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P r e F A ţ ă

Institutul de Filologie al AŞM a organizat, în perioada 11-12 octombrie 
2012, cea de-a VI-a ediţie a Colocviului Internaţional FILOLOGIA MODERNĂ: 
realizări şi perspective în context european cu genericul Cercetarea filologică 
între tradiţie şi inovare.

La cele două secţiuni ale Colocviului (Limba română în sincronie şi 
diacronie; Literatură şi folclor românesc) au participat circa 90 de cercetători 
lingvişti şi literaţi de la diverse centre universitare şi academice din Republica 
Moldova şi România: Institutul de Filologie al AŞM, Institutul de Lingvistică 
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti, Institutul de Studii Enciclopedice 
al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială din 
Moldova, Institutul de Cercetări Socioumane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Comrat, 
Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Biblioteca Ştiinţifică Centrală 
„Andrei Lupan”, Colegiul Politehnic din Chişinău ş.a.

Volumul de faţă reuneşte o serie de texte ale comunicărilor susţinute 
în cadrul Colocviului, reflectând variate fenomene literare şi lingvistice 
în parcursul lor între tradiţie şi inovaţie, cu deschidere spre antropologie, 
sociologie, istorie, semiotică şi semiologie, sociolingvistică/socioterminologie 
etc. Problema echilibrului între tradiţie şi inovaţie este un imperativ al evoluţiei 
limbii şi literaturii naţionale, fiind deschisă diverselor abordări ştiinţifice.
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ASPeCTe  Ale  CArACTerIZărII  ŞI  eXPrIMărII
eMoţIIlor  În  unITăţIle  FrAZeologICe

dIn  lIMBIle  roMÂnă  ŞI  FrAnCeZă

Liuba  AgAPI
Institutul de Filologie al AŞM

Unităţile frazeologice constituie obiectul de studiu al mai multor cercetări 
lingvistice care se axează, în majoritatea cazurilor, pe criteriile de delimitare, 
denominare, pe clasificări (mai puţin pe câmpurile semantice la care se referă), 
aspecte etimologice, principii de structură, probleme de traducere a acestora.  
Se întâmplă adesea ca autorii ce abordează acest subiect să nu ajungă la un 
consens în anumite privinţe, domeniul fiind unul care lasă loc de explorări 
în continuare. Totuşi, referindu-se la trăsăturile esenţiale ale acestor unităţi, 
lingviştii o recunosc fără controverse pe una dintre ele – expresivitatea (faptul 
fiind valabil pentru elementele corespunzătoare din orice limbă). Această 
particularitate este şi mai evidentă, chiar mai pronunţată, în opinia noastră, în 
cazul unităţilor frazeologice care se referă nemijlocit la stările emoţionale. Pe de 
altă parte, opţiunea vorbitorilor unei limbi de a utiliza în mod firesc, în diverse 
contexte de comunicare cotidiană, expresiile „cristalizate” în memoria lor 
demonstrează faptul că acestea sunt percepute drept cea mai potrivită modalitate 
pentru exprimarea verbală cât mai exactă a emoţiei trăite, recunoscută fiindu-le 
calitatea de a putea exprima intensitatea unor emoţii, unele subtilităţi ale stărilor 
emoţionale sau de a putea nuanţa stilistic mesajul transmis.

La acest capitol, fenomenul pare a fi comun pentru tezaurul frazeologic 
al tuturor limbilor. E cunoscut faptul că, în virtutea specificului naţional,  
a tradiţiilor, a modului de a fi şi de a gândi, unele expresii reprezintă structuri 
specifice doar pentru anumite popoare, de aici rezultând şi dificultatea de  
a le traduce sau „distanţarea” prea mare de varianta originalului a sensurilor 
unităţilor prin care au fost traduse. Cât priveşte domeniul tematic studiat, 
tocmai în nuanţele semantice diferenţiale constă farmecul analizei. În baza 
contrapunerii unor unităţi frazeologice franceze şi româneşti descoperim modul 
în care aceeaşi emoţie poate fi caracterizată sau exprimată în forme variate, iar 
contextele în care sunt plasate reuşesc, adesea, să transmită un maximum de 
sens într-un minimum de cuvinte.

Urmărim, de exemplu, cât ar avea de pierdut un context ca acesta: 
„Inima i se umplea de amărăciune când vedea că nimeni în lume nu-şi 
mai deschide sufletul înaintea lui şi că a ajuns a fi străin chiar între pereţii 
casei sale” („Gura satului”, Ioan Slavici) dacă vom substitui unităţile 
frazeologice cu câte un verb echivalent: se întrista şi nu se destăinuia;  
sau în fraza: „Ghiţă priveşte împrejurul său, se bucură de frumuseţea locului 
şi inima îi râde când Ana cea înţeleaptă şi aşezată deodată îşi pierde cumpătul 
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şi se aruncă răsfăţată…” (Ioan Slavici, „Moara cu noroc”) dacă vom substitui 
expresiile cu câte un verb-sinonim pe care-l propun dicţionarele: se bucură şi nu 
se stăpâneşte (verbele ar trebui totuşi însoţite şi de alte cuvinte pentru a fi mai 
aproape din punct de vedere semantic de ceea ce a transmis expresia: se bucură 
foarte mult şi nu-şi stăpâneşte pornirile, sentimentele).

Observăm, totodată, în textul lui V. Hugo, „Correspondance”, efectul 
produs de o expresie franceză care exprimă ideea expresiei româneşti de mai 
sus (a-i râde inima): „Ma femme est bien heureuse d’être grand-mère, Charles 
est aux anges d’être papa, Alice est ravie d’être maman, tu es enchanté d’être 
oncle et moi je suis enchanté, ravi, heureux et aux anges” (argumentul pentru 
asocierea bucuriei, sentimentului de fericire cu universul îngerilor e că lumea 
lor este cea a paradisului, deci una feerică, agreabilă, asemenea stării de care  
e cuprinsă persoana). Deşi exprimă aceeaşi idee, metaforele îmbrăţişate de 
unităţile respective din cele două limbi diferă, iar în cazul traducerii de către  
o persoană mai puţin cunoscătoare, expresia franceză ar putea să-şi găsească în 
română un fals prieten în a pleca la îngeri (aceasta având sensul de a muri).

Sesizăm, în acelaşi timp, că ambele unităţi reuşesc să transmită superlativul 
emoţiei, concentrează mai multe nuanţe de sens decât ar face-o verbele cu care 
sunt sinonime şi, în contextele date, reuşesc să evite nişte repetiţii inexpresive.

Continuând analiza expresiilor care exprimă o bucurie mare, vom aminti 
de a fi în al şaptelea cer, respectiv être au septième ciel în franceză. Deşi româna 
atestă şi a fi în al nouălea cer: „Spânu era fericit, era în al nouălea cer de bucurie 
pentru norocul ce mă pocnise, le merge grozav unor oameni!” („Singur în faţa 
dragostei”, Aureliu Busuioc) cu aceeaşi semnificaţie şi cu o frecvenţă de utilizare 
chiar mai mare decât prima, observăm că ultima expresie nu este proprie limbii 
franceze. Cât priveşte originea expresiei a fi în al şaptelea cer, la bază stă 
credinţa anticilor precum că aştrii şi zeii se aflau în sfere de cristal, fiecare sferă 
reprezentând un cer şi, întrucât erau şapte planete, erau şi şapte ceruri. Filosoful 
Aristotel susţinea totuşi existenţa a opt ceruri, iar poetul Dante a descris nouă. 
Odată cu stabilirea numărului de ceruri, se stabilea şi o ierarhie între ele. În acea 
epocă limba franceză atestă şi expresia être au troisième ciel (a fi în al treilea 
cer), asociată cu starea celui îndrăgostit, cerul trei corespunzându-i lui Venus  
[1, p. 282]. Cerurile de mai sus erau rezervate „preafericiţilor”, de aceea expresiile 
sunt în al şaptelea cer sau mă simt în al nouălea cer înseamnă a te crede în 
culmea desfătării şi a bucuriei.

O altă constatare pe care o facem analizând expresiile excerptate din 
dicţionarele bilingve cu referire la emoţii este că în structura multora dintre 
expresiile care exprimă atât emoţii pozitive, cât şi negative îşi găseşte loc 
substantivul inimă (inima fiind percepută în conştiinţa vorbitorilor celor două 
limbi drept „sediul” emoţiilor): avoir la joi au coeur – a-i creşte inima de 
bucurie; avoir le coeur gros – a avea ceva pe inimă; avoir le coeur serré – a i se 
strânge inima; ne pas porter qn dans son coeur – a nu avea pe cineva la inimă; 
se ronger le coeur – a-şi face inimă rea etc. Dacă în română în unele expresii 
cuvântul inimă poate fi substituit cu sinonimul acestuia – suflet, fără a se schimba 
sensul expresiei, de exemplu: „George W. Bush nu-l are la inimă pe Obama.  
El şi-a exprimat sprijinul pentru Mitt Romney” (Ziarul de Iaşi, 16.05.2012) şi 
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„M. M. Stoica nu-l mai are la suflet pe antrenorul Stelei” (Replica, 25.07.2011), 
în expresiile franceze, substituirea lui coeur cu âme ar fi nepotrivită, dicţionarele 
franceze neatestând asemenea variante.

În acest context, în română subtilităţile de sens se obţin mai degrabă 
prin substituirea celorlalte elemente din structura unităţilor (a prepoziţiilor sau  
a pronumelor); a se compara, de exemplu, a avea ceva pe inimă (a fi chinuit de 
ceva; a avea o durere) şi a avea pe cineva la inimă (a iubi pe cineva).

Atât în română, cât şi în franceză (în special) observăm că expresiile din acest 
câmp înglobează substantive ce fac apel la senzaţii tactile, vizuale sau auditive, fapt 
ce din punct de vedere pragmatic poate fi explicat prin legătura dintre emoţia trăită 
şi reflectarea ei fiziologică, senzaţiile cu care aceasta se asociază. În acest context, 
sunt sesizabile sugestiile tactile în următoarele unităţi: avoir la chair de poule –  
a i se face pielea de găină; donner á qn les trois sueurs – a-l trece sudori reci; faire 
dresser les cheveux sur la tête – a i se face părul măciucă; faire fremir qn, en 
avoir froid dans le dos, faire froid dans le dos de qn, glacer/geler le sang a qn –  
a băga pe cineva în sperieţi, a-i îngheţa sângele în vine. Interesantă este şi 
asocierea pe care o fac francezii între culori şi emoţii, din această perspectivă 
cea mai „colorată” este furia: être dans une colère noire, être pris d’une colère 
bleue, blanche – a-i clocoti/a-i fierbe sângele de mânie; être blanc, bleu, rouge, 
vert – a-şi ieşi din fire, din balamale, din pepeni, a-l apuca dracii, dar şi être 
rouge de hônte – a-i crăpa obrazul de ruşine; avoir des idèes noires, avoir des 
papillons noirs – a fi chinuit de gânduri.

Referindu-ne la gradul de idiomaticitate al unităţilor studiate, vom 
remarca expresiile cu fuziune semantică totală (expresii idiomatice, în opinia lui 
Gheorghe Colţun), adică în care niciun element constituent nu trimite la sensul 
cu care este întrebuinţat în afara expresiei, şi cele cu fuziune semantică parţială 
(expresii frazeologice), dacă măcar un element păstrează legătura cu sensul 
iniţial, atunci avem de-a face cu o expresie frazeologică [2, p. 30]. Din prima 
categorie vom menţiona, de exemplu, expresiile franceze: battre la chamade  
(a bate inima de emoţie), flanquer la frousse á qn (a băga pe cineva în sperieţi), 
garder un chien de sa chienne (a-i purta ranchiună cuiva) etc. O încercare de 
a intui sensul acestor expresii franceze doar prin traducerea literală în română  
a elementelor structurale nu ne-ar ajuta nicidecum să facem lumină asupra 
înţelesurilor lor, dar tocmai specificitatea pentru o anumită limbă conferă 
acestor unităţi „o rară expresivitate”, cum observa şi Theodor Hristea  
[3, p. 143].

Interesant e faptul că unele expresii, chiar dacă au în structură cuvinte 
care desemnează aceleaşi noţiuni, exprimă emoţii diferite în cele două limbi. 
Comparăm, de exemplu, expresia a fi foc şi pară (supărat, înfuriat) din română 
şi expresia être tout feu tout flamme (a fi entuziasmat, pasionat, înflăcărat) din 
franceză: „Amu Domnica era numai foc şi pară – măi, aşa o puicuţă, şi-a zis 
Scridon, că alta nu-ţi trebuie…”; „Il était vraiment tout feu tout flamme, ce 
qu’il disait semblait venir droit du coeur”. Argumentul pentru sensul expresiei 
franceze îl găsim în faptul că lexemul foc era utilizat frecvent în trecut pentru 
exprimarea unei emoţii pozitive, iar cuvintele componente aproape sinonime 
transmit ideea amplificată a pasiunii.
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O altă constatare pe care o facem în baza inventarului acumulat e că sunt 
mai multe expresii care se referă la emoţiile negative decât la cele pozitive (în 
fiecare dintre cele două limbi), ca şi în cazul lexemelor simple, căci pentru a-şi 
descrie emoţiile, o persoană foloseşte aproximativ 3000 de cuvinte, dintre care 
2000 pentru emoţiile negative şi 1000 pentru cele pozitive [4, p. 8].

Propunem în continuare o grupare semantică (fără a fi exhaustivă)  
a echivalentelor dintre cele două limbi conform emoţiilor de bază la care se 
referă şi care ne permite să credem că ar fi posibilă elaborarea unui dicţionar 
de expresii francez-român sau român-francez structurat pe câmpuri semantice, 
câmpul emoţiilor găsindu-şi o abordare asemănătoare celei prezentate mai jos. 

Bucurie
Avoir la joi au coeur – a-i creşte inima de bucurie, a-i râde inima de 

bucurie
Déborder de joi; épanouir de joi; être aux anges; être dans le ravissement; 

nager dans la joi; se pâmer d’aise; s’épanouir de joi – a fi în al nouălea (şaptelea) 
cer de bucurie

Ne plus se sentir de joi – a sări în sus de bucurie
Tristeţe
Avoir des idèes noires; avoir des papillons noirs – a fi chinuit de gânduri 

negre
Avoir le coeur gros; avoir un gros chagrin – a avea un of la inimă, a avea 

o piatră pe inimă
Avoir le coeur serré – a i se rupe inima de milă
Crever/briser le coeur – a i se frânge inima
Errer comme une âme en peine; être aux cent coups – a cădea pradă unei 

mari nelinişti
Lever son âme á la douleur – a fi cuprins de mâhnire
Furie
Se mettre en colère, entrer en colère – a-şi ieşi din minţi
S’abandonner á la colère – a se lăsa pradă furiei
Bouillonner/écumer de colère/de rage; avoir rage au coeur; être dans 

une colère noire; être pris d’une colère bleue (blanche) – a-i clocoti/a-i fierbe 
sângele de mânie

Passer sa colère sur qn – a-şi vărsa furia pe cineva
Sortir de ses gonds; faire le méchant; être hors de soi; être blanc/bleu/

rouge/vert – a-şi ieşi din fire/din balamale/din pepeni; a-l apuca dracii
Taper sur les nerfs – a călca pe nervi, a scoate din fire (pe cineva)
Frică
Avoir la chair de poule – a i se face pielea de găină
Battre la chamade – a-i bate inima de emoţie, de frică
Donner á qn les trois sueurs; donner ficher les jetons á qn; donner le 

taf; faire dresser les cheveux sur la tête; faire fremir qn; faire froid dans le dos 
de qn; figer le sang a qn; flanquer la frousse á qn; glacer/geler le sang á qn; 
torner le sang á qn – a băga pe cineva în sperieţi, a-i băga frica în oase

Entrer en transe – a-l trece răcorile de frică
Etre saisi de peur/d’épouvante – a-l apuca pe cineva groaza
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dezgust, ură
Avoir/garder de l’humeur contre qn; garder/avoir une dent contre qn; 

garder un chien de sa chienne, garder rancune á qn – a purta pică cuiva, a avea 
un dinte împotriva cuiva

Ne pas porter qn dans son coeur – a nu avea ochi pentru cineva, a nu 
avea pe cineva la stomac, a nu putea înghiţi pe cineva

Se ronger le coeur – a-şi face inimă rea
ruşine
Avoir la queue entre les jambes – cu coada între picioare
Etre rouge de hônte, mourir de hônte, ne plus savoir ou se fourrer/se 

mettre; vouloir/souhaiter être a cent pieds sous terre – a-i crăpa obrazul de 
ruşine, a intra în pământ de ruşine.

Utilitatea acestui tip de dicţionar o putem explica prin accesul mai 
rapid la expresiile ce se referă la o anumită temă şi prin posibilitatea 
vizualizării ei în ansamblu, spre deosebire de prezenţa unităţilor frazeologice 
într-un dicţionar structurat în ordinea alfabetică a primului cuvânt sau în 
baza cuvântului-cheie care, de multe ori, poate să nu fie cel din structura 
expresiei, dar cel dedus din contextul ei; pe de altă parte, asemenea 
dicţionare ar fi utile pentru cei ce vor să însuşească o limbă străină.
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PArVenITul  –  PerSonAJ  Al  ePoCII  de  TrAnZIţIe

GaLina  AnIţoI
Institutul de Filologie al AŞM

Tipologia literară a parvenitului este expresia fenomenului istoric 
general legat de toate schimbările ample şi radicale ce au marcat trecerea de la 
tradiţionalism la ritmul accelerat al vieţii moderne.

Specificăm din capul locului că subiectul pe care ni l-am propus pentru 
cercetare va fi ancorat la etapa de tranziţie de la societatea tradiţională, feudalistă 
la societatea modernă, capitalistă.

Conceptul de tranziţie desemnează, de regulă, perioada aferentă trecerii 
de la un regim politic, economic, social, instituţional etc. la altul care implică şi 
mutaţia valorilor şi idealurilor umane, dar şi a relaţiilor sociale. Deşi parcurge 
un traseu sinuos, cu frecvente accelerări şi poticneli, cu reajustări ale traiectoriei, 
dictate de diverşi factori, perioada de tranziţie constituie etapa cea mai dinamică, 
mai greu de surprins, dar şi cea mai importantă în procesul de evoluţie a 
societăţii umane, a unui sistem în general. Ea vizează un fenomen de schimbare 
colectivă radicală, de care niciun individ nu este scutit. Într-o asemenea optică, 
etapa de tranziţie socială ni se înfăţişează ca un moment istoric conţinând în sine 
premisele unui nou mod de a fi al societăţii, care induce profunde răsturnări şi 
remodelări în absolut toate sferele de viaţă ale omului şi ale întregii comunităţi.  
Cu alte cuvinte, momentele de cotitură socială majoră provoacă, în primă instanţă, 
dezechilibre profunde la nivelul tuturor sistemelor unei societăţi, le bulversează 
şi somează, în consecinţă, membrii acesteia la schimbarea concepţiilor despre 
lume (cunoaşterea, înţelegerea şi convingerile lor culturale).

Tranziţia de la feudalism la capitalism cuprinde perioada dezvoltării 
economiei de piaţă dominată de capitalul comercial şi bancar, de ascensiunea 
burgheziei comerciale şi de monarhiile absolute. Aceeaşi epocă de tranziţie 
include şi stadiul revoluţiilor politice burgheze, al transformărilor ce fac din 
burghezie o clasă conducătoare în plan politic, al formării capitalismului 
industrial şi extinderii structurilor sale specifice. La originile sale, capitalismul 
s-a dorit a fi „o etapă economică caracterizată nu prin dominaţia averii, ci 
a capitalului inconsumptibil” [1, p. 289], iar scopul său primar a fost doar 
„raţionalizarea vieţii economice” [ibid.]. Cu toate acestea, dincolo de 
progresele pe care urma să le înregistreze (tehnologii avansate, oraşe mai mari, 
transporturi mai rapide etc.) şi de îmbunătăţirea sporită a condiţiilor de trai şi 
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a calităţii vieţii, nu mai puţin adevărat e că civilizaţia capitalistă, burgheză, 
aşa cum opinează Alvin Toffler, avea să fie şi „civilizaţia cea mai mercantilă, 
mai acaparatoare, mai calculată şi mai axată pe bani din toată istoria. (…) 
toate au fost influenţate sau alterate de interesul personal de ordin economic”  
[2, p. 81].

