile, inspiră mediciniștilor o idee de rezolvare a cazului, sunt utilizate 
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convorbirea între participanți și profesor, se face o anchetă pentru a supune 
unei cercetări detaliate cazul examinat, se analizează documentele de speci-
alitate etc. 

Mediciniștii vor practica deprinderi de:
A acumula surse, documente, informații, studii, articole etc;	
A distinge, a selecta o serie de situații cu anumite caracteristici;	
A scoate în evidență valoarea unui caz, a unei situații de comunicare 	
profesională;
A introduce anumite modificări în situația propusă;	
A găsi soluții eficiente în studierea cazului și a da o formă definitivă 	
unei idei, unui document, unui text de specialitate etc.;
A presupune anumite decizii posibile în cazul cercetat;	
A supune studiului cercetarea cazului și a stabili poziția și concluzia 	
personală în examinarea acestuia.

Studiul de caz poate fi întrebuințat pentru o sistematizare și organizare 
a cunoștințelor, când se solicită informații despre o adresare la medic, des-
pre oferirea de informații generale despre organizarea sistemului de sănăta-
te, despre solicitarea de informații cu privire la asistența medicală primară, 
de ambulatoriu, spitalicească:

Cui mă adresez pentru o consultație medicală primară?	
Este nevoie de un bilet de trimitere pentru a fi spitalizat?	
Ce acte sunt necesare pentru a fi internat?	
Ce condiții ne oferă asistența medicală spitalicească?	
Care sunt componentele sistemului de sănătate?	
Ce gamă de servicii medicale ne oferă centrele medicale?	
Ce servicii de diagnostic sunt recomandate pentru a confirma sau  a 	
infirma un diagnostic? etc. 

Pentru a găsi răspuns la o problemă, pentru a oferi o soluție a unui caz 
medical, mediciniștii se confruntă cu dificultăți în rezolvarea cazului, dat 
fiind volumul mare de informații, texte de specialitate, studii de profil, ra-
poarte medicale, protocoale clinice naționale, ghiduri internaționale bazate 
pe dovezi ale eficacității clinice, aceste instrumente fiind destul de dificile 
pentru luarea deciziilor, pentru a oferi pacienților un standard calitativ și a 
contribui semnificativ la ameliorarea calității asistenței medicale [1, 1].

Cu scopul de a înlesni îndeplinirea unei sarcini tematice, se propune 
realizarea unor tabele în care se vor înregistra concluziile, ideile deduse și 
constatările etc.

Dintre metodele conversative, problematizarea este o metodă ce pre-
supune prezentarea unor sarcini de cunoaștere, prin rezolvarea cărora 
mediciniștii dobândesc cunoștințe și obțin o serie de deprinderi intelec-
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tuale. Profesorul este cel care oferă libertate, independență în procesul de 
învățare, iar studentul este centrat pe rezolvarea de probleme, pe obținerea 
de noi cunoștințe și pe descoperiri. În acest sens, profesorul rămâne cel care 
dirijează și îndrumă eforturile de cunoaștere ale studenților. Problematiza-
rea este considerată o metodă modernă, deoarece își îndreaptă atenția spre 
gândirea studenților, spre rezolvarea liberă, autonomă de probleme. Studen-
tul este pus în situația de a căuta o soluție, un răspuns, o rezolvare a unei 
situații profesionale, o modalitate de a rezolva o dificultate. [2, 56]

A pregăti persoane pentru o misiune nobilă, pentru a realiza o carieră în 
medicină – aceasta constituie o situație-problemă, care indică o circumstanță 
în care sunt puse în față două sau câteva persoane (medici, asistente, pacienți, 
rude etc.), în care fiecare discută unul cu celălalt, fiecare își susține punctul 
de vedere, câteodată, opus celuilalt, se expun opinii în contradicție cu ceva 
sau cu cineva. De regulă, situația-problemă are următoarele caracteristici:

impune un efort în rezolvarea unei situații care reprezintă un obsta-	
col, o greutate pentru medicinist;
desemnează interesul medicinistului, fiind un stimul fundamental al 	
rezolvării de probleme;
obține o preocupare pentru ceea ce trebuie să rezolve, să atingă anu-	
mite scopuri profesionale;
atingerea scopurilor profesionale necesită o orientare activă, o 	
dorință de a înțelege, de a acționa și a gândi;
determinarea poziției proprii în soluționarea problemei îl ajută pe 	
medicinist să progreseze, să lanseze o idee, să producă o afirmație, 
un punct personal de vedere, să promoveze un gând, o părere, dato-
rită cărora va avansa în cunoștințe;
acțiunea de rezolvare va fi cu putință a se realiza doar prin stimula-	
rea cunoștințelor și deprinderilor dobândite în domeniul medical. 