Incidenţa tranziţiei, în toate aspectele sale (politic, economic, 
schimbare de paradigmă şi valori sociale şi morale), asupra transformărilor 
din structura socială implică tot atât de radicale remodelări şi la nivelul 
personalităţii umane. Volumul mare al schimbărilor, ritmul lor vertiginos 
de succesiune determină chiar dimensiunea efectelor asupra omului.  
La scară largă, realitatea obiectivă care se impune este greu asimilată de indivizii 
umani, deoarece ideea de evoluţie, de progres cere imbolduri şi eforturi uriaşe. 
Adaptarea şi conformarea devin imperativele noului mod de viaţă, ale noii 
organizări a societăţii.

Revoluţia burgheză a desfiinţat formal privilegiile feudale şi le-a 
înlocuit prin mijlocul suprem – banul. În condiţiile unei tranziţii, când 
vechiul este surpat din temelii prin invazia elementului nou, modern,  
o bună parte a contingentului uman, manifestând o „înţelegere fundamentală 
a vieţii printr-un mecanism (…) de apriorism” [3, p. 76], o uluitoare intuiţie  
a realităţii, a suflului nou al vremii, o conştientizare mai acută atât a prezentului, 
cât şi a viitorului, înţelege, până în cele din urmă, că „vechile moduri de gândire, 
vechile formule, dogme şi ideologii, oricât de îndrăgite sau de folositoare au 
fost în trecut, nu mai corespund realităţilor” [2, p. 35]. Asemenea oameni nu 
trăiesc deloc sau doar parţial, într-o fază iniţială, crize de inadaptare, deoarece, 
fiind înzestraţi cu spirit energic şi întreprinzător, plini de iniţiativă, dornici de 
parvenire, cu o extraordinară putere de intuiţie a realităţii, receptivi la schimbări, 
profită de orice perspectivă ce li se deschide, asigurându-şi prosperitatea.

Aşa cum în literatură îşi găsesc expresia cea mai profundă şi mai complexă 
toate problemele fundamentale ale vieţii sociale şi interioare ale omului, reflexul 
literar al acestui fenomen se manifestă îndeosebi în structura caracterului artistic. 
Astfel, personajul societăţii în schimbare devine arivistul sau parvenitul. Acest 
erou străbate literatura secolului al XIX-lea, începând, în literele franceze, cu 
Balzac, Stendhal, trecând apoi la Maupassant. De la o literatură la alta, el are 
nuanţe semnificative, determinate de condiţii sociale diferite.

În literatura română, seria portretelor de arivişti este deschisă de Dinu 
Păturică, protagonistul romanului Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon, la 
care se adaugă în timp şi Tănase Scatiu al lui Duiliu Zamfirescu, iar mai târziu,  
în perioada interbelică, şi Lică Trubadurul (Hortensia Papadat-Bengescu), Tănase 
Vasilescu Lumânăraru (Camil Petrescu), Stănică Raţiu (George Călinescu).  
Acest tip de personaj s-a dorit a fi reprezentarea artistică a unei alte lumi decât 
„cea învechită şi împovărată care persista” [4, p. 38] şi a unei categorii umane 
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„cu posibilităţi infinite de realizare individuală” [ibid.], în cadrul unei civilizaţii 
evoluate, urbane, mai mult, în cadrul unei realităţi sociale radical transformate. 
Dincolo de aspectele negative care au însoţit procesul de înnoire socială, nu poate 
fi tăgăduit faptul că apariţia capitalismului şi a clasei burgheze a fost o necesitate 
istorică, o realitate implacabilă. Viaţa nu este o structură statică în spaţiu,  
ci o dezvoltare în curgerea vremii, tranziţia fiind, în acest context, un indiciu 
al viabilităţii. În această ordine de idei, tânăra clasă burgheză ni se înfăţişează 
constituită din indivizi umani care se integrează lesne în noua societate şi devin 
promotorii ei. Parvenitul, ambiţiosul, arivistul – în calitatea sa de erou literar – 
devine, astfel, simbolul omului aşteptat de istorie, al tipului uman plin de energie, 
al individului care transformă societatea şi o ia în stăpânire. Adaptabilitatea, în 
sensul plenar al cuvântului, este apanajul acestei naturi cutezătoare, cuceritoare, 
dinamice, întreprinzătoare, practice, voluntare şi dornice de a învinge. Altfel 
spus, personajul în discuţie enunţă atitudinea de încurajare a omului ca energie 
creatoare, ca făuritor de valori materiale şi spirituale.

Paradoxal, dar în literatura română parvenitul este un sinonim pentru 
personajul negativ. Prozatorii noştri îşi plăsmuiesc eroul pentru a-l acuza şi 
chiar a-l condamna, considerându-l „burghez spoliator, brutal şi incult”. Căderea 
finală a lui Dinu Păturică şi a celor din tagma lui dezvăluie, de fapt, o atitudine 
refractară, de contestare şi condamnare severă din partea autorilor a primenirilor 
sociale, a realităţii obiective, insistându-se numai asupra aspectelor negative ale 
procesului de modernizare.

Tipul parvenitului excelează, în schimb, în creaţia scriitorilor francezi, mai 
cu seamă la Stendhal şi Balzac. La ei arivistul este un exponent al împrejurărilor 
sociale în continuă schimbare, simbolizând succesul, perspectiva viitorului, 
„omul nou al epocii” (homo novus), energia creatoare menită să triumfe, individul 
uman mânat de ambiţia de înavuţire şi ascensiune.

Julien Sorel, de exemplu, nu e un simplu arivist, e un personaj înzestrat cu 
calităţi de excepţie: ambiţie, inteligenţă, voinţă, caracter, perseverenţă, energie. 
La el concesiile cerute de parvenire sunt contrazise de demnitatea şi mândria 
omului de jos, care îşi simte valoarea. Ca să ajungă la o situaţie socială superioară, 
trebuie să lupte curajos, tenace, dispreţuind prejudecăţile.

Eugène de Rastignac al lui Balzac e şi el tânărul înflăcărat, abil, inteligent, 
perseverent, ieşit dintr-o familie modestă, dar copleşit de ambiţia de a se ridica 
cât mai sus pe scara socială. În încercarea sa de a se adapta mediului, eroul 
trăieşte pe mai multe planuri. După noi, nici personajul lui Balzac nu reprezintă 
o întrupare a ambiţiei oarbe de parvenire. Rastignac este urmărit în ezitările şi 
încercările sale morale, în dezbateri severe şi şovăieli, iar reminiscenţe ale unei 
conştiinţe nealterate îl îndeamnă uneori la un examen intim cu sine însuşi.

În concluzie, găsim necesar să subliniem că prozatorii francezi nici pe 
departe nu încurajează şi/sau promovează corupţia, nonvaloarea, duplicitatea, 
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exploatarea, înşelătoria, parazitismul, lipsa de scrupule, banul ca mijloc suprem 
de evaluare a oamenilor şi a tuturor bunurilor materiale şi spirituale, toate aceste 
aspecte negative fiind, de fapt, rezultatul înţelegerii deformate a libertăţii ce 
urma să fie obţinută odată cu instaurarea perioadei moderne. Spre deosebire de 
scriitorii români, ei pun la originea personajului lor perceperea şi înţelegerea 
momentului istoric; or, celor dintâi le lipsesc tocmai simţul realităţii, înţelegerea 
necesităţii imperioase a dezvoltării societăţii, a existenţei factorului obiectiv 
de progres, necesar şi iminent. Cert e că motivul homo novus în literatura 
franceză, al insului ambiţios, plin de energie şi avânt, care trăieşte viaţa cu 
intensitate, denotă „sesizarea dinamismului unei societăţi” care nu mai încetează  
„să se transforme” [5, p. 70], precum şi faptul că tipul arivistului reprezintă  
o realitate mai mult decât episodică şi, prin urmare, o forţă demnă de apreciat. 
Deşi parvenitul se face responsabil de multe păcate morale, prin acest erou 
realitatea socială oferă literaturii încă o posibilitate de cercetare şi zugrăvire 
artistică a naturii umane, atât de complexă în toate manifestările ei.
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eMIneSCIAnA  PoeTICă:  o  nouă ModAlITATe
de  CoMunICAre  Cu  SPIrITuAlITATeA  uCrAIneAnă

Dumitru APeTrI
Institutul de Filologie al AŞM

Crearea de opere literare noi în temeiul unor modele consacrate 
este o practică cunoscută în literaturile lumii, inclusiv în literatura 
română. Referindu-ne la doi dintre cei mai citiţi poeţi români –  
M. Eminescu şi G. Coşbuc, vom constata următoarele: vreo optsprezece poezii 
eminesciene au în subtitlu indicaţia: după N. Lenau, Fr. Schiller, Shakespeare, 
Goethe, Hofmann fon Fallersleben, V. Hugo ş.a. Nu mai vorbim de poezia 
de inspiraţie folclorică – aspect bogat, interesant şi de aceea tratat de ştiinţa 
literară în repetate rânduri. Printre lucrările mai consistente la tema corelaţiei 
subiectelor eminesciene cu creaţia populară orală se înscriu cele care poartă 
semnătura cunoscutului cercetător Ion Rotaru, a eminentului eminescolog 
Perpessicius şi a distinsului filolog ieşean Gheorghe Drăgan [1].

În volumele de creaţie poetică coşbuciană de asemenea vom afla precizări 
de genul: după Strodmann, Langbein, Edwin, Bormann, Geibel, Lermontov, 
după o poveste populară, o legendă franceză, un cântec grecesc, baladă din 
Albania ş.a.m.d. Fenomenul respectiv al activităţii poetului din Năsăud este tratat 
amănunţit într-un studiu monografic semnat de Gavril Scridon [2]. Exemplele ar 
putea fi continuate cu referire şi la alţi creatori români de opere beletristice.

Mai rare sunt practicile când un scriitor se încumetă să plăsmuiască 
un număr impunător de creaţii versificate ce au la bază opera unui poet de 
incontestabil prestigiu. E cazul scriitorului Vasile Voiculescu, care a oferit 
cititorului român treizeci şi patru de „sonete închipuite ale lui Shakespeare 
în traducere imaginară”. Împărtăşim opinia ilustrului critic şi istoric literar 
C. Ciopraga precum că ne aflăm în posesia unor sonete „în aparenţă 
shakespeariene, dar propulsând, în subtext, experienţe personale implicând 
o particulară vibraţie lirico-filosofică faţă de metamorfozele erosului”  
[3, p. 217] şi că, prin aceste texte, poetul român a demonstrat „disponibilităţi 
creatoare la nivelul unor rarisime disponibilităţi vitale” [3, p. 222].

O faptă literară similară cu cea a poetului V. Voiculescu a întreprins 
recent scriitorul ucrainean Oleg Goncearenko, propunând cititorului din patria 
sa o carte care conţine şaizeci şi şase de poezii şi poeme, în esenţa lor, nişte 
replăsmuiri după tezaurul poetic al neîntrecutului Eminescu şi circa treizeci de 
poezii inspirate din creaţia poeţilor Z. Stancu, Gr. Vieru, L. Damian, G. Meniuc, 
V. Teleucă, P. Zadnipru, B. Istru, P. Boţu, Agnesa Roşca şi A. Lupan [4].

În impresionantul eseu Ucraina mea…, Moldova mea, autorul constată că 
e copilul a două popoare, că natura l-a înzestrat cu două aripi: una alimentată de 
entitatea ucraineană – linia tatălui, iar a doua de fiinţa mamei, care-i murmura 
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deasupra leagănului vechi doine cu cocori şi basme cu Feţi-Frumoşi şi Ilene 
Cosânzene. Ca să devină o individualitate creativă, ne mărturiseşte poetul, i-au 
trebuit Învăţători. Primii dascăli i-au fost scriitorii ucraineni. Ei i-au alimentat 
una dintre aripi. Cea de a doua şi-a extras sevele din scrisul românesc, cu care s-a 
familiarizat pe parcurs şi pe care l-a replăsmuit în limba lui Şevcenko – marele 
Cobzar al Ucrainei.

Numai având două aripi viguroase, a putut să se ridice în slăvi şi să 
simtă imensitatea Cerului. Geniul eminescian, zice poetul, i-a vindecat inima 
de aritmie. O frază simplă, dar încărcată de esenţe revelatoare, încoronează 
eseul menţionat: forţa noastră provine din dragoste, anume ea, dragostea, ne 
făureşte şi ne asigură viitorul.

Până să apară neordinara carte a lui O. Goncearenko ce conţine 
cântări şi recântări din Eminescu şi din alţi câţiva poeţi români, opera 
eminesciană a cunoscut câteva eforturi de integrare în albia spiritualităţii 
ucrainene. Acest proces porneşte în 1903 şi se desfăşoară până în anii 
’50 ai secolului al XX-lea printr-un număr destul de restrâns de tălmăciri 
şi aprecieri critice. Anul 1952 pune începutul unei faze noi – publicarea 
plachetelor de versuri care au apărut consecutiv în 1952, 1974, 1989 şi 
în 2000. Tot în anul aniversar 1989 a văzut lumina tiparului, la Kiev, 
şi prima culegere de proză intitulată Зневiрений дух – Geniu pustiu. 
Mai multe detalii despre aceste acţiuni editoriale se regăsesc în cărţile 
subsemnatului Arta replăsmuirii artistice (p. 95-107) şi Atitudini şi opinii 
(p. 28-35) [5]. Merită a fi menţionate în acest context încă două apariţii: 
placheta plurilingvă Floare albastră, editată la Chişinău [6], şi culegerea 
de tip antologic Mihai Eminescu. Opera lirică, ce a văzut lumina tiparului 
relativ recent la Cernăuţi [7]. Toate aceste volume conţin traduceri 
propriu-zise, pe când recenta ediţie a lui O. Goncearenko constituie o nouă 
modalitate de interpretare şi receptare a poeziei eminesciene – recântarea, 
replăsmuirea poetică, îi zicem noi.

Uneori se întâmplă ca gradul de libertate interpretativă, pe care-l oferă 
recântarea, să se soldeze cu pastişe, adică reproduceri mimetice. Consultarea mai 
multor texte din ultimul volum ne-a convins că O. Goncearenko a depăşit faza 
mimetismului şi a oferit cititorului, în majoritatea cazurilor, veritabile exerciţii 
de ingeniozitate.

Pe poetul de frunte, prozatorul, publicistul şi traducătorul luat în 
discuţie (a semnat până în prezent peste douăzeci de cărţi, unele dintre ele 
învrednicindu-se de premii literare prestigioase) l-a îndemnat să recurgă la 
modalitatea „cântări – recântări” opinia proprie conform căreia obţinerea 
echivalenţei ideatice, dar mai ales a consonanţei fonice în traducere,  
e aproape imposibilă. Anume această convingere l-a determinat să aleagă 
calea recântărilor. În cartea menţionată, pe parcursul a peste o sută de pagini, 
aflăm creaţii poetice ucrainene inspirate de poeziile şi poemele eminesciene. 
Bucură faptul că printre operele lirico-epice figurează şi magnificul  
poem Luceafărul.

O bună parte din originalele replăsmuiri ale lui Oleg Goncearenko 
tind insistent să reproducă, şi adeseori le reuşeşte, cele trei componente mari 
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şi, bineînţeles, definitorii, ale operei literare: mesajul/potenţialul ideatic, 
imaginea artistică şi melodicitatea/muzica textelor. Îndeosebi s-au soldat 
cu succes variantele poeziilor De-aş avea…, Somnoroase păsărele, Lacul, 
La steaua…, Înger de pază, De vorbiţi mă fac că-n-aud, sonetul Trecut-au 
anii şi altele câteva. Din poezia Floare albastră a fost supusă unei recântări 
reuşite doar prima jumătate de text (7 strofe din cele 14). Pentru confruntare, 
transcriem prima strofă a originalului De-aş avea… şi fragmentul respectiv 
al variantei ucrainene:

De-aş avea şi eu o floare А була б у мене квiтка

Mândră, dulce, răpitoare, з тих, що мають всiм привiтно

Ca şi florile din mai, у весiнньому степу –

Fiice dulci a unui plai, Осявають нiч слiпу,

Plai râzând cu iarbă verde, посмiхаються до неба,

Ce se leagănă, se pierde, ŭ бiльш нiчого ïм не треба!

Undoind încetişor, Про любов шумить трава…

Şoptind şoapte de amor. Зовсiм заŭвi там слова.

În fragmentul citat sunt prezente imaginea plaiului ce surâde prin mijlocirea 
vălului de iarbă verde, chipul copiliţei blândişoare ca o zi de primăvară, veşmântul 
floral, doina etc., sunt respectate concomitent ritmica, strofica, este reprodusă 
muzicalitatea. Inspiraţie denotă întregul text.

Putem spune că în mai multe variaţiuni poetice ucrainene se resimte 
atmosfera generală eminesciană, dar întâlnim în paginile volumului şi distanţări 
evidente şi uşor detectabile: e cazul finalelor din sonetele Iubind în taină – 
Любив таşмно я, Cum oceanu ’ntărâtat… – Як заштормили далi океану…, 
al ultimei strofe din poezia Cântecul lăutarului – Пiсня леутара, al abaterilor 
stridente care caracterizează textul Horia ş.a. În recântarea după sonetul De ce 
mă-ndrept ş-acum poetul ucrainean operează cu noţiunile geniu şi poet, care 
lipsesc în original. Tot în acest text se încalcă aranjamentul strofic de sonet.

Intenţia enunţată de Oleg Goncearenko în prefaţa volumului a fost 
una nobilă şi importantă: să contureze, în măsura posibilităţilor sale, spiritul 
romantic al creaţiei artistice romanice, iar Eminescu, neîndoielnic, este 
cel mai de seamă romantic român şi unul dintre cei mai valoroşi romantici 
ai literaturii universale. Această aspiraţie, zice dânsul, mi-a răvăşit toată 
moştenirea maternă (după mamă, cum ne-a mărturisit, poetul e moldovean). 
Nu întâmplător, în precuvântul său din cartea discutată, academicianul 
Mihai Cimpoi menţiona: „Rădăcinile genealogice «moldoveneşti» îl ajută 
să contacteze cu opera marilor scriitori români, despre care scrie, cu emoţie 
şi admiraţie, într-un eseu intitulat Ucraina mea…, Moldova mea. Eminescu, 



21

bunăoară, îi apare ca un fenomen, produs prin voinţa lucrării lui Dumnezeu, 
pe care şi-l reprezintă, precum pe Taras Şevcenko, drept un Stâlp de Foc 
care luminează sufletul şi cugetul, strigând cu Veşnica Chemare la sine prin 
abisala esenţă puternic luminătoare a existenţei” [4, p. 3].

Includerea în paginile cărţii a unui şir de creaţii poetice inspirate 
de plăsmuirile poeţilor moldoveni enumeraţi deja, dar şi a unei poezii 
a lui Zaharia Stancu, s-a făcut, credem, tot din năzuinţa autorului de  
a-i oferi cititorului o imagine mai amplă şi, respectiv, mai convingătoare  
a romantismului romanic.

Felul cum au fost selectate textele eminesciene, dar şi cele ale altor 
poeţi mărturiseşte un simţ poetic fin al scriitorului ucrainean, o intuiţie aparte  
a valorii artistice. Desigur, noua cale de transpunere a limbajului poetic are 
părţile ei vulnerabile, am putea chiar să vorbim de anumite scuze, pe care 
aceasta le implică, dar bucură, în primul rând, faptul că acest mijloc specific de 
dialog literar s-a dovedit capabil, după convingerea noastră, să suscite interesul 
cititorului din patria lui T. Şevcenko pentru geniala operă eminesciană şi pentru un 
anumit număr de poezii ce aparţin altor poeţi care i-au atras atenţia interpretului 
ucrainean, incitându-i imaginaţia.

Consistenţa recentei apariţii editoriale e susţinută şi de compartimentul de 
poezii dedicate de O. Goncearenko prealuminoasei Moldove (e determinativul 
care-i aparţine). Acest florilegiu poetic este precedat de eseul Ucraina mea…, 
Moldova mea…, eseu scris, cum s-a subliniat deja, la o înaltă cotă emotivă, chemând 
insistent semenii să dea glas inimii. Inimii sale generoase şi pline de căldură 
poetul i-a dat rezonanţă şi ecou prelung, ademenitor prin intermediul celor 
douăzeci şi şase de poezii dedicate unor personalităţi provenite din spaţiul 
român: lui Ovidiu, domnitorilor Vasile Lupu şi Ioan Potcoavă, omului de 
cultură, academicianului Mihai Cimpoi, eminenţilor cântăreţi Sofia Rotaru, 
Ion şi Doina Aldea-Teodorovici ş.a.

Crearea unei imagini credibile a unui spaţiu spiritual străin se obţine, în 
primul rând, prin explorarea artistică a etnopsihologiei, dar şi a componentelor 
care formează cadrul geografic, a elementelor ce alcătuiesc coloritul local. Dacă 
specificul etnopsihologic a fost exploatat puţin de data aceasta, atunci celelalte 
caracteristici denotă o prezenţă activă. Printre denumirile de popoare figurează 
dacii (autorul ţine să precizeze că în fiinţa sa vibrează genii dacici), întâlnim 
astfel de antroponime ca: Tudor, Petru, Ion, care se află pe calea reînvierii; 
printre toponime – Dacia, Moldova, Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Cocieri, Drumuri 
orheiene, Podul de la Dubăsari ş.a.; printre hidronime – Dunărea, Nistrul, Prutul, 
Siretul etc.

Numeroase sunt noţiunile, unităţile onomastice şi realităţile care se 
succedă în cântările şi recântările originale ale poetului: Casa Mare, codrii de 
basm ai Moldovei (în genere, plaiul mioritic e văzut ca un areal spaţios inundat 
de lumină), haiduci, lăutari, doina, codane încântătoare (Eminescu: fiice dulci  
a unui plai), soiuri proslăvite de struguri, vinuri vestite create la est de Prut etc.

Aceste realia româneşti, care au alimentat bogata imaginaţie a autorului, 
formează imaginea veritabilă şi impresionantă a realităţilor pe care le-a îndrăgit 
şi le-a evocat poetul într-o manieră care impresionează profund.
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noţIuneA  de  dIFTong,  nATurA  FoneTICă
ŞI  ClASIFICAreA  dIFTongIlor

(limbi  cu  sisteme  fonetico-fonologice  diferite)

nicanor BABÂră, tatiana SAndu
Universitatea de Stat din Moldova

Sunetele fiecărei limbi pot fi clasificate în următoarele sisteme: 
monoftongi, diftongi, diftongoizi, triftongi, consoane, vocale duble, vocale în 
hiat/vocale hiatale.

Noţiunea de diftong, problemele legate de acesta: natura fonetică  
a diftongilor, clasificarea lor, statutul fonetico-fonematic au atras şi continuă 
să atragă atenţia lingviştilor-foneticieni. Numele de diftong prezintă un interes 
deosebit. În enciclopediile de specialitate în limbile înrudite şi cele neînrudite: 
rusă, ucraineană; engleză, germană; română, franceză, spaniolă etc. întâlnim 
diverse opinii asupra denumirii diftongului.

Savanţii lingvişti recunosc unanim diftongul ca o îmbinare a două sunete, 
unul din ele fiind silabic, iar celălalt nesilabic. Această teorie e susţinută de 
foneticianul englez Daniel Jones. Anume unitatea fonetico-fonematică a două 
sunete şi inseparabilitatea lor este nucleul definiţiei de diftong. În acest context, 
diftongul nu este un sunet simplu, ci compus şi de sine stătător.

Distinsul Daniel Jones a îmbogăţit noţiunea de diftong cu un element 
fonetic nou: „glisarea” sau alunecarea (gliding sound) în componenţa 
diftongilor. Rolul decisiv al accentului în structura diftongilor rămâne şi la 
Daniel Jones de o importantă valoare, din care fapt diftongii pot fi clasificaţi 
în mod deosebit. Deci, particularitatea caracteristică a diftongului, după 
Daniel Jones, este trecerea glisantă sau alunecarea de la un sunet la altul şi 
pronunţarea sunetelor în cadrul unei silabe, în urma cărui fapt obţinem un 
sunet nou, complex.

La explicarea noţiunii de diftong, precum şi a naturii fonetice a acestui 
sunet compus este necesar să ţinem cont de faptul că diftongul este o unitate, 
o consecutivitate, o succesiune nouă, compusă şi neobişnuită a două sunete, 
pronunţate împreună în cadrul aceleiaşi silabe în mod absolut obligatoriu. Acestui 
continuum îi este caracteristic un fenomen lingvistic nou – glisarea/alunecarea 
sau trecerea graduală de la un sunet la altul, ce cauzează apariţia unui sunet 
vocalic sau consonantic nou compus, dublu, alcătuit din două sunete, glisant şi 
de sine stătător, aliniindu-se astfel, fonetic şi fonematic, pe lângă monoftong, cu 
consoana, cu diftongoidul, cu triftongul, cu vocalele duble, cu hiatul etc. în cadrul 
sistemului fonetico-fonologic/fonematic al limbii. Elementele diftongului se 
rostesc cu o singură deschizătură de gură. Diftongii formează silabe. Elementele 
diftongului sunt inseparabile. Diftongul poate fi numit şi segment lingvistic 
fonetic compus.

O problemă complicată este şi clasificarea diftongilor. În literatura de 
specialitate întâlnim diverse variante de clasificări ale diftongilor. Aceste variante 
pot fi numite chiar curiozităţi sau iregularităţi fonetice.
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Astfel, atestăm diftongi vocalici şi consonantici, vocalici-consonantici şi 
consonantici-vocalici. Un diftong vocalic este o unitate a două sunete vocalice, 
de exemplu în engleză, germană, română, italiană, spaniolă. Diftongii vocalici 
sunt foarte frecvenţi în limbi. Un diftong consonantic e o unitate a două sunete 
consonantice. Despre atari diftongi consonantici se vorbeşte în studiile lingviştilor 
englezi, letoni, români. Este vorba de îmbinări a două sunete consonantice cum 
sunt: /tʃ, dʒ, ţs/ în limba engleză, germană, română. Diftongii consonantici se 
întâlnesc mai rar, deci sunt mai puţin frecvenţi în limbi, mai puţin numeroşi.  
În funcţie de accent, de intensitatea rostirii şi de durata elementelor diftongilor, 
ei se împart în egali şi inegali, mai fiind numiţi drepţi (fermi) şi nedrepţi.  
De exemplu: diftongii englezi egali mai sunt numiţi şi mişcători/alunecători, 
iar cei centrali – reali, neutri. Mai întâlnim diftongi închişi şi centrali/medii, 
glisanţi/alunecători şi neglisanţi, mobili şi imobili, plini şi neplini, largi şi 
reduşi, compleţi şi incompleţi, repezi şi lenţi, ascendenţi (suitori) şi descendenţi 
(coborâtori), autentici şi pseudodiftongi, diftongi poziţionali şi nepoziţionali 
(stabili), diftongi izolaţi şi neizolaţi. Foneticienii A. Gimson, A. Cohen,  
K. Malone înlocuiesc denumirea de diftong cu sunet alunecător, vocală-fonem 
simplu, vocală diftongată, alunecătoare, iar W. Jassem aseamănă diftongii cu 
diftongoizii. Sunt menţionaţi diftongi ortografici, nazali (nazalizaţi). La nivel 
fonetic şi fonematic deosebim diftongi fonetici şi fonematici.

Deci, noţiunea, natura fonetică a diftongului este strâns legată de cea  
a diftongoidului, noţiune lingvistică introdusă de academicianul L. V. Şčerba. 
Diftongoidul constituie, de asemenea, o unitate compusă a două elemente, 
însă posedă o structură fonetică specifică. Primul component al diftongoidului 
reprezintă numai o nuanţă a unui sunet, adesea vocalic, de durată foarte scurtă 
şi cu intensitate slabă (diftongoizi ascendenţi). L. V Şčerba a numit acest 
fenomen lingvistic „призвук”. Diftongoizii sunt frecvenţi în rusă, română, 
italiană, spaniolă. În limba engleză se atestă doi diftongoizi: /uu/ şi /ii/, în opinia 
foneticianului englezist moscovit V. A. Vassiliyev. Distinsul lingvist consideră 
că aceşti diftongoizi sunt variante fonetico-fonologice ale monoftongilor englezi 
/u:/şi /i:/.

Problema naturii fonetice a diftongoidului în comparaţie cu monoftongul 
şi diftongul trebuie studiată din punct de vedere fonetic (articulatoriu şi acustic) 
şi fonologic/fonematic utilizând diverse procedee ale metodelor obiective şi 
subiective ale foneticii experimentale ce ţin de röentghenocinematografie, 
spectrografie, oscilografie, tenzometrie etc.

În baza cercetărilor lingvistice anterioare şi analizând rezultatele noastre 
experimentale, susţinem următoarea clasificare a diftongilor din punct de 
vedere fonetico-fonologic:

1. Conform structurii lor, diftongii se împart în: a) vocalici şi b) îmbinări 
mixte constituite din diftongi vocalici consonantici şi consonantici vocalici.

2. În funcţie de inseparabilitatea elementelor componente, îmbinările 
vocalice se împart în două grupuri: a) stabile şi b) instabile. Grupul întâi include 
toate îmbinările a două sunete vocalice pronunţate în cadrul unei silabe şi deci 
inseparabile. Grupul al doilea cuprinde îmbinările vocalice în hiat – hiaturile.

3. După intensitatea şi durata pronunţării elementelor componente, diftongii 
vocalici stabili se împart în ascaleni (egali, echidiftongi) şi scaleni (inegali, 
inechidiftongi). Diftongii ascaleni sunt acei ale căror elemente se rostesc cu  
o intensitate şi durată egală, ambii componenţi fiind principali. Diftongii ascaleni 
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nu sunt frecvenţi, atestându-se doar în limbile letonă, lituaniană, udeghee,  
în unele dialecte ale limbii germane şi chiar în engleză (diftongul /ou (əu)/),  
în opinia unor cercetători.

Diftongii scaleni sunt acei diftongi ale căror componente nu sunt 
egale după durată, intensitate şi după frecvenţa tonului principal. Nucleul 
lor îl constituie fie primul, fie al doilea element căruia îi revine intensitatea 
pronunţării, spre deosebire de cei ascaleni. Aceşti diftongi sunt mai răspândiţi, 
îndeosebi în limbile romanice: italiană, spaniolă, portugheză, mai puţin în 
franceză. De exemplu, în română: /ai, au, oi, oá/, în spaniolă /iá, ié, éi, ái, 
uá, áu/. De menţionat că unii foneticieni recunosc numai diftongii ascaleni, 
numindu-i adevăraţi, propriu-zişi, stabili, ceea ce constituie o abatere unilaterală 
a problemei în discuţie. Astfel, nu sunt recunoscuţi diftongii scaleni, întâlniţi 
frecvent atât în limbile romanice, cât şi în alte limbi.

4. Diftongii scaleni se subdivizează în: a) ascendenţi (suitori) şi  
b) descendenţi (coborâtori). Ascendenţi sunt acei diftongi în care nucleul este 
elementul al doilea, precedat de glaid – elementul secundar. În limbile romanice 
(română, italiană, spaniolă, portugheză) există o serie de diftongi ascendenţi. În 
engleză atestăm asemenea diftongi în unele dialecte. În discuţie este şi problema 
unităţilor monoftongilor (12) cu semivocalele (w, j) ce constituie, în opinia unor 
foneticieni, diftongi ascendenţi, care ar fi 24 la număr. Această opinie în fonetica 
şi fonologia engleză este controversată.

În cadrul diftongilor descendenţi primul element este nucleul lor, al 
doilea, glaidul. Intensitatea cade pe primul component, al doilea fiind pronunţat 
foarte slab. Asemenea diftongi atestăm în limbile romanice (română, italiană, 
spaniolă, portugheză), germanice (engleză, germană). În limba româna atestăm 
14 diftongi de acest fel. În engleză – 9 (12, 18), în germană 3. Clasificarea 
diftongilor limbii române în ascendenţi şi descendenţi nu e discutabilă, însă 
numărul acestora incluşi în fiecare grup nu este soluţionat definitiv. Opinii 
controversate prezintă grupul diftongilor ascendenţi, numărul cărora, la 
mulţi autori, diferă de la 2 la 14. În limba engleză numărul diftongilor nu are  
o rezolvare exhaustivă. Sunt opinii conform cărora diftongii descendenţi englezi 
ar oscila de la 8 la 9 şi de la 9 la 12 şi chiar 18. Problema diftongilor englezi 
ascendenţi este una contradictorie. Conform unor opinii ale anumitor foneticieni, 
numărul diftongilor ascendenţi ar fi de 24. Astfel, sistemul fonetico-fonologic 
al limbii engleze ar include 12 monoftongi, 9 (12, 18) diftongi descendenţi şi 
27 de diftongi ascendenţi, în total ascendenţi şi descendenţi 45 de diftongi.  
E o problemă care necesită o rezolvare graduală în baza materialelor 
experimentale. O temă aparte o constituie cea a diftongilor englezi centrali, 
numiţi şi neutri. Tradiţional şi clasic, în limba engleză atestăm diftongi 
descendenţi centrali / iə, υə, gə, Oə/, ultimul având caracteristici contradictorii 
la nivelul fonetico-fonologic. Daniel Jones consideră că această grupă trebuie 
majorată până la 7 sau chiar 12, adăugându-se diftongii / ĭə, ŭə, ui/ şi, respectiv, 
/éə/. Astfel, diftongii centrali, după foneticianul englez, ar avea următorul şir:  
/ iə, υə, gə, Oə, ĭə, ŭə; eə, ĕə, oə, ŏə, aə, əə/.

Noţiunile de diftong, diftongoid, triftong, monoftong, vocale duble, 
vocale alăturate, vocale în hiat în diverse limbi prezintă probleme în discuţii în 
continuare şi urmează a fi rezolvate doar în baza materialelor experimentale. 
Natura fonetică, clasificarea diftongilor, statutul lor fonematic încă nu au  
o rezolvare plauzibilă. Aceasta se referă şi la diftongii centrali din limba 
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engleză. În continuare ne propunem să prezentăm clasificarea diftongilor 
în limbi înrudite şi în cele neînrudite în baza literaturii de specialitate şi în 
temeiul materialelor experimentale efectuate de noi în Laboratorul de fonetică 
experimentală al Institutului de Filologie din cadrul Universităţii Naţionale 
din Kiev, care, în viziunea noastră, este de un real folos în procesul de predare  
a foneticii generale, particulare, contrastive etc.

Clasificarea diftongilor

diftongi,
îmbinări a două sunete

diftongi vocalici,
îmbinări vocalice

îmbinări mixte diftongi consonantici,
îmbinări consonantice

(africatele)

adevăraţi
diftongi îmbinări diftongi diftongi
stabili nestabile vocalici- consonantici- inegali

(îmbinări (vocale consonantici vocalici
stabile, în hiat, descendenţi
vocale vocale

în cadrul în cadrul nefrecvenţi
unei a două

singure silabe)
silabe,

diftong-
silabă)

diftongi diftongi
ascaleni scaleni
(egali, (inegali,

echidiftongi, inechidiftongi,
diftongi diftongi

nefrecvenţi) frecvenţi)

diftongi ascendenţi diftongi descendenţi
(glaidul + nucleul) (nucleul + glaidul)
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de lA MonoCulTură lA InTerCulTurAlITATe

inna negreSCu-BABuŞ
Institutul de Filologie al AŞM

Secolul în care trăim, mai mult decât cele precedente, are ca principală 
componentă relaţiile culturale, iar oamenii sunt din ce în ce mai conştienţi de 
necesitatea şi importanţa cunoaşterii celuilalt prin intermediul culturii. În acelaşi 
timp, individul simte nevoia de a împărtăşi şi de a face cunoscute propriile valori. 
Acest lucru este posibil prin dezvoltarea continuă a unor abilităţi ce transformă  
o persoană monoculturală în una multiculturală. Persoana multiculturală este 
aceea care respectă culturile şi acceptă diferenţele.

Vom înţelege prin cultură totalitatea valorilor şi a cunoştinţelor considerate 
a fi determinante de către o anumită colectivitate umană. Concurat timp îndelungat 
de termenul civilizaţie, cuvântul cultură, provenit din latinescul cultura, are 
numeroase semnificaţii. Nu le vom enumera pe toate acestea, ci vom sublinia 
faptul că dacă civilizaţia se bazează pe acumulare şi progres, cultura – spune 
Paul Ricoeur, în Histoire et vérité, – se bazează pe o lege a fidelităţii şi a creaţiei. 
Cultura oferă posibilitatea unor numeroase reinterpretări care, la rândul lor,  
o menţin vie, o consolidează şi o actualizează, astfel tradiţia şi inovaţia nefiind 
antinomice, ci complementare.

Interculturalitatea reprezintă relaţia de interacţiune şi cooperare continuă  
a diverselor grupuri culturale, etnice, religioase, a tuturor categoriilor de 
minorităţi etc., relaţiile determinate fiind de schimb cultural şi intercunoaştere 
în contextul grijii faţă de menţinerea specificului fiecărei comunităţi.

Rolul şcolii este acela de a facilita trecerea de la comunităţile închise 
la societatea deschisă. În această ordine de idei, la începutul anilor ’70,  
în Franţa, a luat naştere pedagogia interculturală. Realitatea de atunci  
a favorizat apariţia unor preocupări legate de dificultăţile şcolare ale copiilor 
de muncitori imigranţi şi care, în timp, au dat naştere ideii că diferenţele nu 
constituie neapărat bariere, ci, din contra, pot conduce la o îmbogăţire şi 
cunoaştere reciprocă. Această concepţie venea în sprijinul multiculturalismului 
canadian, care, spre deosebire de politica asimilaţionistă a Statelor Unite, 
încuraja deja la vremea respectivă diversitatea culturală. S-a conştientizat 
atunci pentru prima dată că existenţa unor grupuri provenite dintr-un fond 
cultural diferit de cel al populaţiei majoritare poate constitui o provocare. 
În acest prim stadiu al educaţiei interculturale diferenţa este simţită ca ceva 
străin. Urmează stadiul în care copiilor de imigranţi li se recunoaşte dreptul 
de a beneficia de ore de studiu al propriilor limbi, culturi şi religii, însă în 
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afara procesului de şcolarizare şi în afara oricărui dialog intercultural cu 
elevii majoritari. În cel de-al treilea stadiu, paradigma actuală a educaţiei 
interculturale, diferenţa este percepută ca o bogăţie şi se promovează dialogul 
intercultural între diferitele grupuri din societate.

Nu voi prezenta polemicile şi dezbaterile dedicate multiculturalismului, 
care este un fenomen mult mai complex decât pare a fi la prima vedere. În această 
comunicare vreau să expun doar câteva probleme caracteristice procesului 
de trecere de la monocultură la interculturalitate cu referire specială la 
dezvoltarea abilităţilor ce transformă o persoană din una monoculturală în 
una multiculturală.