Forța interioară îl va determina să întreprindă acțiuni, fapte și să anali-
zeze soluția de rezolvare a problemei înaintate [3, 282].

Lansarea unei probleme și participarea activă a medicinistului pentru a 
determina soluția admite câteva situații esențiale:

1. Stabilirea problemei și priceperea, sesizarea acesteia de către 
mediciniști, dar și unele particularități din care se poate deduce rezolvarea 
problemei. Profesorul descrie situația-problemă, relatează faptele, expune, 
clarifică anumite aspecte generatoare de confuzie, neînțelegere, verifică so-
licitările mediciniștilor și oferă indicații suplimentare. Un exemplu în acest 
sens: Cui mă adresez pentru o consultaţie medicală primară? Ce servicii medi-
cale ne propune sistemul de sănătate? Ce condiţii ne oferă asistenţa medicală 
spitalicească?
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2. Examinarea și analiza problemei din toate punctele de vedere, orga-
nizarea datelor problemei; medicinistul rezolvă independent, reactualizează 
cunoștințele, examinează problema pentru a stabili asemănările și deose-
birile informației, determină informațiile obligatorii și relevante. De exem-
plu: Ce acte sunt necesare pentru a fi internat? de ce anestezia este folosită în 
situaţiile grave? Ce servicii de diagnostic sunt recomandate pentru a confirma 
sau infirma un diagnostic?

3. Studentul examinează soluțiile problemei, pentru a ajunge la rezulta-
tul dorit, cercetează cu atenție, începe să realizeze o generalizare, o sinteză, 
stabilește legături întemeiate, logice, exprimă supoziții cu privire la relația 
dintre anumite fenomene, determină legături în soluționarea problemei. în 
urma examinării stării de sănătate a bolnavului, medicul va recomanda efec-
tuarea analizelor de laborator sau alte analize paraclinice pentru a stabili 
diagnosticul. mediciniștii vor examina anamneza pacientului (datelele perso-
nale ale bolnavului), vor urmări respectarea etapelor de diagnostic (inspecţia, 
palparea, percuţia, auscultaţia) etc.

4. Realizarea efectului final, evaluarea problemei; în final, medicinistul 
stabilește sau optează pentru rezultatul obținut. În baza evaluării tuturor 
datelor, medicinistul va putea confirma diagnosticul pacientului [4, 106].

Această metodă este eficientă, deoarece scoate în evidență caracterul 
formativ, și anume:

Stimulează personalitatea medicinistului, calitățile care se referă la 	
voință: manifestă procese afective, comportament emotiv, captează atenția, 
antrenează și concentrează efortul în vederea valorificării. Când este vizat 
pacientul, medicinistul va manifesta calităţi afective faţă de pacient, îl va 
susţine prin cuvinte de încurajare, va da dovadă de îngăduinţă, indulgenţă, 
perseverenţă etc.

Dezvoltă libertatea de a exercita, de a pune în mișcare, de a influența 	
asupra cuiva.

Educă un mod activ de a lucra.	
Oferă sprijin motivației învățării.	
Determină încrederea în forțele proprii.	

Analizând reperele metodei problematizării, am ajuns la concluzia că, 
datorită examinării în detalii a problemei, se dezvoltă interesul medicinistu-
lui de a participa activ în luarea unor decizii importante, de a acționa, de a se 
manifesta, de a-și expune opiniile, de a obține cunoștințe noi, de a găsi soluții 
și de a produce rezultate. În orice circumstanțe legate de sănătate apare o 
situație-problemă, de exemplu, în cazul unui consult la un specialist, respec-
tarea normelor recomandate de medic solicită folosirea diferitor întrebări și 
modalități de interpretare, de examinare a celor înțelese de pacient și suge-
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rate de medic. La întrebarea Ce-ar fi să faceţi o investigaţie de laborator pen-
tru a elucida corect cazul dumneavoastră? mediciniștii se află în situația de 
a examina starea pacientului, de a formula o opinie pe baza datelor despre 
pacient, de a solicita indicarea acestor analize și nu a altora apare motivația 
de a descoperi subiectul dat print-o opinie personală.