De cele mai multe ori, impactul întâlnirii între persoane provenind din 
culturi diferite are un caracter destul de violent. Specialiştii din domeniu au 
numit acest concept „şoc cultural”. După Margalit Cohen-Emerique, acest tip 
de şoc este definit ca „o reacţie de dezrădăcinare, şi chiar într-o măsură mai 
mare de frustrare sau de respingere, de revoltă şi de anxietate (…); pe scurt,  
o experienţă emoţională şi intelectuală care apare la cei care, scoşi din 
contextual lor printr-o întâmplare sau din motive profesionale, sunt puşi în 
situaţia de a trebui să abordeze într-un fel străinul (…). Acest tip de şoc este 
un mijloc important de conştientizare a propriei identităţi sociale, în măsura în 
care este regândit şi analizat” [4, p. 185].

Aceste şocuri cuprind atât limbajul verbal, cât şi nonverbal, inclusiv 
tot ceea ce ţine de norme, de viziuni asupra lucrurilor şi asupra lumii.  
În aceste condiţii, individul este prins între două modele şi, drept urmare,  
el poate reacţiona în mai multe feluri. Ne vom baza în continuare pe modelul 
de analiză propus de Pierre Casse. Autorul distinge patru faze.

Prima este cea a unui prim contact cu persoana de origine străină. Acum 
este momentul în care prejudecăţile ies la suprafaţă pentru a evalua noua situaţie. 
Reacţiile pot fi dintre cele mai diverse, în funcţie de persoană: emotivitate, 
curiozitate, entuziasm etc.

Cea de-a doua fază ar coincide cu o primă încercare de adaptare la noua 
situaţie. Individul poate avea cu totul alte rezultate, fapt ce îl derutează, întrucât 
acestea nu corespund aşteptărilor sale.

Cea de-a treia etapă se configurează atunci când există confruntare 
şi stres. Persoana resimte diferite emoţii. Aceste situaţii generează, de cele 
mai multe ori, conflicte identitare.

Ultima fază a acestui proces este cea a adaptării la stres. Există numeroase 
modalităţi de adaptare. Astfel, individul poate decide evitarea acestei tensiuni sau, 
din contra, preferă înfruntarea ei directă. În fiecare caz în parte, poate să aleagă  
o atitudine pozitivă sau una negativă. De exemplu, confruntarea se poate desfăşura 
în registrul agresivităţii sau poate avea drept scop afirmarea propriei culturi.

Pentru reducerea acestor şocuri, specialiştii recomandă dezvoltarea unor 
abilităţi şi aptitudini capabile să ajute individul în procesul de tranziţie de la 
persoană monoculturală la una interculturală.
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În această ordine de idei, Guo-Ming Chen identifică, în lucrarea sa 
Intercultural communication competence: Some perspectives of research, 
patru categorii de aptitudini:

• tăria de caracter;
• abilităţi de comunicare;
• adaptabilitate psihologică;
• conştiinţă culturală.
Voi face o scurtă prezentare fiecăreia în parte.
Tăria de caracter. Principalele trăsături de personalitate ce influenţează 

comunicarea interculturală sunt imaginea de sine, autocontrolul, sociabilitatea 
şi relaxarea socială. Imaginea de sine are în vedere felul în care individul se 
vede pe sine. Sociabilitatea se referă la disponibilitatea indivizilor de a oferi 
informaţii în mod deschis despre propria persoană semenilor săi. Relaxarea 
socială este abilitatea de a emite puţină emoţie în comunicare. Persoanele care 
comunică eficient trebuie să se cunoască bine şi să iniţieze atitudini pozitive. 
Indivizii trebuie să aibă o personalitate prietenoasă pentru a fi competenţi în 
comunicarea interculturală.

Abilităţi de comunicare. Indivizii trebuie să demonstreze competenţă 
în cazul comportamentului verbal şi nonverbal. Aptitudinile de comunicare 
interculturală presupun abilităţi ce ţin de mesaj, flexibilitatea comportamentului, 
control interacţional şi abilităţi sociale. Abilităţile ce ţin de mesaj se 
referă la capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului şi a reacţiilor. 
Flexibilitatea comportamentală este abilitatea de a adopta un comportament 
convenţional în contexte diferite. Aptitudinile sociale sunt menţinerea 
empatiei şi a identităţii. Menţinerea identităţii se referă la abilitatea de  
a conserva identitatea semenului nostru prin transmiterea de către acesta  
a faptului că îi înţelegem identitatea. În concluzie, o persoană care comunică 
în mod competent trebuie să fie capabilă să se confrunte cu oameni diferiţi în 
situaţii diferite.

Adaptabilitatea psihologică. Persoanele care comunică eficient trebuie 
să fie capabile să se adapteze unor noi medii. Ele trebuie să fie capabile să-şi 
controleze sentimentele generate de şocul cultural, precum frustrarea, stresul 
şi alienarea în situaţii ambigue cauzate de noile medii.

Conştiinţa culturală. Pentru a fi competent în comunicarea interculturală, 
indivizii trebuie să înţeleagă obiceiurile şi sistemul social ale culturii-gazde. 
A înţelege cum gândeşte şi cum se comportă un popor este esenţial pentru 
comunicarea eficientă cu membrii acestuia. Când comunicăm cu persoane 
din culturi diferite, este important să nu uităm că elementele cultură şi 
comunicare sunt foarte strâns legate între ele. Felul în care oamenii privesc 
comunicarea – ce reprezintă ea, cum se face şi motivele pentru care ar trebui 
desfăşurată – este parte a culturii lor. Neînţelegerile dintre membrii de culturi 
diferite intervin când această conexiune importantă este uitată. În general, 
persoanele din culturile occidentale şi asiatice au neşansa cea mai mare de 
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a nu se înţelege între ele. Mare parte din această neînţelegere se datorează 
faptului că aceste culturi au două viziuni foarte diferite asupra comunicării. 
Culturile occidentale, în special Statele Unite, alocă mai multe credite 
vorbitorului sau „sursei” de informaţie decât receptorului. Culturile asiatice 
văd comunicarea ca pe o cooperare între cei care participă la ea, pentru a-i da 
sens. Acest model de comunicare reflectă valorile colectiviste ale ideologiei 
lui Confucius, deoarece a respecta relaţia prin intermediul comunicării poate 
fi mai important decât informaţia schimbată.

În situaţiile în care apare comunicarea interculturală, este normal ca 
oamenii să fie conştienţi de apariţia variatelor disensiuni şi să vrea să le 
ocolească, cu toate acestea, în ciuda celor mai bune intenţii, pot interveni 
divergenţe serioase şi chiar conflicte. Un motiv pentru aceasta este că deşi 
oamenii încearcă în mod conştient să evite problemele, fac în continuare 
judecăţi morale în timp ce comunică.

Valorile pe care le deţin oamenii afectează atât deciziile lor asupra 
comunicării, cât şi interpretarea asupra a ceea ce comunică alţii.

Culturile occidentale şi cele asiatice întâmpină adesea cele mai mari 
dificultăţi atunci când se raportează la deontologie. De exemplu, un asiatic 
ce vede comunicarea prin prisma ideologiei lui Confucius va considera 
că este perfect acceptabil să ofere cadouri asociaţiilor de afaceri şi să-şi 
angajeze propriile rude. Ambele acţiuni ajută la menţinerea relaţiilor sociale. 
Cu toate acestea, oamenii din Statele Unite vor considera aceste acţiuni 
drept favoritisme şi nepotisme, ambele fiind în afara legii în această ţară. 
Deontologii atât de diferite pot cauza conflicte, mai ales atunci când o cultură 
poate considera un lucru greşit din punct de vedere moral, iar cealaltă îl poate 
chiar încuraja. Când apar astfel de conflicte, persoanele care vor să comunice 
intercultural într-o manieră deontologică ar trebui să înţeleagă, să respecte şi 
să accepte respectiva morală a fiecărui individ.

Cei care comunică intercultural într-un mod eficient au următoarele 
caracteristici: personalitate puternică (nu se tem de schimbare), vocaţie 
civilizatoare (vor să se autodepăşească); imagine de sine puternică (îşi cunosc 
calităţile şi limitele); detaşare socială (trec peste constrângerile apartenenţei 
la un grup); şi-au însuşit conceptul alterităţii (simt pe cel de alături ca un 
alter ego); abilităţi de comunicare (verbală sau nonverbală); adaptabilitate 
psihologică (abilitatea de a se adapta la noi situaţii); conştiinţă culturală 
(înţeleg cum gândesc şi cum se comportă oamenii din culturi diferite). 
Aceste categorii pot fi divizate în opt aptitudini diferite: conştiinţă de sine 
(a folosi cunoştinţe despre sine pentru a te descurca în situaţii dificile); 
respect de sine (încredere în ceea ce gândeşti, simţi şi faci); interacţiune 
(cât de eficient comunici cu oamenii); empatie (a fi capabil de a vedea şi de  
a simţi lucrurile şi din perspectiva altora); adaptabilitate (cât de repede 
te poţi adapta la noi situaţii şi reguli); certitudine (abilitatea de a acţiona 
contra a ceea ce simţi); iniţiativă (a fi deschis la situaţii noi); toleranţă  
(a fi tolerant sau a accepta lucrurile familiare).
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Evitarea conflictelor. Comunicarea interculturală are un rol vital în  
a împiedica neînţelegerile. Datorită creşterii contactului intercultural reciproc, 
oamenii sunt forţaţi să reconsidere comunicarea interculturală corect pentru 
a-şi însuşi eficient această competenţă. Teoria comunicării interculturale îşi 
are originea în conceptul că participanţii la orice interacţiune aduc odată cu ei 
un sistem de simboluri şi semnificaţii, care formează percepţia lor asupra unui 
fenomen împărtăşit. Conform acestei abordări a comunicării interculturale, 
s-a precizat că diferenţele (de exemplu, valori, credinţe, atitudini, cadre 
de referinţă) sunt variabilele de bază care influenţează aceste percepţii.  
O mulţime de cercetători au exprimat diferitele moduri în care cultura variază 
în exprimarea valorilor, a credinţelor şi a modurilor de clasificare, dar este  
o lacună de cercetare în ceea ce priveşte diferenţele în rezolvarea problemelor 
legate de cultură.
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TeMA  ŞI  nIVelul  STruCTurII  InForMAţIonAle
Al  enunţuluI  În  lIMBA  roMÂnă

ion  BărBuţă
Institutul de Filologie al AŞM

În articolul de faţă ne propunem să aducem în discuţie unele aspecte 
legate de analiza nivelului structurii informaţionale al enunţului din limba 
română. Nominalizat, în termenii şcolii lingvistice pragheze, ca perspectivă 
funcţională a enunţului, nivelul în cauză vizează organizarea informaţiei 
dintr-un enunţ în funcţie de noutatea şi/sau importanţa informaţiei vehiculate 
din perspectiva contextului situaţional dat. Fără a exclude însemnătatea 
tuturor aspectelor care privesc analiza nivelului dat, ne vom limita la 
punctarea problemelor legate de importanţa temei în calitatea ei de funcţie 
pragmatică pentru înţelegerea modului de organizare a nivelului structurii 
informaţionale al enunţului. Precizăm că scopul articolului nu este de a găsi 
un răspuns la toate întrebările pe care ni le punem în legătură cu definirea 
celor două noţiuni menţionate în titlu, ci doar identificarea unei modalităţi 
de soluţionare a acestor probleme, urmând ca acest lucru să fie realizat prin 
intermediul unor studii ulterioare.

Analiza acestor noţiuni este motivată, din punctul nostru de vedere,  
prin următoarele:

– în primul rând, prin statutul şi rolul lor în limbă şi în procesul de 
comunicare. Fără a intra în detalii, menţionăm că acest tip de segmentare, şi 
anume articularea informaţională temă – remă, joacă un rol important atât în 
structurarea internă a enunţului, cât şi în ce priveşte integrarea lui în discurs. 
În felul acesta, nivelul structurii informaţionale, prin cele două unităţi minime 
ale sale (tema, rema), reprezintă factori importanţi nu numai pentru organizarea 
informaţională a enunţului, ci şi a textului;

– în al doilea rând, din cauza marii diversităţi de opinii vizând noţiunile 
date. Deşi foarte importante pentru procesul de constituire şi pentru modul de 
funcţionare a enunţului, până în prezent în lingvistică nu există o claritate în ceea 
ce priveşte înţelegerea şi delimitarea lor de alte fenomene de limbă cu un rol 
asemănător [1, p. 285];

– în al treilea rând, datorită perspectivelor pe care le deschide o astfel de 
cercetare. Cel mai important aspect care trebuie menţionat este faptul că analiza 
acestor fenomene şi clarificarea specificului lor funcţional poate varsă lumină 
asupra relaţiei dintre semantica, sintaxa şi pragmatica enunţului.

Pentru început este important să clarificăm statutul nivelului structurii 
informaţionale în cadrul semnificatului global al enunţului.
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Încercând să descriem semnificatul enunţului printr-o formulă care 
ar cuprinde diversele perspective asupra lui, am putea să-l definim ca fiind  
o structură constituită prin suprapunerea mai multor straturi de semnificaţie. 
Spre deosebire de semnificatul cuvântului (sememul), considerat un fascicul de 
trăsături distinctive, semnificatul enunţului este alcătuit din mai multe straturi de 
semnificaţie. Astfel, principiul în conformitate cu care este organizat semnificatul 
enunţului este principiul stratificării. Totodată, fiecare dintre straturile de 
semnificaţie din structura enunţului se caracterizează printr-o modalitate proprie 
de structurare.

Din perspectivă pragmatică, delimitarea straturilor de semnificaţie se face 
nu doar prin raportarea semnificatului global al enunţului la anumite mijloace 
de expresie, aşa cum se întâmplă în lingvistica de orientare structurală, ci prin 
raportarea lui la elementele actului comunicativ, printre care: evenimentul din 
realitate desemnat în enunţ, contextul comunicativ, precum şi factorii datoraţi 
interacţiunii dintre componentele contextului comunicativ. Din acest punct de 
vedere, enunţul înglobează în structura sa atât valori semantice, datorate actului 
de desemnare a evenimentului din realitate, cât şi valori pragmatice, care sunt 
tributare într-o foarte mare măsură relaţiei stabilite între enunţ şi contextul 
comunicativ. Toate acestea relevă faptul că enunţul funcţionează nu doar pentru 
descrierea unui eveniment din realitate, ci şi pentru realizarea unei acţiuni, a unei 
interacţiuni dintre cei doi comunicanţi. În felul acesta, straturile de natură semantică 
sunt perceptibile datorită funcţiei de reprezentare a enunţului, iar straturile de tip 
pragmatic îşi dezvăluie potenţialul în cadrul actului de transmitere a informaţiei de 
la emiţător către receptorul său.

În lingvistică au fost elaborate mai multe modele de descriere a structurii 
pragmasemantice a enunţului şi a procesului de constituire a semnificatului global 
al enunţului. În opinia noastră, enunţul înglobează în structura sa următoarele 
niveluri de bază: nivelul structurii referenţiale, nivelul structurii predicative şi 
nivelul structurii informaţionale.

Primul strat de semnificaţie delimitat în structura pragmasemantică  
a enunţului este nivelul structurii referenţiale. Fiind de natură semantică,  
nivelul în cauză este dat de raportarea enunţului la situaţia (reală sau imaginară) 
descrisă în enunţ. El comportă o referinţă la un fragment din realitate,  
adică trimite la un fapt/eveniment/stare de lucruri din realitate. Informaţia despre 
evenimentul desemnat prin enunţ este codificată prin intermediul unei scheme 
actanţiale, care reprezintă modelul idealizat al evenimentului desemnat şi poate 
fi descris în termenii relaţiilor dintre predicatul semantic şi rolurile tematice 
(adică rolurile îndeplinite de participanţii la eveniment). De exemplu, în enunţul 
Croitorul taie pânza cu foarfeca este codificată informaţia despre un eveniment  
a cărui structură poate fi redată prin următoarea schemă actanţială: Agent – Proces 
– Obiect – Instrument. Nivelul în cauză reprezintă un rezultat al referenţializării 
enunţului. Esenţa acestei operaţii enunţiative rezidă în faptul că vorbitorul 
exprimă cu ajutorul unui enunţ o anumită semnificaţie.
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Prin actul de referenţializare, enunţul ajunge să descrie un eveniment 
din realitatea extraverbală. În acelaşi timp, această operaţie enunţiativă încă 
nu presupune şi realizarea unei comunicări complete, sau cum se mai spune, 
comunicarea unui gând încheiat. Pentru a transmite o informaţie despre un 
eveniment, deci pentru a face o afirmaţie în legătură cu o anumită stare de lucruri 
din realitate, locutorul urmează să încadreze structura actanţială, care poate fi 
bimembră, trimembră sau chiar polimembră, într-o schemă binară de factură 
logică, cuprinzând un subiect (obiectul comunicării) şi un predicat (ceea ce se 
comunică despre subiect). În acest caz, locutorul selectează şi plasează în poziţia 
iniţială de obiect al comunicării un anumit actant, atribuindu-i acestuia, cu 
ajutorul predicatului, o anumită caracteristică. În felul acesta, operaţia enunţiativă 
a predicaţiei, prin care se afirmă (eventual, se neagă) raportul dintre un subiect şi 
un predicat, are drept rezultat constituirea nivelului structurii predicative. Anume 
în acest mod enunţul ajunge să-i servească vorbitorului pentru a face o afirmaţie 
în legătură cu o stare de lucruri din realitate.

Totuşi, după cum demonstrează studiile de pragmatică, nici actul de 
predicaţie nu înseamnă încheierea procesului de constituire a semnificatului 
global al enunţului. Următoarea etapă în producerea enunţului este legată de 
localizarea lui informaţională. Prin această operaţie enunţiativă se înţelege 
faptul că „informaţia factuală, cognitivă, descriptivă” [2, p. 864] codificată la 
nivelul structurii referenţiale şi structurată în conformitate cu schema binară 
a judecăţii este organizată, în continuare, în funcţie de raportarea ei la factorii 
determinaţi de contextul situaţional, în special, la fondul de cunoştinţe comun 
celor doi interlocutori. Astfel, din acest punct de vedere, în structura enunţului 
se poate delimita o secvenţă care conţine un element informaţional cunoscut 
vorbitorilor din contextul situaţional dat şi o secvenţă care transmite o informaţie 
nouă, necunoscută. De astă dată, pentru organizarea conţinutului informaţional 
al enunţului este importantă distincţia informaţie veche, cunoscută/informaţie 
nouă. Unităţile minime ale acestui nivel sunt tema (secvenţa care comunică  
o informaţie veche, cunoscută, care există deja sau pe care vorbitorul o presupune 
ca existând în conştiinţa interlocutorului) şi rema (secvenţa care aduce o informaţie 
nouă, necunoscută interlocutorului până în momentul enunţării). În felul acesta, 
esenţa nivelului structurii informaţionale al enunţului rezidă în punerea în relaţie  
a informaţiilor noi cu informaţiile vechi, anterioare momentului comunicării, 
ceea ce asigură o progresie informaţională a discursului.

Din prezentarea de mai sus reiese că în structura enunţului pot fi 
identificate următoarele cupluri de unităţi: actant/predicat semantic, subiect/
predicat logico-sintactic şi temă/remă. Prin urmare, analiza unităţilor minime ale 
structurii informaţionale a enunţului presupune examinarea lor atât prin corelare 
cu factorii determinanţi, cât şi prin raportare la unităţile celorlalte două niveluri: 
nivelul structurii referenţiale şi cel al structurii predicative.

Numeroase dificultăţi apar, mai ales, în cazul delimitării cuplului temă/
remă de cel al noţiunilor subiect/predicat logico-sintactic. Lucrul acesta se 
întâmplă chiar dacă se are în vedere că aceste cupluri relevă niveluri de analiză 
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distincte, iar noţiunile din cadrul lor sunt caracterizate prin trăsături care ar trebui 
să le diferenţieze mai mult sau mai puţin clar. Astfel, după cum bine se ştie, 
cel de al doilea cuplu este de natură logică şi reflectă organizarea conţinutului 
referenţial al enunţului din perspectiva aserţiunii, adică din perspectiva atribuirii 
unei caracteristici obiectului comunicării. În acelaşi timp, cuplul temă/remă 
vizează delimitarea celor două poluri informaţionale ale enunţului stabilite prin 
raportarea conţinutului semantic al enunţului la fondul de cunoştinţe deţinute în 
comun de cei doi interlocutori. În felul acesta, se admite că relaţia temă – remă 
reprezintă o modalitate de organizare a enunţului din perspectiva procesului 
de transmitere a informaţiei într-un context situaţional dat [3, p. 7]. Trebuie 
menţionat că problemele legate de delimitarea noţiunilor în cauză vizează atât 
definirea lor, cât şi analiza enunţurilor concrete.

Situaţia se complică şi mai mult din cauza discuţiilor terminologice 
şi conceptuale legate de interpretarea unităţilor proprii nivelului structurii 
informaţionale. Vorba e că termenii temă şi remă nu sunt unicii folosiţi în literatura 
de specialitate pentru desemnarea celor două unităţi minime ale nivelului analizat 
aici. Alţi doi termeni – poate chiar mult mai frecvenţi decât cei dintâi – sunt 
topic/focus [3, p. 7]. Pe lângă acestea, în literatura de specialitate se mai întâlnesc 
şi următoarele perechi de termeni: subiect psihologic/predicat psihologic, bază/
nucleu, datum/novum (element dat/element nou), temă/comentariu etc.

Este evident că numărul mare de termeni utilizaţi pentru aceste noţiuni 
şi definiţiile care diferă, uneori, de la un autor la altul antrenează numeroase 
confuzii. Astfel, termenul focus, folosit de cele mai multe ori ca echivalent al 
termenului remă, este întrebuinţat de unii autori pentru a desemna tema. În 
acelaşi timp, divergenţele terminologice sunt departe de a fi soluţionate, având 
tendinţa de a se agrava odată cu extinderea utilizării termenilor temă şi topic 
în domenii precum gramatica generativă, pragmatica, psiholingvistica, analiza 
textului etc. [4, p. 16].

Trebuie precizat, de asemenea, că analiza celor două unităţi minime ale 
nivelului structurii informaţionale al enunţului pune probleme de tip special. 
Totuşi, cele mai multe probleme apar anume în legătură cu tema, care este 
una dintre noţiunile de bază ale nivelului în cauză, ocupând un loc central în 
studierea lui.

Problema cea mai interesantă, dar şi cea mai spinoasă, după părerea 
noastră, este legată de faptul că două dintre cuplurile de termeni menţionate 
mai sus, tema/rema, pe de o parte, şi topic/focus, pe de alta, sunt văzute ca 
unităţi distincte, care ar ţine de niveluri de analiză diferite. De cele mai multe 
ori acest lucru se întâlneşte în studii semnate de autori diferiţi. Există însă şi 
cazuri în care cuplurile menţionate sunt analizate şi descrise fiecare în parte 
chiar în aceeaşi lucrare. Bunăoară, în Gramatica Academiei, ediţia 2005, se 
face distincţie între nivelul organizării tematice, având ca unităţi minime tema şi 
rema, şi nivelul organizării focale, reprezentat prin topic şi focus [2, p. 865-866]. 
Prin urmare, problema care se pune aici este dacă putem include toate aspectele 
privind organizarea informaţională a enunţului într-un singur nivel sau urmează 
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să distingem cel puţin două niveluri de structurare a enunţului din perspectivă 
informaţională.

Analiza modului în care sunt descrise nivelurile în cauză – e vorba de 
nivelurile numite în GALR, II nivel al organizării tematice şi cel al organizării 
focale – în lucrările care stipulează diferenţierea lor denotă faptul că ambele 
fac parte din aceeaşi categorie: categoria straturilor de semnificaţie prin care 
se realizează organizarea comunicativ-informaţională a enunţului. Pentru  
a stabili în ce măsură este îndreptăţită prezentarea lor distinctă, vom încerca 
să comparăm caracteristicile nivelurilor menţionate şi ale unităţilor lor în 
funcţie de următoarele aspecte: a) natura informaţiei codificate în cadrul lor; 
b) modalitatea de organizare; c) factorii determinanţi; d) rolul unităţilor din 
cadrul acestor niveluri.

Există diferite modalităţi de definire a unităţilor minime ale celor 
două niveluri din punctul de vedere al informaţiilor codificate. De cele mai 
multe ori, tema este definită ca fiind purtătoarea informaţiei cunoscute, iar 
topicul reprezintă secvenţa care exprimă o informaţie veche, cunoscută 
interlocutorilor. În acelaşi timp, prin remă se înţelege elementul care adaugă o 
informaţie nouă la ceea ce a fost deja comunicat, iar focusul reprezintă partea 
nouă de informaţie în enunţ. Astfel, comparând definiţiile celor două cupluri de 
termeni, constatăm o echivalenţă aproape absolută între ele sub aspectul tipului 
de informaţie codificată.

Aceste, dar şi alte descrieri ale noţiunilor menţionate relevă că, în fond, 
elementele ambelor cupluri se diferenţiază între ele prin aceleaşi trăsături: tema 
şi topicul se definesc prin trăsăturile „cunoscut”, „puţin informativ”, „grad scăzut 
de dinamism comunicaţional”, în timp ce rema şi focusul se caracterizează prin 
trăsăturile „nou”, „informativ”, „grad sporit de dinamism comunicaţional”. Prin 
urmare, în acest caz nu e vorba de altceva decât de o opoziţie dintre elementele 
mai puţin informative (tema, topicul) şi cele purtătoare de informaţie (rema, 
focusul), iar ambele cupluri nu au un alt rol decât de a servi la organizarea 
informaţiei dintr-un enunţ în funcţie de noutatea şi/sau importanţa informaţiei 
vehiculate din perspectiva contextului situaţional dat.

În al doilea rând, deosebiri esenţiale între cele două niveluri care vizează 
structura informaţională a enunţului nu pot fi stabilite nici în ceea ce priveşte 
modalitatea lor de organizare. Astfel, atât nivelul organizării tematice, cât şi cel 
al organizării focale au un caracter vectorial, ceea ce înseamnă că fiecare dintre 
ele presupune existenţa unui punct de plecare (tema, topicul) şi a unui punct de 
sosire (rema, focusul). Totodată, despre unităţile acestor niveluri se menţionează 
că sunt legate între ele prin relaţii vectoriale [5, p. 204]. Datorită acestui fapt, la 
ambele niveluri „se stabileşte o progresie comunicativă de la o informaţie veche 
(dată/împărtăşită) către o informaţie nouă” [2, p. 866].

În al treilea rând, cele două niveluri se aseamănă şi din punctul de vedere al 
factorilor pragmatici care determină segmentarea enunţului, deci şi identificarea 
acestor niveluri. Şi într-un caz, şi în celălalt factorul determinant pentru 
segmentarea enunţului în elemente informaţionale şi pentru delimitarea celor 
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două niveluri de analiză este contextul situaţional [6, p. 49]. Astfel, stabilirea 
funcţiilor pragmatice din cadrul nivelurilor numite este determinată de factori 
care se explică prin raportarea la contextul situaţional dat (serveşte drept bază 
pentru identificarea temei) şi prin luarea în considerare a intenţiei comunicative 
(scopului) urmărite de vorbitor (este important pentru stabilirea remei).

În sfârşit, este greu să se întrevadă deosebiri esenţiale între cele două 
niveluri de structurare a conţinutului referenţial al enunţului din perspectiva 
organizării informaţionale şi în ce priveşte rolul îndeplinit de ele şi de unităţile 
lor minime. După cum se ştie, majoritatea studiilor consacrate aspectelor 
legate de organizarea informaţională a enunţului sunt de acord că aceste 
niveluri asigură structurarea informaţiei codificate în enunţ în conformitate 
cu modul de desfăşurare a gândirii umane de la cunoscut spre necunoscut. În 
această ordine de idei, analiza trăsăturilor caracteristice unităţilor minime ale 
acestora relevă faptul că atât tema, cât şi topicul reprezintă nişte componente 
care servesc drept suport pentru informaţia comunicată în enunţ, având funcţia 
de a realiza integrarea informaţiei în discurs. La rândul lor, rema şi focusul 
constituie componentele care codifică informaţia importantă din punct de 
vedere comunicativ, având rolul de a completa un gol informaţional. În felul 
acesta, datorită faptului că includ informaţia nouă, ele au rolul de a contribui 
la avansarea conversaţiei.

Este adevărat că uneori tema şi topicul sunt definite astfel, încât la  
o primă analiză se poate crea impresia că ar fi vorba de două noţiuni diferite. 
Iată cum diferenţiază tema de topic B. Combettes: „Disons simplement –  
et rapidement – que nous définissons le thème comme un élément «connu»  
(au sens de cognitivement actif, ou au moins accessible), qui établit souvent 
un lien avec ce qui précède, et le topique comme un élément sur lequel on va 
prédiquer” [7, p. 103]. Trebuie să menţionăm însă că aceste caracteristici, care 
diferă întru câtva, atribuite aici unor elemente diferite, caracterizează în comun pe 
fiecare dintre cele două unităţi, altfel spus, atât tema, cât şi topicul sunt definite, 
în cele mai multe lucrări, ca fiind elemente care exprimă o informaţie cunoscută 
interlocutorilor şi în legătură cu care se spune ceva în enunţ.

Pe baza celor expuse mai sus, am putea să concluzionăm că ambele niveluri 
de organizare a conţinutului referenţial al enunţului, niveluri bazate pe distincţia 
temă/remă şi topic/focus, sunt de natură informaţională, fiind condiţionate 
contextual. Prin urmare, ceea ce am putea să constatăm e că diferenţa dintre 
cele două niveluri de analiză, întrevăzută de unii cercetători, e, în realitate, mai 
mult de ordin terminologic: se consideră că în cazul primului nivel progresia 
informaţională se desfăşoară de la temă spre remă, iar în cel de al doilea caz de 
la topic spre focus. În aceste condiţii este firesc să ne întrebăm: din ce cauză se 
întâmplă acest lucru? De ce lingviştii vorbesc despre niveluri diferite acolo unde, 
de fapt, avem de a face cu un singur nivel?

Fără a avea intenţia de a înşira toate argumentele care ar veni în sprijinul 
afirmaţiei că nivelul structurii informaţionale este unul singur, vom menţiona 
doar că această stare de lucruri se explică nu prin specificul unităţilor minime 
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din cadrul nivelului structurii informaţionale al enunţului şi nici prin specificul 
operaţiilor enunţiative implicate de nivelul în cauză, ci mai mult prin modul în 
care sunt înţelese aceste aspecte.

Astfel, cât priveşte tema şi rema, multe confuzii în definirea lor se 
produc din cauza faptului că delimitarea lor nu se bazează pe criterii strict 
semantice, adică pornind de la un anumit tip de conţinut şi de la un anumit 
mod de referinţă. Segmentarea informaţională a enunţului, care presupune 
distingerea în structura enunţului a două poluri informaţionale, se face în 
funcţie de anumiţi factori de natură extraverbală, care sunt diferiţi pentru 
fiecare dintre unităţile în cauză. Este vorba de fondul comun de cunoştinţe şi 
de intenţia comunicativă a locutorului.

Din acest punct de vedere, tema este secvenţa care reia o informaţie 
ce se conţine în fondul de cunoştinţe comun interlocutorilor sau, mai 
exact, o informaţie pe care vorbitorul o consideră ca existentă în conştiinţa 
interlocutorului său în momentul rostirii enunţului [1, p. 281]. De cele mai 
multe ori, acesta este un element informaţional enunţat anterior sau împărtăşit 
de ambii participanţi la comunicare în virtutea experienţei lor anterioare 
comune.

La rândul ei, rema, în calitatea sa de centru informaţional al enunţului, 
are rolul de a introduce în comunicare o informaţie nouă asigurând, astfel, 
progresia informaţiei în discurs. Spre deosebire de temă, rema nu este 
legată direct de fondul comun de cunoştinţe, ea reprezentând o modalitate 
de actualizare a intenţiei comunicative a vorbitorului. Aşadar, tema şi rema 
diferă nu doar prin rolurile lor la nivelul enunţului şi al textului (tema fiind 
responsabilă de condiţia de coerenţă a discursului, iar rema de condiţia de 
progres a discursului), ci şi prin factorii lor determinanţi, care sunt de natură 
diferită. Anume prin aceasta se explică unele fluctuaţii atunci când este vorba 
de definirea unităţilor nivelului dat.

În plus, ceea ce se constată de fiecare dată când se încearcă definirea 
acestor noţiuni e că, de fapt, fiecare dintre ele nu este unitară. Într-adevăr, 
dacă examinăm cele mai răspândite definiţii ale temei, observăm că ea 
acoperă mai multe tipuri de elemente care se definesc prin anumite trăsături 
comune. Fiind echivalente funcţional, acestea dispun totuşi de unele trăsături 
specifice, ceea ce duce, uneori, la interpretarea lor ca entităţi distincte. Este 
evident că pentru definirea cât mai exactă a noţiunii date, dar şi pentru 
evitarea cazurilor de confuzie a diferitor aspecte sub care se poate manifesta 
unitatea în cauză în diverse situaţii de comunicare, se impune, mai întâi,  
o diferenţiere a acestora în planul interpretării teoretice. Mai trebuie precizat 
că eterogenitatea elementelor care cad sub incidenţa noţiunii de temă  
i-a determinat pe unii lingvişti să afirme că noţiunea de temă este un cameleon 
care îşi schimbă conţinutul în funcţie de construcţia în care apare.

În lumina celor prezentate mai sus, am putea să concluzionăm că 
nivelul structurii informaţionale al enunţului cuprinde un spectru amplu de 
valori şi semnificaţii de natură comunicativ-pragmatică prin care se asigură 
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ierarhia elementelor referenţiale ale enunţului în funcţie de importanţa lor 
comunicativă. Din cauza diversităţii lor se creează uneori impresia că ele ar 
viza straturi de semnificaţie diferite şi chiar sunt prezentate ca niveluri de 
analiză diferite. Cu toate acestea, datorită rolului îndeplinit valorile în cauză 
trebuie considerate ca făcând parte din cadrul aceluiaşi nivel, cel al structurii 
informaţionale, acesta fiind nivelul care reflectă funcţionarea enunţului în 
situaţii reale de comunicare.

Ceea ce ne face să vedem lucrurile anume aşa este faptul că, chiar dacă 
se observă anumite trăsături care le pot diferenţia, indiferent de cuplul analizat, 
e vorba de divizarea enunţului în secvenţa care codifică o informaţie cunoscută 
(tema) şi o secvenţă care comunică o informaţie nouă, necunoscută până în 
momentul enunţării (rema). Prin urmare, suntem înclinaţi să credem că are 
dreptate I. Apresean atunci când afirmă că noţiunile de topic şi comentariu nu 
fac altceva decât să le dubleze pe cele de temă şi remă [8, p. 10].
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deSPre AVAnTAJele ABordărII unITăţIlor
SInTAXologICe dIn PerSPeCTIVA SISTeMICITăţII

VasiLe BoTnArCIuC
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Ştiinţele moderne sunt implicit legate de noţiunile de sistem şi structură. 
Studierea acestora, inclusiv a însuşirilor şi caracteristicilor de sistem şi 
structură ale obiectului, a devenit una dintre sarcinile centrale ale celor mai 
multe discipline teoretice [cf. 1, p. 15-24], care pe măsura perfecţionării lor 
au trecut de la simpla descriere a faptelor observabile nemijlocit la clasificarea 
lor, apoi la cunoaşterea însuşirilor de adâncime ale obiectului şi a principiilor 
lor de organizare. „Cercetările ştiinţifice ale secolului al XX-lea, menţionează  
A. N. Pecinikov, care se referă înainte de toate la asemenea domenii ştiinţifice ca 
fizica, matematica, biologia, cibernetica, lingvistica, filosofia etc., într-o măsură 
din ce în ce mai mare se caracterizează printr-o abordare structural-sistemică  
a analizei obiectului, independent de faptul dacă obiectul este material sau 
ideal. Incontestabil, continuă A. N. Pecinikov, acest mod de abordare reprezintă  
o treaptă calitativ nouă de gândire ştiinţifică, care înseamnă trecerea de la 
imaginea fragmentară şi disparată a realităţii ambiante la înţelegerea unităţii şi 
integrităţii ei.” [2, p. 3]

Relaţia lingvisticii cu aceste noţiuni a început cu mult înainte faţă de 
alte ştiinţe, dar s-a stabilit abia în secolul al XX-lea, când se conturează  
o teorie generală unitară a sistemelor diverselor ştiinţe [cf. 3].

Abia după ce au fost efectuate temeinice cercetări sistemice, în lingvistică 
au avut loc schimbări serioase: s-au lărgit şi s-au amplificat legăturile ei cu alte 
ştiinţe, au apărut noi domenii de cercetare, s-a perfecţionat tehnica analizei 
lingvistice, s-au îmbogăţit cunoştinţele despre limbă cu noi date despre aceste 
unităţi şi relaţiile dintre ele. Au fost supuse cercetării de pe poziţii noi cele 
mai diverse aspecte ale activităţii verbale şi ale funcţionării limbii. „Drept 
rezultat, menţionează E. S. Kubreakova, noţiunile de sistem şi structură au 
devenit pentru disciplina dată în ansamblu noţiuni teoretice fundamentale. 
Totodată, teza despre sistemicitatea limbii şi importanţa studierii structurii 
ei, acceptată actualmente aproape fără nicio rezervă de către lingviştii ce ţin 
de cele mai diverse şcoli şi orientări, este interpretată în studii foarte diferite 
şi conţinutul termenilor respectivi se dovedeşte a fi cu totul diferit. O astfel 
de situaţie creează nu numai confuzii terminologice” [4, p. 12]. Pentru a nu 
contribui la adâncirea acestei confuzii terminologice, am acceptat punctul de 
vedere expus de cercetătoarea E. S. Kubreakova în lucrarea sus-citată asupra 
sistemului şi structurii [ibid., p. 2-82]. Astfel, abordarea sistemică are drept 
scop să explice însuşirile sistemului, dezvăluind interdependenţa structurii, 
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substanţei şi funcţiei lui. Noţiunile de sistem şi structură sunt cu desăvârşire 
diferite, deşi interdependente [cf. 5, p. 55-73, p. 79-86].

Prin structură se are în vedere reţeaua de relaţii dintre elementele obiectului 
studiat: carcasa, osatura relaţională. Prin urmare, noţiunea de structură 
caracterizează doar un aspect mai restrâns al sistemului, carcasa relaţională. 
Noţiunea de sistem este însă mult mai largă şi mai complexă şi se referă la 
principiile fundamentale şi generale de organizare a unui obiect ca un tot unitar 
ordonat, menit, în urma unui aranjament aparte al unei anumite substanţe ce are 
o anumită structură, să îndeplinească o funcţie anumită. Orice sistem există şi 
funcţionează doar graţie unirii şi contopirii organice a substanţei cu structura. 
Posibilitatea de a le studia şi a le descrie separat nu înseamnă că ele ar exista 
separat. Generalizând cele de mai sus, putem afirma că sistemul se prezintă ca 
o integritate organizată într-un anumit mod, are structură şi o întruchipează în 
substanţa dată pentru a îndeplini o anumită funcţie [cf. 4, p. 23; 6, p. 71].