În cazul nostru, metodele expozitive și conversative sunt moduri de co-
municare a cadrului didactic și a studentului în vederea realizării obiective-
lor pedagogice și de raportare a acestora la aspectele practice ale vieții; toate 
acestea sunt dependente de practică, de etapele de pregătire pentru a deveni 
un specialist desăvârșit în medicină.
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE
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Rezumat. Metodologia didactică modernă reprezintă condiția unei evaluări 
eficiente. Tehnicile, strategiile de evaluare didactică corect selectate și implemen-
tate asigură o apreciere obiectivă a competențelor obținute în cursul procesului de 
studiu. Interesul constant pentru valorificarea unor noi metode de evaluare, îndeo-
sebi pentru aprecierea obiectivelor ce țin de domeniul afectiv, a determinat desco-
perirea și utilizarea metodelor de evaluare alternative sau complementare. Acestea 
contribuie la evaluarea deopotrivă a atitudinilor, dar și a competențelor cognitive.
Includem în setul metodelor alternative de evaluare: portofoliul, investigația, harta 
conceptuală, proiectul, interviul, studiul de caz, autoevaluarea.

Cuvinte-cheie: evaluare formativă, instrumente, metode interactive, harta con-
ceptuală, portofoliu, limbaj specializat
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Abstract. The modern teaching methodology represents the condition of an 
efficient evaluation. The techniques, strategies of didactic evaluation correctly se-
lected and implemented ensure an objective assessment of the competences ob-
tained during the study process.The constant interest in discvery new methods of 
evaluation, especially in the appreciation of the objectives related to the affective 
field, has determined the use of alternative or complementary evaluation methods. 
They contribute to both the assessment of attitudes, as well as cognitive skills. The 
alternative methods of evaluation are: the portfolio, the investigation, the concep-
tual map, the project, the interview, the case study, the self-evaluation.

Keywords: formative evaluation, instruments, interactive methods, conceptual 
map, portfolio, specialized language

Într-un demers didactic modern, formativul a devenit o dominantă in-
dispensabilă și definitorie. Studentul își cultivă abilitatea de a selecta și or-
ganiza cunoștințele dobândite, de a le evalua și a le implementa. Volumul 
informațiilor acumulate este mai puțin important. Procesul didactic, atât 
predarea, cât și evaluarea, se axează pe elemente de ordin calitativ (valori, 
atitudini). Profesorul apreciază cum evoluează competențele studentului 
într-o anumită secvență de timp. „Elementul central al evaluării îl reprezin-
tă ofertarea unor situații bine construite, pe baza cărora să poată fi identi-
ficat atât demersul realizat de elev, cât și rezultatele acestui demers. Un rol 
important îl poate avea imaginarea unor situații cu un caracter proiectiv.” 
[1, p.18]

Metodele, strategiile de evaluare didactică corect selectate și implemen-
tate asigură o apreciere obiectivă a competențelor. Opțiunea pentru o anu-
mită metodă e determinată de mai mulți factori. 

Cercetătorul Florin Cioban, în lucrarea sa elemente de metodică a pre-
dării limbii și literaturii române, distinge trei tipuri de evaluare: inițială, pro-
cesuală și finală. [2, p.63] Conform studiului menționat, evaluarea inițială 
are scopul de a diagnostica. Itemii propuși trebuie selectați cu minuțiozitate, 
aceștia urmărind nu doar stabilirea nivelului de cunoștințe al studentului, 
dar și direcția în care va fi orientat, ulterior, procesul de studii.

Cursul de limbă română în grupele de mediciniști străini, anul II, este 
centrat pe asimilarea limbajului de specialitate, profesorul acordând o 
atenție sporită implementării metodelor de însușire a lexicului și de cultiva-
re a competențelor de comunicare. Astfel, în procesul de evaluare inițială a 
nivelului de asimilare a textului științific studiat, va fi urmărită familiariza-
rea studentului cu terminologia de specialitate, prin explicarea și utilizarea 
în contexte a cuvintelor-cheie. Ei vor fi informați despre criteriile de evalua-
re, pentru a-și putea analiza performanțele, pentru a depăși lacunele și a-și 
proiecta activitatea ulterioară.



391

Evaluarea procesuală vizează „corelarea deprinderilor teoretice cu cele 
practice” [2, p. 65] și „ameliorarea continuă a procesului evaluat, dar și sesiza-
rea la timp a unor defecțiuni și aplicarea măsurilor de corectare necesare, are 
rol de diagnosticare și ameliorare și relevă calitățile procesului” [3, p. 51]

Urmărind nivelul de însușire a subiectului propus, profesorul oferă 
situații ce solicită studenților probarea competențelor de a descrie acțiuni, 
evenimente, fenomene; de a-și exprima opinia și de a construi dialoguri. Anu-
me strategiile utilizate de către profesor pentru a asigura un proces instruc-
tiv dinamic și interactiv vor determina și o evaluare flexibilă și interactivă. 