Deşi actualmente se vehiculează tot mai frecvent noţiunea de sistem, este 
dificil să găseşti un studiu de sintaxologie românească în care s-ar demonstra, 
pe viu şi cât de cât explicit, cum se manifestă această sistemicitate la un anumit 
nivel al limbii. O excepţie fericită de la această situaţie generală o constituie 
lucrările prof. Ion Eţcu: Tipologia propoziţiilor în limba moldovenească 
contemporană; Sintaxa elementară a limbii române. Introducere în sintaxologie; 
Studiu epistemologic asupra propoziţiei în limba română.

Cu privire la nivelul sintactic al limbii române, Ion Eţcu menţiona că 
acesta „prezintă un ansamblu bine pus la punct, a cărui caracteristică de bază 
o constituie organizarea lui ca sistem, şi nu ca un conglomerat, o îngrămădire 
haotică de elemente disparate. Dar una este să recunoşti organizarea ca sistem 
<…> a nivelului sintactic şi cu totul alta este a demonstra această organizare”  
[7, p. 12].

Pentru a realiza o înţelegere deplină a nivelului sintactic ca sistem,  
I. Eţcu arată că este suficient să se apeleze la aceleaşi procedee generale de care 
s-a făcut uz la studierea nivelului morfologic al limbii [ibid., p. 13], întrezărind, 
probabil, începuturile abordării sistemice a problemelor lingvisticii în separarea 
părţilor de vorbire de categoriile acestora, iniţiată de filosofii antici, şi, mai 
ales, în modul de a prezenta faptic materialul glotic sub forme grupate într-un 
anumit fel (paradigme) [a se vedea şi: 4, p. 31]. În urma studierii enunţului 
pe clase de entităţi distinse după caracteristicile semantice şi structurale şi  
a reducerii ulterioare a infinitului instabil şi variabil la finitul constant şi 
necesar, I. Eţcu a demonstrat că nivelul enunţului are, într-adevăr, o organizare 
sistemică pe lângă tradiţionalul şi unicul sistem propoziţional bimembru.  
El a descoperit deocamdată încă 12 asemenea sisteme propoziţionale, fiecare 
dintre ele impunându-se prin substanţă proprie şi prin funcţie proprie: 
SPA, SPCind, SPCd, SPCl, SPCag, SPCt, SPCdCm, SPCdCind, SPCdCd, 
SPCindCind etc. [7, 22, 23].

Deşi se consideră că sintaxa, semantica şi pragmatica, cele mai dificile 
discipline lingvistice, ajung la maturitate abia în secolul al XX-lea [cf. 8, p. 4],  
în privinţa sintaxologiei sau cel puţin a unor compartimente ale ei nici în secolul 
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al XXI-lea nu se prea văd semne de maturitate. De bună seamă, despre maturitatea 
unei discipline ştiinţifice se poate vorbi doar atunci când există un „cuantum de 
termeni care să asigure posibilităţi depline de exprimare şi când sunt realizate 
modalităţile de întrebuinţare a acestor termeni” [9, p. 8].

Pentru entitatea sintactică care „este un constituent al propoziţiei alcătuit 
din cel puţin două cuvinte cu sens lexical deplin şi reprezentând cea mai 
mică unitate sintactică în interiorul căreia se poate stabili un raport sintactic”  
[10, p. 300], în sintaxologia românească se folosesc trei termeni: îmbinare de 
cuvinte, grup de cuvinte şi sintagmă. Entitatea sintactică denumită cu aceşti 
termeni constituie obiectul gândirii noastre şi are un caracter material, spaţial 
şi spaţiabil [11, p. 500]. Or, aceşti trei termeni aparţin limbajului empiric şi 
se folosesc cu unul şi acelaşi scop: de a se delimita de alte unităţi sintactice.  
Se consideră că orice limbaj ştiinţific este, întâi de toate, un set de termeni 
folosiţi de specialişti într-un anumit domeniu epistemologic. Scopul 
acestui limbaj, susţine V. Beleval, este de „a obţine termeni univoci al 
căror sens să rămână fix, cel puţin în unul din momentele de evoluţie  
a ştiinţei sau într-unul din momentele cercetării personale” [12, p. 37]. 
Dintre cei trei termeni menţionaţi doar termenul îmbinare de cuvinte (ÎC) 
s-a dovedit a fi univoc, ceea ce explică de ce l-am preferat pentru a denumi, 
cum bine a precizat Mioara Avram, un constituent al propoziţiei şi, totodată, 
cea mai mică unitate sintactică în interiorul căreia se poate stabili un 
raport sintactic –  afirmaţii semnificative pentru cercetarea noastră, asupra 
cărora vom reveni.

Aceste entităţi sintactice s-au bucurat din plin de atenţia lingviştilor.  
În lingvistica franceză, românească, dar în mod special, în cea rusească, ele au 
fost obiectul de cercetare în mai multe monografii şi într-un număr impunător 
de studii şi articole ştiinţifice [cf. 13]. În ultima ediţie a Gramaticii academice 
a limbii ruse problema ÎC este discutată în nouă paragrafe, evidenţiindu-se 
diverse aspecte ale acestor entităţi, dar nu se spune niciun cuvânt despre modul 
lor de organizare: au ceva comun cu sistemicitatea sau sunt private de această 
proprietate? [14, p. 79-82]

Experienţa predecesorilor ne sugerează că primul pas spre determinarea 
esenţei gramaticale şi funcţionale a ÎC ar trebui să constea în gruparea lor după 
anumite principii în clase omogene. S-ar părea că sarcina noastră s-a uşurat întru 
câtva: asemenea clasificare este efectuată şi propagată din plin şi în manualele de 
toate nivelurile. La baza acestei clasificări, acceptate fără rezerve şi de lingvistica 
rusească (de unde a fost preluată de autorii noştri de manuale), a fost pusă natura 
morfologică a determinatului [cf. 15, p. 26]. Dar, deşi această clasificare îşi are 
raţiunea sa de a fi, noi nu ne putem folosi de ea, deoarece pentru constituirea unui 
obiect complex este mai importantă carcasa, osatura relaţională. Rezultă că în 
cazul dat trebuie să primeze structura, osatura relaţională.

În această ordine de idei, merită să fie amintit un raţionament al 
lingvistului Al. Dîrul: „Prin faptul că recunoaştem drept nivel aparte 
nivelul îmbinării de cuvinte reuşim să obţinem o descriere adecvată 
a legăturii de subordonare dintre două unităţi lexicale autosemantice, 
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datorită faptului că acestea ne permit să izolăm cele două elemente 
îmbinate de alte corelări posibile într-o unitate sintactică mai desfăşurată”  
[16, p. 103]. Salutăm recunoaşterea nivelului îmbinării de cuvinte (în alt loc 
din lucrarea citată autorul numeşte aceste entităţi sintagme, fără a da vreo 
explicaţie*), numai că avantajele semnalate de pe urma acestei recunoaşteri 
sunt foarte neînsemnate. E drept că, izolând ÎC de contextul lor, pot fi studiate 
mai lesne raporturile dintre unităţile lexicale constituente ale ÎC. Nu este 
clar: de ce numai „dintre două unităţi lexicale autosemantice”? Dar dacă 
îmbinarea va fi constituită din mai multe unităţi lexicale autosemantice, ce 
se va face cu celelalte raporturi? Era de aşteptat ca recunoaşterea nivelului 
îmbinării să stimuleze dorinţa de a-l compara cu alte niveluri – cu cel al 
propoziţiei şi cu cel al părţii de vorbire, să zicem, în vederea demonstrării 
faptului că acesta, într-adevăr, există realmente. Şi aici nu este o ficţiune.  
Dar şi pentru a asigura continuitatea metodei de cercetare, absolut obligatorie 
în cazul dat.1

Purcedem deci la identificarea ÎC şi la gruparea lor în clase omogene din 
punctul de vedere al osaturii, al carcasei relaţionale.

Mostre de clase omogene inventariate pe baza osaturii, carcasei 
relaţionale:

● cântatul cocoşului, răsăritul soarelui, înfloritul salcâmilor;
● cer senin, carte interesantă, idee absolută, lup bătrân, lan auriu, 

dragoste profundă, brad înalt, pădure înverzită, salcie pletoasă, livadă înflorită, 
căţel devotat, casă de piatră, spaţiu mlăştinos, conac de cărămidă;

● a spune glume, a mânca cireşe, a îngâna un cântec, a cânta o romanţă,  
a picta un peisaj, a modela un oştean, a vărui tavanul, a construi un palat;

● a intra în pădure, a ieşi din casă, a porni spre stadion, a se plimba prin parc,  
a ajunge la oraş, a se deplasa la munte, a se îndrepta spre mare, a se aciua lângă 
părinţi, a se adăposti la vecini, a se aşeza pe laiţă;

● a se comporta omeneşte, a se manifesta violent, a proceda incorect, a se 
pronunţa împotrivă, a scăpa basma curată, a scăpa teafăr;

● a crede în Dumnezeu, a nu crede în nimic, a se uita la stele,  
a se anina de-o rază, a descinde dintr-o familie de intelectuali, a beneficia 
de o bursă, a se transforma într-o grădină, a se adresa guvernului,  
a vorbi părinţilor, a avea încredere în tineret, a fi responsabil de sănătatea 
oamenilor, a se sfii de părinţi;

● a fi călcat de mii de cete fioroase, a fi omorât de un fulger, a fi bătut de 
soartă, a fi bătut până la leşin, a fi certat de părinţi, a fi menţionat de primar,  
a fi pârjolite de secetă;

* Spre deosebire de sintagmele nominale, care se caracterizează printr-o 
autosuficienţă semantică şi structurală destul de pronunţată, sintagmele verbale şi 
adjectivale din această perspectivă se dovedesc a fi mai puţin „libere”. Şi aceasta 
pentru motivul că elementele de bază (cuvintele principale) ale sintagmelor date 
sunt ele înseşi determinate şi ca atare au nevoie de „sprijin” pe care îl găsesc în 
numele pe care îl determină [16, p. 124]. O explicaţie destul de interesantă, care nu 
mai necesită comentarii!1
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● a dura trei zile şi trei nopţi, a ţine luni în şir, a dăinui o viaţă întreagă,  
a debuta la vârsta de 14 ani, a îngădui o clipă, a se învrăjbi de multă vreme, a se 
reve dea după zeci de ani, a recidiva după mulţi ani;

● a-i învăţa pe copii desenul, a-i examina pe studenţi la materiile învăţate,  
a-i chestiona pe elevi la subiectul studiat, a-l asculta pe copil tema;

● a acorda ajutor sinistraţilor, a oferi zestre feciorului, a transforma apa 
în vapori, a dărui copiilor câte o casetă, a administra un calmant pacientului, 
a povesti o întâmplare bunicului, a declara război sătenilor, a divulga  
o taină prietenului, a dona o mie de lei sinistraţilor, a explica tema studenţilor,  
a recomanda un tratament bolnavului, a rezerva o cabană turiştilor, a restitui 
suma împrumutată vecinului;

● a-i povesti nepotului despre viaţa noastră, a le vorbi elevilor despre 
cele întâmplate, a istorisi copiilor despre destinul neamului nostru, a relata 
populaţiei despre gripa aviară;

● a duce oile la păscut, a duce turma la mijlocul pădurii, a împinge căţelul 
în cuşcă, a pune cărţile pe raft, a pune umbrela în cui, a culca oaspeţii în casa 
cea mare, a deplasa masa lângă perete, a depune flori la bustul lui M. Eminescu, 
a deversa apele reziduale în Nistru, a distribui cărţi pe la biblioteci, a se angaja 
la fabrica de mobilă, a ticsi lenjeria în dulap, a lăsa dosarul la poliţie, a orienta 
studenţii spre cercetare, a propune colegul în prezidiu, a păstra banii pe cont,  
a primi un mesaj de la Iaşi, a stoca mărfurile la depozit, a transporta sinistraţii 
la o tabără de odihnă, a trimite copiii la odihnă;

● a întoarce cojocul pe dos, a-şi pune căciula pe o ureche, a-şi da părul 
într-o parte, a întoarce buzunarele pe dos, a trata clienţii cu amabilitate, 
a divide suma în două, a diviza angajaţii în două echipe, a înconjura 
parcul pe jos, a întâmpina rudele cu bucurie, a ţine casa în curăţenie, 
a vinde fructele mai ieftin, a preda limbile moderne în mod tradiţional,  
a repartiza studenţii după abilităţi, a dărui elevilor cărţi, a-i oferi mamei o floare, 
a împărţi copiilor dulciuri, a repartiza alimente sinistraţilor;

● a-i scoate pacientului un os din gât, a-i extirpa bolnavului un muşchi 
din zona omoplatului drept.

Să examinăm cu atenţie aceste îmbinări de cuvinte. Vom începe cu cea 
de-a doua clasă, unde avem de-a face cu o serie de cuvinte ce denumesc noţiuni 
de obiecte reale şi fiinţe ideale (cer, carte, lup, idee, dragoste etc.), cărora le sunt 
atribuite anumite însuşiri, calităţi, exprimate prin cuvinte subordonate celor din 
prima serie. Observăm că îmbinările din această clasă sunt omogene din punctul 
de vedere al funcţiilor pe care le îndeplinesc membrii lor. În toate cazurile este 
vorba despre calificarea, identificarea, individualizarea unui obiect. Acesta  
e primul pas în operaţia de cunoaştere a ÎC. Înainte de a face pasul următor, să 
revenim asupra primului. Mai întâi, vom observa că, de fapt, cunoaşterea oricărui 
fragment de realitate nu este altceva decât rezultatul operaţiilor de gândire 
efectuate asupra fenomenelor din realitatea dată. Îmbinările în cauză sunt direct 
accesibile gândirii noastre, ele se prezintă ca realităţi existente în afara gândirii 
şi independente de aceasta. Ceea ce a avut de efectuat gândirea în faza dată  
a cercetării era să le surprindă existenţa, să le separe şi să le extragă din realitate, 
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din mulţimea celorlalte îmbinări [cf. 17, р. 36, p. 116-118]. Dar procesul de 
cunoaştere a acestei clase de îmbinări nu poate şi nu trebuie să se oprească aici. 
Urmează procesul de interiorizare a lor şi de efectuare a unor operaţii asupra 
lor. Or, ar fi trebuit să se încerce să se „înlocuiască câmpul realităţii existente 
cu câmpul de cunoaştere şi înţelegere ştiinţifică a acestei realităţi, respectiv să îl 
substituie câmpului epistemologic” [18, p. 78]. Obiectul cunoaşterii ştiinţifice, 
adică ÎC, fenomen sintactic investigat, „este cuprins între două momente ale 
gândirii cercetătorului. Primul este momentul lui cogito prereflexiv, care îşi pune 
întrebarea despre obiectul cunoaşterii sale, iar cel de-al doilea este momentul lui 
cogito postreflexiv, care dă răspunsul la întrebarea despre natura sau semnificaţia 
obiectului cunoscut. Momentul lui cogito prereflexiv este exterior obiectului, 
pe când momentul lui cogito postreflexiv este interior acestuia” [ibid., p. 247]. 
Drept rezultat al etapei a doua de cunoaştere, de interiorizare a îmbinărilor clasei 
date, ia naştere „limbajul ştiinţific, care restituie lumii reale ceea ce gândirea  
a interiorizat din ea” [ibid.]. Cum se realizează aceasta?

Să ne amintim că „analiza constituie baza metodologică a tuturor 
gramaticilor româneşti” şi să profităm şi noi de această bază metodologică.  
În urma unei analize cu atenţie a acestor ÎC, vom constata o nelimitată diversitate 
de obiecte denumite de primul termen: obiecte materiale şi ideale, însufleţite 
şi neînsufleţite, de genul masculin şi de genul feminin etc. La fel, şi al doilea 
termen denumeşte diverse calităţi, însuşiri, proprietăţi atribuite unor obiecte 
din realitatea ambiantă, proprietăţi care au o existenţă deosebită doar în mintea 
cercetătorului, în realitate constituind o entitate inseparabilă. Se ştie însă că 
analiza ca procedeu metodologic este de neconceput fără sinteză. Sintetizând 
rezultatele analizei efectuate, vom constata că primii termeni ai îmbinărilor date, 
cu toată diversitatea şi multitudinea de obiecte denumite, au ceva comun şi acest 
ceva comun ţine de domeniul esenţialului: denumesc obiecte a căror existenţă este 
condiţionată de prezenţa unor anumite însuşiri. Acelaşi lucru se poate constata 
şi în privinţa celui de-al doilea termen al îmbinărilor: denumesc un ceva esenţial 
care, restituit, atribuit obiectului de care a fost separat doar în mintea noastră,  
îi asigură existenţa.

Prin urmare, funcţia principală, esenţială a primului termen este de a denumi 
un obiect şi de a-l determina, iar funcţia esenţială a celui de-al doilea este de a denumi  
o însuşire, o caracteristică şi de a o atribui acestui obiect.

Dacă trăsăturile generale şi esenţiale ale primului termen le vom fixa în 
noţiunea de determinat, iar ale celui de-al doilea – în noţiunea de atribut, vom 
obţine o nouă entitate – una raţională. Din seria de termeni: îmbinare de cuvinte, 
grup de cuvinte, sintagmă ultimul este mai departe de limbajul cotidian şi s-ar 
potrivi mai bine ca denumire a entităţii raţionale obţinute. În felul acesta, clasa 
dată de ÎC este reprezentată de sintagma d + atribut, care constituie esenţa 
tuturor îmbinărilor din clasă menţionată.

Aplicând acelaşi raţionament şi la celelalte clase de îmbinări, vom obţine 
tabloul general de esenţe raţionale.

Continuând să examinăm toate clasele de ÎC, prin reducerea concretului 
senzorial la abstractul general, vom obţine următoarele tipuri de esenţe:
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d (determinat) + Ct (complement circumstanţial de timp);
d (determinat) + Cl (complement circumstanţial de loc);
d (determinat) + A (atribut) B

a;
d (determinat) + A (atribut)C

a;
d (determinat) + Cd (complement direct);
d (determinat) + Cind (complement indirect);
d (determinat) + Cag (complement de agent);
d (determinat) + Cm (complement circumstanţial de mod);
d (determinat) + Cd (complement direct) + Cd (complement direct);
d (determinat) + Cd (complement direct) + Cind (complement indirect);
d (determinat) + Cind (complement indirect) + Cind (complement 

indirect);
d (determinat) + Cd (complement direct) + Cl (complement circumstanţial  

de loc);
d (determinat) + Cd (complement direct) + Cm (complement circumstanţial  

de mod);
d (determinat) + Cind (complement indirect) + Cd (complement direct) 

+ Cl (complement circumstanţial de loc);
d (determinat) + Cd (complement direct) + Cind (complement indirect) 

+ Cind (complement indirect) etc.
Se constată astfel că sintaxologia românească dispune de două perechi 

de termeni univoci, care urmează a fi utilizaţi la cercetarea celor mai mici 
unităţi sintactice – una comunicativă, iar cealaltă nominativă – în interiorul 
cărora se pot stabili raporturi sintactice: enunţ – propoziţie; îmbinare de 
cuvinte – sintagmă.

Să încercăm acum să facem ceea ce nu le-a reuşit altor sintaxologi: să 
comparăm nivelul sintagmei cu cel al propoziţiei şi nivelul ÎC cu cel al enunţului. 
Vom observa imediat o identitate, la prima vedere, absolută a constituenţilor 
sintagmelor cu cei ai propoziţiilor. Aceasta doar la prima vedere! În realitate, 
deosebirea dintre ei este principială: în primul caz este vorba de constituenţi 
pro poziţionali, de părţi de propoziţie, în cel de-al doilea – de constituenţi ai 
sintagmelor, de părţi sintagmice [cf. 19, p. 29].

Putem opera astfel cu un atribut propoziţional şi cu un atribut 
sintagmic, cu un complement propoziţional şi cu un complement sintagmic 
etc. Doar două părţi de propoziţie nu au corespondente sintagmice – subiectul 
şi predicatul. Aceasta deoarece subiectul şi predicatul reprezintă motorul, 
inima oricărui enunţ. Situaţia cea mai obişnuită este atunci când ambele apar 
împreună: realizarea lor concomitentă dă viaţă oricărei îmbinări de cuvinte. 
În felul acesta, în afară de sistemul propoziţional bimembru, toate celelalte 
sisteme propoziţionale au corespondente cu anumite similitudini relaţionale 
la nivelul sintagmei.

Înainte de a analiza asemănările şi deosebirile dintre cele două entităţi 
sintactice, ne-am propus să explorăm teoria cunoaşterii pentru a dobândi un 
„spor de rigoare apt să depăşească vagile teoretizări care înăbuşeau în trecut 
– şi continuă să înăbuşe (adăugăm noi) – prin retorism şi impresionism, 
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conceptualizările în ştiinţele umane şi, mai ales, în ştiinţa despre nivelul 
sintactic al limbii” [20, p. 168], numit impropriu sintaxă, în loc de sintaxologie, 
adăugăm iarăşi noi.

Marele nostru înaintaş E. Coşeriu menţiona că „la baza oricărei lingvistici 
se află totuşi filosofia limbajului şi <…> nu există ştiinţă fără o filosofie implicită, 
mai mult sau mai puţin intuitivă” [21, p. 101]. Şi tot în acest context: „Recunosc, 
de mult timp, că o anumită pregătire filosofică este absolut necesară unui lingvist” 
[ibid., p. 87].

Este ştiut că limbajul ştiinţific, în special terminologia ştiinţifică, nu este 
fix, invariabil, neflexibil. Dezvoltarea şi îmbogăţirea cunoaşterii ştiinţifice în 
sintaxologie provoacă şi evoluţia limbajului ştiinţific. Or, starea de lucruri din 
terminologia sintaxologică reflectă veridic evoluţia (dezvoltarea) sintaxologiei. 
Dacă este adevărat că limbajul ştiinţific exprimă nu numai „conţinutul 
domeniului ştiinţific respectiv”, ci şi „ce şi cum gândeşte cercetătorul respectiv 
despre obiectul cunoaşterii sale” [18, p. 241], apoi existenţa tocmai a trei 
termeni pentru denumirea unei singure entităţi sintactice materiale, deci spaţiale 
şi spaţializabile, fără nicio încercare de a depăşi această etapă a cunoaşterii 
„care are în principal un caracter empiric, de acţiune directă asupra obiectului 
cunoaşterii” [ibid., p. 136], denotă o tendinţă vicioasă spre fetişizarea faptului 
concret, sesizabil. În baza rezultatelor cercetării, ne transferăm de aceea în 
domeniul reflecţiei, al „elaborării intelectuale” (Enăchescu).

Dacă „scopul ştiinţei moderne este de a descoperi generalul în 
individual, constantul în variabil, invarianta abstractă şi esenţială în 
diversitatea fenomenelor senzoriale” [22, p. 55], iar „scopul de bază al 
sintaxologiei îl constituie reflectarea cât mai adecvată, dezvăluirea cât mai 
deplină din punct de vedere logic a esenţei obiectului ei de cercetare, a esenţei 
acestor fapte” [23, p. 70], acest scop va fi irealizabil atâta timp cât uşile 
sintaxologiei vor fi zăvorâte pentru filosofie, fie şi implicită. Într-adevăr, 
dacă admitem că „morfologia şi sintaxa denumesc atât părţi ale limbii, cât 
şi părţi ale studiului ei” [10, p. 17], că sintaxa reprezintă concomitent unul 
dintre niveluri, cel a cărui organizare se desfăşoară între cuvânt, ca unitate 
minimală, şi combinaţiile acestuia: propoziţii/fraze, ca unităţi maximale 
şi o disciplină lingvistică, ramură a gramaticii, al cărei obiect de studiu îl 
formează nivelul sintactic, disciplină care studiază regulile de combinare a 
cuvintelor pentru obţinerea propoziţiilor şi a frazelor [3, p. 460-461], atunci 
cum, cu ajutorul căror mijloace vom putea deduce că o entitate ca producţie 
locală, numită îmbinare de cuvinte [10, p. 300], este o unitate a sintaxei, fapt 
concret, empiric, spaţial şi spaţiabil, sau o unitate a disciplinei lingvistice,  
a ştiinţei despre acest fapt concret, a ştiinţei care operează cu noţiuni 
abstracte, cu esenţe? Or, primul şi cel mai important lucru ce se impune este 
conştientizarea acestui sincretism obsedant şi a necesităţii de a-l diseca, 
deoarece „epistemologia preconizează delimitarea netă a entităţilor gnostice 
de cele ontice, a categoriilor ştiinţifice de faptele concrete supuse cercetării, 
pe de o parte, şi a nivelului teoretic al cunoaşterii ştiinţifice de cel empiric, 
al termenilor corespunzători nivelului teoretic şi celui empiric, pe de alta”  



49

[22, p. 55]. Cum bine se ştie, orice activitate de cercetare ştiinţifică 
reprezintă un „veritabil lanţ al cunoaşterii care reuneşte, într-o riguroasă 
ordine succesivă logică, o serie de etape obligatorii:

a) obiectul: reprezintă „segmentul de realitate”, lumi sau fenomene pe 
care cercetătorul ştiinţific le „separă”, le „decupează” sau le „desprinde” din 
lume pentru a le supune analizei, cercetării sale;

b) imaginile: sunt reprezentările perceptive ale obiectelor lumii, „schemele 
formale” ale acestora, cărora actul perceptiv le dă o reprezentare „imagistic-
formală”; imaginile vor înlocui, în cazul acesta, prezenţa obiectelor sau, mai 
exact, le „prezentifică” în absenţa concretă a acestora;

c) conceptele: ceea ce din punct de vedere perceptiv sunt „imaginile”, 
pentru obiectele realităţii sunt, din punct de vedere logico-raţional, „conceptele” 
pentru acestea; ele exprimă semnificaţia explicită a obiectelor; ele nu le 
„prezentifică”, ci li se „substituie” acestora ca o „realitate mintală” paralelă celor 
real-obiective” [18, p. 244].

Cu alte cuvinte, adevărul ştiinţific, după cum am subliniat mai sus, nu este 
altceva decât „corespondenţa gândirii cu obiectul, iar pentru a produce această 
corespondenţă – că ea nu e dată în sine şi pentru sine – gândirea trebuie să se 
supună şi să se conformeze obiectului” [24, p. 27].

Punctul iniţial al cunoaşterii ştiinţifice îl constituie deci cunoaşterea 
empirică, perceptivă, imediată, concretă, etapa următoare fiind cunoaşterea 
mediată, reflexivă, raţională, care „reprezintă instanţa supremă pentru prelucrarea 
reprezentărilor concrete” [25, p. 203] în vederea identificării şi descrierii 
„necesităţii interne a obiectului” [26, p. 29], adică a esenţei obiectului.

Sintaxologia tradiţională, clasică se menţine deci la nivelul 
contemplării vii, al cercetării faptelor concrete, vizibile, empirice. Acest 
lucru îl confirmă şi fuziunea terminologică a obiectului de cercetare şi  
a ştiinţei despre acest obiect. De aceea, şi limbajul sintaxologiei clasice 
este unul empiric, denominativ, care priveşte denumirea faptelor concrete, 
adică a îmbinărilor de cuvinte şi a enunţurilor.

Conchidem deci că faptele care sunt cercetate de sintaxă (adică de 
sintaxologie) constituie conţinutul nivelului sintactic al limbii, iar ştiinţa 
tradiţională care s-a ocupat de cercetarea faptelor respective, numită 
sintaxologie (I. Eţcu), este o ştiinţă empirică, care a parcurs doar prima 
etapă a cunoaşterii ştiinţifice: identificarea ÎC, separarea lor de alte unităţi 
ale limbii [10, p. 300], clasificarea lor după partea de vorbire dominantă 
[15, p. 25-27].

Ne întrebăm de aceea dacă clasificarea propusă de sintaxologia clasică este 
cea mai reuşită, luând în considerare faptul că „scopul ideal al oricărei activităţi 
clasificatoare îl constituie dezvăluirea sistemului obiectiv de dezmembrare  
a lumii reale, a sistemului natural de organizare a obiectului” [27, p. 8]  
şi că ÎC sunt entităţi relaţionale.

Dacă vom considera îmbinarea de cuvinte un tot unitar, ordonat în vederea 
îndeplinirii unei funcţii, o integritate dotată cu structură întruchipată în substanţă, 
devine clar că o clasificare bazată pe principii nesintactice, ce scoate în evidenţă 
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doar natura morfologică a „părţii de vorbire dominante”, şi nu ceea ce asigură 
funcţionarea îmbinării de cuvinte ca o integritate ordonată, urmează să fie respinsă 
ca fiind lipsită de perspectivă. Etapa lui cogito prereflexiv, deci a cercetării empirice a 
ÎC, se încheie cu gruparea lor în clase omogene din punctul de vedere al relaţiilor ce 
le condiţionează integritatea şi funcţionalitatea*,1iar limbajul empiric, descriptiv 
cedează locul limbajului conceptual, „care exprimă şi explică semnificaţia calităţii 
obiectului cercetat” [18, p. 241] sau, cum îl numeşte Y. Belaval, explicativ,  
şi priveşte planul înţelegerii, al semnificaţiei interioare a obiectului respectiv  
[12, p. 31].2*

Astfel, reducând în gând ÎC, care se prezintă ca fapte concrete, variabile, 
particulare, şi extrăgând din acest torent de variaţii esenţele invariante  
[28, p. 221-229], care se prezintă ca abstracţii fixate în termeni, în categorii 
ştiinţifice existente doar în mintea cercetătorului, suntem în drept să purcedem 
la identificarea şi descrierea „necesităţii interne a obiectului”, despre care 
vorbea Hegel.

În urma analizei raporturilor dintre elementele unui nivel – îmbinare de 
cuvinte sau enunţ – şi a raporturilor dintre elementele diferitor niveluri – îmbinare 
şi enunţ/sintagmă şi propoziţie se impun următoarele concluzii.

Cu ajutorul cuvintelor, mai exact al logoformelor, putem forma două 
tipuri de entităţi empirice: îmbinări de cuvinte şi enunţuri. După cum afirmă 
E. Benveniste, afirmaţie acceptată de mulţi lingvişti, o entitate oarecare 
poate fi considerată diferenţială la nivelul dat numai în cazul când ea poate fi 
identificată ca o parte componentă a unei unităţi superioare al cărei integrant 
devine [29, p. 135]. De exemplu, entitatea seară veselă poate fi descompusă 
în seară şi în veselă, dar nimic nu ne îndreptăţeşte să le considerăm elemente 
constitutive ale unei unităţi diferenţiale. Seară veselă o vom putea considera 
unitate diferenţială doar demonstrând că o putem identifica în cadrul unei 
structuri superioare, adică a enunţului, ca parte componentă, integrantă  
a acestuia. Bunăoară, Pe musafiri îi aştepta o seară veselă, Seara veselă  
a demarat cu un dans, N-a avut parte de o seară veselă etc. Observăm că  

* Mai sus am promis că vom reveni asupra unei afirmaţii a Mioarei Avram, şi 
anume că „a) îmbinarea de cuvinte este cea mai mică unitate sintactică în interiorul 
căreia se poate stabili un raport sintactic; b) este un constituent al propoziţiei, 
alcătuit din cel puţin două cuvinte cu sens deplin,  iar c) partea de propoziţie este  
un constituent al  propoziţiei alcătuit dintr-un singur cuvânt cu sens lexical deplin 
(producţia locală) sau dintr-un cuvânt de acest fel şi unul ajutător (de la începutul, 
în mod constant): ea reprezintă cea mai mică unitate sintactică, în interiorul căreia 
nu se stabileşte un raport sintactic” [10, p. 300].

1 Dacă partea de propoziţie este alcătuită dintr-un singur cuvânt cu sens lexical 
deplin, iar îmbinarea de cuvinte este alcătuită din cel puţin două cuvinte, rezultă că 
ÎC nu este parte de propoziţie. Ca să devină parte de propoziţie, ea a fost privată de 
individualitate funcţională: nu îmbinarea ca integritate semantico-funcţională este 
tratată ca parte a propoziţiei, ci fiecare constituent al ei a devenit parte a propoziţiei. 
Eroarea este evidentă: ceea ce se poate opera la nivel inferior este contraindicat la 
nivel superior [cf. 29, p. 52-56, p. 139-140].
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Pe musafiri îi aştepta anume o seară veselă, şi nu pur şi simplu o seară sau  
o seară tihnită etc. Seară veselă se încadrează deci în enunţ ca un tot unitar, şi 
nu ca elemente separate. Tocmai în calitatea aceasta de integrant al enunţului 
ÎC participă la realizarea unui act comunicativ, şi anume: ca un tot unitar 
nedezmembrat, realizează funcţia de parte de propoziţie. Între ÎC, ca şi între 
cuvinte aparte, şi partea de propoziţie se stabileşte un raport de reprezentare, dat 
fiind că partea de propoziţie reprezintă funcţia generalizată a unei clase de unităţi 
nominative. Cum vom vedea mai departe, aceasta nu este unica modalitate de  
a utiliza ÎC în procesul comunicativ.

Dacă între ÎC şi enunţ se stabileşte un raport de integrare, între enunţ 
şi propoziţie raportul este de reprezentare, întocmai ca în clasele de părţi ale 
enunţului, care pot fi eterogene, adică alcătuite din cuvinte şi îmbinări de 
cuvinte, realizând părţi de propoziţie diferite.

S-a demonstrat că propoziţia se prezintă ca un sistem de entităţi abstracte. 
O întrebare care necesită un răspuns imediat ar putea fi formulată în felul 
următor: ce raport există între sistemul propoziţional abstract şi clasa respectivă 
de enunţuri? Există sistemul doar în mintea cercetătorului sau sunt deschise 
abordării sistemice şi enunţurile respective? Chiar dacă am admite că prerogativa 
identificării sistemului aparţine subiectului şi că sistemul „se prezintă ca  
o entitate, descoperită şi înţeleasă de noi” [30, р. 286], aceasta nu înseamnă că 
„sistemul este o construcţie arbitrară a conştiinţei, deoarece dacă este reflectare 
în conştiinţă, rezultă că există şi realitatea reflectată, adică realitatea obiectivă” 
[31, p. 14].

Propoziţiile reprezintă deci esenţa sistemică abstractă a unor clase de 
enunţuri, iar enunţurile reprezintă sistemul materializat. În această ordine de 
idei, A. Kocerghin subliniază că „nu se cade să opunem obiectivitatea existenţei 
sistemelor construirii lor cu ajutorul conştiinţei noastre” [ibid.].

Tratând o entitate materială ca sistem, vom avea de a face, în mod 
inevitabil, cu cel puţin două niveluri structurale – nivelul sistemului ca 
integritate şi nivelul elementelor lui de bază. „Elementele însă se dovedesc 
a fi, la rândul lor, nişte formaţii doar relativ indivizibile şi la alt nivel ele 
urmează să fie studiate tot ca sisteme.” [32, p. 9].

Enunţul-sistem este deci compus din elemente-cuvinte ca şi ÎC care, 
la rândul lor, se pretează abordării sistemice. În cazul dat ne interesează 
doar elementul integrant al lui – ÎC al cărei sistem în forma lui pură, 
adică abstractă, este reprezentat de sintagmă. Ne interesează ce reprezintă 
aceste esenţe sintagmice din punctul de vedere al organizării sistemice. Un 
răspuns cât de cât satisfăcător s-ar putea obţine prin compararea esenţelor 
sintagmice cu sistemele propoziţionale respective. Examinând perechile de 
esenţe sintaxologice DA–SPA, DCd–SPCd, DCind–SPCind etc., observăm 
asemănările şi deosebirile dintre ele: se aseamănă prin faptul că relaţiile proprii 
esenţelor sintagmice au echivalente în sistemele propoziţionale respective, 
dincolo de această aparenţă formală deosebirile având un caracter principial. 
Astfel, în timp ce SP al sistemelor propoziţionale reprezintă motorul care 
dinamizează, actualizează enunţurile, personalizându-le în vederea realizării 
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actului comunicativ, d sintagmic reprezintă clase de elemente statice ale 
ÎC, apte să îndeplinească doar funcţia nominativă şi această funcţie se 
extinde asupra întregii îmbinări. Că esenţele propoziţionale sunt sisteme 
este lucru stabilit. Rămâne să răspundem la întrebarea: dacă lanţul de relaţii 
sintactice este privat de acest motor însufleţitor, actualizator, care este SP 
sau, ceea ce este acelaşi lucru, dacă SP este înlocuit cu d (determinatul) şi, 
în consecinţă, lanţul de relaţii este depersonalizat, dezactualizat, îşi pierde 
sau nu calitatea de sistem? Dacă admitem că sistemul este un complex 
de elemente interdependente, „o mulţime care dispune de unitate sau  
o unitate desfăşurată în mulţime” [33, p. 15], că, în fine, prin sistem „se înţelege un 
ansamblu de elemente legate reciproc în aşa fel încât din legătura lor să rezulte  
o însuşire nouă de integralitate, un mod de comportare a întregului, diferit 
de fiecare element şi de suma lor” [34, p. 164], atunci ÎC – un sistem încarnat 
– corespunde tuturor acestor cerinţe. Prin înlocuirea SP cu d nu se modifică 
nici trăinicia raportului de interdependenţă, nici semnificaţia propriu-zisă 
a elementelor ÎC. Astfel, dacă un enunţ ca Profesorul dăruieşte elevilor 
lumină îl depersonalizăm, îl dezactualizăm şi îl transformăm în îmbinarea 
de cuvinte a dărui elevilor lumină, observăm că funcţia de personalizare 
activă, actuală a cuplului Profesorul dăruieşte este preluată de forma 
nominativă, pasiv-generalizatoare – a dărui. Deci veriga generatoare de 
vigoare comunicativă a sistemului propoziţional nu dispare, ci se transformă 
într-un singur element în care energia comunicativă este depozitată într-o 
formă latentă, nominativ-generalizatoare.

Astfel, putem concluziona că nivelul sintactic al limbii este reprezentat 
de două sisteme: propoziţional şi sintagmic, care îşi găsesc întruchipare, 
respectiv, în enunţuri şi îmbinări de cuvinte, ceea ce confirmă ideea formulată 
de N. Saramandu şi B. Wechsler că „o trăsătură esenţială a sistemului limbii este 
caracterul lui «glotic», ca ansamblu de sisteme parţiale”. Abordând problema 
definirii sistemului din acest punct de vedere, continuă autorii citaţi, este necesar 
ca definiţia sistemului limbii în ansamblul ei să cuprindă o notă esenţială – 
trăsătura lui de „sistem de sisteme” [35, p. 121].
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eVoluţIA  AdVerBuluI  lATIneSC  În  lIMBA  roMÂnă
ŞI  În  AlTe  lIMBI  roMAnICe

oLGa  ŞIŞCAnu-BoZ
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 

Spre deosebire de celelalte idiomuri romanice – spaniola, portugheza, 
catalana, franceza, provensala, italiana, sarda, retoromana şi dalmata  
(azi moartă), limba română este singurul idiom romanic izolat de restul 
romanităţii printr-o vecinătate nelatină. Or, această circumstanţă a făcut ca 
româna să capete un aspect particular, conferit de anumite particularităţi: 
caracter conservator, caracter inovator.

Atât în latină, cât şi în limbile romanice, adverbul se caracterizează prin 
faptul că este singura parte de vorbire a cărei temă se combină cu o singură 
categorie de morfeme: morfeme de comparaţie [1, p. 48].

Funcţia comună de circumstanţiale a adverbelor şi a substantivelor în 
ablativ sau precedate de prepoziţii, posibilitatea de a apărea în acelaşi loc 
al lanţului au înlesnit transformarea în adverbe a substantivelor în ablativ în 
latina târzie şi în limbile romanice: lat. (ad) hora „acum”, lat. per girum (rom. 
împrejur) etc.