„Spre deosebire de metodele tradiționale care realizează evaluarea re-
zultatelor obținute pe un timp limitat și în legătură cu o arie mai mare sau 
mai mică de conținut, dar oricum definită – metodele alternative de evaluare 
prezintă cel puțin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea re-
zultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învățarea, de multe ori concomi-
tent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc rezultatele școlare obținute pe 
o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacități, dobân-
direa de competențe și mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, 
corelate cu activitatea de învățare.” [4] Includem în setul de metode moderne 
de evaluare: portofoliul, investigația, harta conceptuală, proiectul, interviul, 
studiul de caz, autoevaluarea.

Eficientă și cu un spectru larg de utilizare, harta conceptuală (regăsită 
în literatura de specialitate și cu denumirea de organizator grafic) reflectă 
modul de gândire al studentului și gradul de comprehensiune a materialu-
lui propus. Aceasta, de obicei, arată asemeni unui grafic pe care studentul îl 
completează cu informația solicitată.

Racordată la subiectul studiat, harta conceptuală poate avea aspect va-
riat: linear, ierarhic, ciorchine, în formă de păianjen (cuvântul-cheie este pla-
sat în centru, iar pornind de la el, se accentuează conexiunile cu alte concep-
te). Prezentăm două modele de grafice pe care studentul străin le va realiza 
demonstrând nivelul de asimilare a terminologiei anatomice. 

Itemii propuși de către profesor sunt diverși și urmăresc crearea unei 
viziuni ample asupra temei studiate: 

elaboraţi o hartă conceptuală ce prezintă organizarea generală a cor-- 
pului uman;
Completaţi graficul propus cu termenii lipsă;- 
elaboraţi un text ce dezvoltă ideea prezentată grafic;- 
demonstraţi rolul alimentaţiei în menţinerea sănătăţii aparatului di-- 
gestiv, realizând o hartă conceptuală.

Procesul de elaborare a hărții conceptuale se desfășoară în două etape: 
brainstorming și faza de organizare. Inițial, vor fi fixate toate ideile vizând 
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tema propusă (cuvinte, sintagme, enunțuri). Etapa următoare constă în cla-
sificarea noțiunilor notate conform unor criterii, stabilirea relațiilor dintre 
concepte și fixarea acestora în grafic.

În funcție de dificultatea itemului, de numărul de studenți prezenți, pro-
fesorul va decide dacă harta conceptuală va fi elaborată individual sau în grup. 
Această oportunitate reprezintă un avantaj al metodei, deoarece contribuie la 
dezvoltarea competenței de comunicare și de colaborare în echipe.

Utilitatea hărții conceptuale ca metodă alternativă de evaluare este de-
terminată de: facilitarea memorării și structurării informației; promovarea 
cooperării. Profesorul evaluează nu doar volumul de informații asimilate pe 
parcursul procesului de studii, dar și competența de gândire critică. Studen-
tul nu se limitează la reproducerea unor date. El analizează și formulează o 
viziune proprie.

Reprezentarea procesului de învățământ este „o imagine mentală, o 
structură cognitivă care va marca decisiv în plan acțional proiectarea, orga-
nizarea și desfășurarea activităților educaționale” [5, p. 70]. Această repre-
zentare devine un reper în desfășurarea demersului didactic.

Cadrul didactic, încercând o viziune exhaustivă asupra procesului de 
predare/ evaluare apelează la metode moderne ce incită curiozitatea stu-
dentului și îl motivează să se informeze, să analizeze și să descopere. O astfel 
de metodă este portofoliul.
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Un portofoliu include o varietate largă de lucrări (eseuri, referate, ar-
ticole) realizate de către student într-o perioadă mai îndelungată de timp. 
Conținutul acestuia e proiectat, de obicei, respectând niște rigori stabilite 
de către profesor sau poate fi realizat individual, fără implicarea cadrului di-
dactic. Cercetătorul I. Scheau consideră conținutul fiind cea mai importantă 
parte a portofoliului. „Portofoliul este o metodă de evaluare complexă, inte-
gratoare, flexibilă. (...) Cea mai importantă decizie în ceea ce privește proiec-
tarea portofoliului este cea care se referă la conținutul său, un portofoliu pu-
tând cuprinde: temele pentru acasă, calendarul activităților lunare, lucrări 
de cercetare sau rapoarte de labrator.” [3, p. 163]

Procesul de evaluare se desfășoară în două etape: măsurarea și aprecie-
rea. Eficiența acestor demersuri depinde de metodele, instrumentele pentru 
care optează profesorul. Acestea trebuie să coreleze cu obiectivele urmărite, 
îmbinând armonios aspectele formativ și informativ. Adecvat utilizate, meto-
dele complementare asigură un climat de studiu favorabil, sporesc interacti-
vitatea procesului didactic și facilitează evaluarea obiectivă a competențelor 
dobândite.
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