Numărul formaţiilor adverbiale cu prepoziţii este destul de mare în limbile 
romanice, de exemplu:

a) c o m p u s e  c u  ad: lat. a(d)foras > afforas > rom. afară, sp. afuera, 
pg. afora, v. it. affuori, v. venet. afora, v. fr. afors;

lat. ad prope > rom. aproape, prov., cat. aprop, log. approbe, sp. arredro, 
pg. arredo;

lat. ad sic > rom. aşa, sp. asi, pg. asim;
lat. ad post > rom. (a)poi (şi înapoi < in ad post);
b) c o m p u s e  c u  de: lat. de retro > it. dietro, fr. derriere, prov. 

dereire, cf. rom. îndărăt (< lat. inde retro); lat. de mane, it. domani (cf. v. fr. main 
„dimineaţa”).

Adjectivele neutre erau folosite ca determinante ale verbului încă din 
latina epocii clasice. Unele dintre ele pierd posibilitatea de a se mai combina 
cu substantive şi, în consecinţă, părăsesc toate caracteristicile adjectivale: 
lat. clarum > rom. chiar; lat. forte > rom. foarte; multum > it. molto, sp. muy, 
muito „foarte”.

Multe comparative neutre neregulate se transmit limbilor romanice ca 
adverbe: lat. minus > it. meno, fr. moins, sp. menos; lat. melius >it. meglio,  
fr. mieux, prov. melhs.

Adverbele cu semnificaţii general-abstracte, care indicau numai distanţa  
(în timp sau în spaţiu) faţă de actul vorbirii, ca hic, tunc etc., primesc,  
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ca şi pronumele demonstrative, elemente de întărire a valorii deictice  
[2, p. 73]: lat. eccum~ -hic, it. qui, fr. ici, sp., pg. ahi; lat. hiece > rom. ici, aci, 
it. ci; lat. ad tunc + ce (< ecce) > rom. atunci; lat. eecum – tale > rom. acătare, 
atare; eccum -\-modo „acum, de curând” > rom. acmu, amu, acum.

Adverbul atunci (< lat. ad-tunc ce) are, etimologic, valoare temporală, 
anaforică (marcând continuitatea narativă). Adverbul indică o concomitenţă cu  
o acţiune punctuală sau durativă sau cu un interval de timp. De la valoarea 
anaforică (cu referinţa în trecut sau în viitor) se trece uşor la cea de conector 
temporal, dar numai între propoziţii cu referent trecut; de fapt, e vorba de un 
anaforic cu funcţie de conector, cele două valori neputând fi disociate. Atunci 
apare din cele mai vechi texte şi în ipostaza de corelativ al mărcilor condiţionale 
(să/dacă…, atunci), cu o valoare dezvoltată din cea temporală.

Unele dintre cele care exprimă raporturi temporale sau locale mai vagi se 
formează la fel cu pronumele nedefinite; cf. rom. cândva, undeva.

Aceasta este o interesantă mărturie a legăturilor dintre sistemele 
pronominale şi cele ale unei anumite categorii de adverbe, pe care diverşi 
cercetători le consideră pro-adverbe, nu numai datorită sensului lor general-
abstract, relaţional, ci şi graţie posibilităţii de reluare a unui circumstanţial 
exprimat anterior: Astă-vară am locuit în casa bunicilor. Tot acolo au stat 
împreună cu mine şi două verişoare.

Trecerea unor astfel de adverbe în clasa pronumelor este o nouă dovadă 
diacronică a acestor legături: lat. de unde > fr. dont (pronume relativ).

Spre deosebire de substantive, care, în limbile romanice, cer prezenţa 
unei prepoziţii pentru a intra în raport de subordonare circumstanţială faţă de 
un verb, adverbele includ acest raport în semnificaţia lor. Nu rareori, în latină, 
valoarea adverbială era exprimată prin morfeme lexicale (ibi, inde, illac etc.), 
dar în majoritatea cazurilor, prin afixe sufixale: -e (bene, avare etc.), -o (raro, 
certo) sau -iter (utiliter, fideliter). Faptul că e şi o finali suferă serioase degradări 
în latina populară a contribuit, poate, la micşorarea productivităţii sufixelor 
latineşti clasice [3, p. 136]. Limbile romanice dezvoltă alte procedee de formare 
a adverbelor.

În română se întâlneşte frecvent sufixul adverbial -mente, provenit din 
ablativul substantivului latinesc mens, -tis „fel de a gândi, de a simţi; pricepere, 
înţelegere, minte”. În combinaţie cu o serie de adjective, ablativul mente avea 
valoare modală: prudente mente „în chip prudent”, severa mente „în mod sever”. 
Folosite ca circumstanţiale de mod, grupuri de acest fel au devenit adverbe; 
mente, considerat ca simplu indice al raportului de determinare faţă de verb, 
şi-a pierdut valoarea lexicală şi, în cele din urmă, s-a alipit la forma feminină 
a adjectivului. În vechea franceză şi în spaniolă, -mente păstrează încă un 
anumit grad de independenţă faţă de adjectiv, în sensul că, dacă apar în vorbire 
două adverbe conjuncte, -mente se poate aşeza numai după cel de-al doilea: de 
exemplu: v. fr. si cruel e si longement (fr. mod. si cruellement et longuement), sp. 
temeraria y locamente „în mod temerar şi nebunesc”.

Ca sufix adverbial, -mente se poate extinde de la temele adjectivale la 
alte categorii. În franceză, de pildă, el se ataşează la unele adjective asimilate cu 
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participii trecute terminate în e: precisement. În română, formaţiile adverbiale cu 
-mente sunt împrumuturi literare neoromanice (eminamente).

Foarte productiv între secolele al XVI-lea şi al XIX-lea a fost în limba 
romană sufixul adverbial -eşte. La origine, el ar putea fi o combinaţie între 
sufixul adjectival -esc (bărbătesc, domnesc, românesc) şi vechiul sufix adverbial 
latin -e. În orice caz, în româna veche, -eşte pare a fi fost simţit în întregime ca 
sufix adverbial, căci este atestat în combinaţii cu teme substantivale, care nu 
cunoşteau adjective în -esc: citeşte de la cită.

Sufixul -re a fost explicat de A. Philippide ca urmaş al lat. res „lucru”;  
el se regăseşte în câteva forme româneşti şi ibero-romanice: rom. purure(a),  
rom. aiure(a); pg. alhures < aii ubi re; v. sp. al guandre „vreodată” [4, p. 217].

Adverbele de afirmaţie şi de negaţie formează un grup aparte, caracterizat 
prin posibilitatea de a ţine locul unei fraze întregi.

Pentru afirmaţia simplă, neemfatică, latina nu avea un adverb specializat, 
ci folosea pe ita, latina populară pe sic „aşa”, care aveau şi funcţie adverbială 
modală de tipul lui aşa din limba romană, adică se puteau substitui unor adverbe 
de mod din clasa bine, rău etc.

Nu este de mirare că limbile romanice şi-au creat forme adverbiale 
pe căi proprii destul de deosebite de la una la alta. Lat. sic se întâlneşte ca 
afirmaţie în italiană, în limbile ibero-romanice (sp., pg. si „da”), în română 
(aşa) şi în franceză si „(ba) da”. În limbile galo-romanice, afirmaţia simplă 
„da” provine din hoc „asta” (= „astfel”) > prov. o(c) (cf. vechea denumire 
„langue d’oc”) sau din hoc -\-iile (> v. fr. oii, cf. langue d’o’il, n. fr. oui).  
În română, da este de origine slavă (după unii cercetători, dintr-o limbă  
slavă modernă).

Adverbul de negaţie non „nu” s-a transmis tuturor limbilor romanice. 
Spre deosebire de afirmaţie, negaţia se foloseşte adeseori în vorbire împreună 
cu verbul propoziţiei din care face parte. Această caracteristică sintagmatică 
a determinat în unele limbi romanice apariţia unor variante combinatorii în 
funcţie de poziţia faţă de verb. Astfel, în franceză negaţia pro-frază, folosită fără 
verb, are forma non, în timp ce negaţia care precedă predicatul capătă forma 
neaccentuată ne (< lat. nec): je ne cois pas; it. no (ca răspuns la o întrebare), 
alături de non (înaintea unei forme verbale), în română, negaţia general folosită 
nu are varianta /n-/ (n-am căzut), în combinaţie cu unele forme personale ale 
lui acea, şi forma ne (provenită din prefixul slav ne-), în combinaţie cu formele 
de gerunziu şi participiu (nedorind, nedorit etc.).

Un fapt deosebit de interesant din istoria negaţiei romanice îl 
constituie evoluţia dublei negaţii. În latina clasică, dublarea negaţiei era 
un mijloc de a exprima afirmaţia. În latina populară şi în limbile romanice, 
de multe ori, combinarea a două elemente negative constituie un mijloc de 
întărire a negaţiei. Această situaţie se poate explica prin faptul că atunci 
când între adverbul de negaţie şi verb erau intercalate mai multe cuvinte, în 
vorbirea populară s-a simţit necesitatea, pentru claritatea comunicării, să se 
adauge un adverb de negaţie înaintea verbului. Ceva asemănător s-a petrecut 
şi în cazul când enunţul cuprindea pronume nedefinite, adverbe de timp, 
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prepoziţii cu valoare negativă, ca, de pildă, nihil, nullus, nemo, numquam, 
sine etc. Toate acestea au fost simţite ca incapabile de a exprima ideea de 
negaţie, dacă negarea se referea şi la cuvântul regent. În consecinţă, acesta 
a primit alături, ca determinant, un adverb sau alt element de negaţie, de 
exemplu, nec facio nihil.

Alăturarea a două negaţii şi-a pierdut cu timpul valoarea emfatică, 
devenind obligatorie, în orice poziţie în franceză (vezi construcţiile fr. je 
ne veux pas, jamais, il n’a vu personne, il ne veut rien etc.), în anumite 
construcţii în română şi italiană (rom. nu fac nimic, nu pot niciodată – fac 
nimic, pot niciodată nu sunt posibile). Formele negative ale pronumelor 
nedefinite sau ale adverbelor cer în mod necesar negaţia înainte de verb.
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dIVergenţe  SeMAnTICe  PrIVInd  dIATeZA
reFleXIVă  În  lIMBA  FrAnCeZă

ŞI  În  lIMBA  roMÂnă

nina  BuIMeSTru
Institutul de Filologie al AŞM

Acest articol are ca punct de plecare faptul că diateza reflexivă, atât în limba 
română, cât şi în cea franceză, are un puternic caracter eterogen. Ne propunem 
să analizăm diferite puncte de vedere ale lingviştilor asupra subiectului în cauză 
şi să relevăm principalele divergenţe în lingvistica franceză şi în cea română. 
La început urmează să facem un scurt istoric al problemei şi originii diatezei, 
urmând să definim acest concept.

Denys de Thrace, în gramatica sa, prezintă diateza activă, pasivă şi 
medie. Diateza medie presupune că subiectul suferă acţiunea care îşi are 
originea chiar în subiectul însuşi. În secolul al XVI-lea, gramaticianul englez 
Palsgrave (1530) relevă „mean verbs” (verbele medii), unde acţiunea săvârşită 
de subiect se răsfrânge asupra lui. Alexandru Graur vorbeşte de existenţa în 
limba latină a două diateze: activă şi medie, cu menţiunea că pasivul latinesc 
s-a generalizat, fiind înglobat în mediu. În ceea ce priveşte reflexivul, acesta 
este folosit foarte rar, de obicei cu valoare obiectivă; acelaşi reflexiv provine în 
unele situaţii din verbe de formă pasivă. Tot Graur susţine că, deşi existent în 
latină, „reflexivul s-a dezvoltat sub influenţă slavă”; „Faptul că toate valorile 
coincid perfect cu cele din slavă mă face să cred şi azi, afirmă Al. Graur,  
că slava a influenţat în această privinţă româna, depărtând-o de uzajul 
romanic, mai ales că, foarte adesea, şi verbele folosite mult la reflexiv sunt 
de origine slavă.” [1, p. 17]

H. Tiktin distinge între o „conjugare” reflexivă, prin care înţelege 
forma activă a verbului însoţită de pronumele reflexiv în acuzativ sau dativ, şi 
una activă. În ceea ce priveşte pasivul, acesta este exprimat prin reflexivul cu 
pronume în acuzativ, optând, conform modelului grecesc, pentru ceea ce azi 
numim reflexivul pasiv. În această privinţă nu se recomandă a fi folosit modelul 
francez, exemplificând:

1. Şcolarul leneş se pedepseşte (de profesorul său).
2. L’élève paresseux est puni (par son professeur). [2, p. 132]
În secolul al XVII-lea în limba franceză o serie de verbe variază între 

reflexive, pasive şi active – abaisser sau éteindre (utilizate cu două forme). 
Apare întrebarea dacă verbele cu se sunt distinse din punct de vedere semantic 
pentru a nu confunda omonimele de tipul appeler/s’appeler.
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Voix şi diathèse în terminologia franceză
Pentru a defini diateza reflexivă în limba franceză, e necesar de a stabili mai 

întâi de toate diferenţa dintre termenii voix (voce) şi diateză. Noţiunea de voix, 
din latină vox, este folosită atunci când este vorba de diateza pasivă şi noţiunea 
de diateză, din greacă, ca sinonim al cuvântului voix, fiind un termen mai mult 
semantic decât sintactic. Aceşti termeni sunt recenţi în tradiţia gramaticală, în 
Antichitate fiind semnificaţii sau genuri, pentru a distinge opoziţia dintre acţiune 
şi pasiune. Diateza (voix) pasivă apare în secolul al XVIII-lea, cât despre diateză 
(„dispoziţie” în greacă), este la origine un termen din vocabularul medical, 
utilizat la începutul secolului al XX-lea ca sinonim savant al termenului voix. 
Cuvântul voix în epoca clasică desemnează mai degrabă o formă de conjugare  
a verbului. În gramaticile tradiţionale, diateza reflexivă cuprinde verbul la diateza 
activă cu pronume reflexiv.

În franceză verbele pronominale sunt verbele care se conjugă cu ajutorul a două 
pronume personale sub formă de subiect (je, tu, il, nous, vous, ils) şi sub forma redusă  
a complementului (me, te, se, nous, vous, se), însă sunt cazuri când pronumele 
nu are funcţii, cuprinzându-se în forma verbului. Printre verbele pronominale 
analizabile se desting reflexivele şi reciprocele, în timp ce verbele pronominale 
cu pronume inanalizabile sunt subiective, pasive şi impersonale.

La verbele reflexive acţiunea se răsfrânge asupra subiectului: Elle se lave 
soigneusement. Elle se nuit.

La verbele reciproce, subiectele exercită o acţiune unul asupra altuia. 
Sensul de reciprocitate este subliniat prin elementele: l’un l’autre, mutuellement, 
réciproquement, entre eux: Les loups ne se mangent pas entre eux.

La verbele pronominale subiective, pronumele complement nu are 
funcţii gramaticale precise. Este un element încorporat în verb, având 
valoare afectivă, durativă: Un service d’ordre improvisé s’efforçait de 
disperser l’attroupement (valoare afectivă); Le bruit du moteur allait en se 
mourant (valoare durativă). Verbele pronominale sunt pasive atunci când 
subiectul suferă acţiunea, iar agentul nu este indicat. Se întrebuinţează numai 
la persoana 3 singular şi plural: Le véhicule se soulève au dessus du sol. 
Pronumele nu poate fi analizat în calitate de complement, iar subiectul verbului 
nu este agent al procesului. Este nevoie aici de făcut distincţie între verbele 
pronominale şi construcţiile pronominale. Grammaire méthodique du français  
[3, p. 825] clasifică verbele pronominale în verbe esenţial pronominale 
însoţite de un pronume reflexiv, formând un tot lexical cu verbul s’enfuir, 
s’évanouir. La verbele pronominale autonome, pronumele are o legatură 
sistematică cu verbul tromper quelqu’un – se tromper d’étage. Din contra, 
construcţiile au o proprietate după care se admit două tipuri de construcţii: se 
gratter/le gratter/grater quelqu’un.

Se ştie că termenul diateză (< gr. diathesis „fel de a fi organizat”)  
a fost introdus de Gramatica Academiei în scopul înlăturării unor confuzii 
datorate polisemiei. În Gramatica limbii române [4, p. 208] se vorbeşte despre 
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existenţa a trei diateze: activă, pasivă, reflexivă, însă unii lingvişti consideră 
că sunt numai două diateze: activă şi pasivă. Sorin Stati consideră că se poate 
vorbi de o diateză reflexivă numai acolo unde ea este marcată formal, ca în 
limba rusă; această idee fusese susţinută şi anterior, într-un articol în care 
afirma: „Simpla alăturare a unui verb cu un pronume reflexiv nu înseamnă 
o diateză, câtă vreme cele două cuvinte îşi păstrează individualitatea”  
[5, p. 41]. În ciuda oricăror argumente, concluzia la care ajunsese S. Stati 
fusese precizată încă din 1954 şi va fi ferm menţinută: „Limba română nu 
are o diateză reflexivă, întrucât în construcţiile pronominale cu dativul (sau 
acuzativul) cu valoare de reflexive obiective pronumele are rolul de complement 
indirect (sau direct), el nu e morfem al reflexivului. Între «mă spăl» şi «îl spăl»  
nu e nicio deosebire în forma verbului, deşi prima construcţie e reflexivă şi  
a doua activă. Nu are niciun rost să vorbim despre o diateză reflexivă în gramatica 
românească, aplicând în limba noastră o categorie gramaticală a cărei existenţă  
e justificată în alte limbi” [6, p. 32].

Considerăm că neclarităţile vizând diateza, şi mai ales reflexivul,  
se datorează următoarelor trei cauze:

1. stabilirea numărului de termeni pe care diateza îi corelează şi definirea 
fiecăruia dintre ei;

2. modalitatea de clasificare a diatezelor: în funcţie de formă sau în funcţie 
de sens;

3. termenii diateză şi reflexiv nu acoperă şi nu justifică întreaga sferă  
a reflexivităţii.

„Diateza ca formă a verbului marchează raporturile dintre subiect, care 
face acţiunea şi complement, obiectul asupra căruia se exercită acţiunea”; diateza 
exprimă raportul între acţiune şi autorul ei. Putem afirma că toate definiţiile 
diatezei se bazează pe un raport logic, numai că termenii care intră în acest raport 
aparţin fie numai logicii (autor, acţiune, obiect), fie numai gramaticii (subiect, 
complement), fie ambelor domenii concomitent (subiect-obiect, subiect-acţiune 
etc.). O analiză succintă a acestei probleme ne oferă Ecaterina Teodorescu, 
care, într-un articol special, îşi propune să analizeze diateza reflexivă atât 
din punctul de vedere al formei, cât şi din cel al sensului gramatical. „Este 
întru totul adevărat că nu orice verb are, în mod obligatoriu, toate diatezele, 
dar, în acest caz, verbul este întotdeauna activ, pentru că o formă nu poate 
exista fără unitatea ei de bază.” [7, p. 41] În articolul Reflexiv şi pronominal, 
autoarea are în vedere distincţia verbe pronominale – verbe nepronominale.  
În clasa primelor intră verbele care se caracterizează prin prezenţa obligatorie 
a pronumelui se (de tipul a se abţine, a se amoreza, a se codi, a se răsti etc.). 
Sunt numite pronominale deoarece au ca semn distinctiv un pronume. Verbele 
nepronominale ar fi cele în a căror structură particula se nu este obligatorie. 
„Flexiunea verbelor nepronominale nu exclude însă prezenţa unor forme 
pronominale. Verbele polisemantice, de pildă, ne oferă exemple în acest sens: 
a găti care, cu sensul de «a se îmbrăca frumos», cunoaşte formele corelative:  
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eu gătesc, eu sunt gătit, eu mă gătesc, dar numai forma pronominală nereflexivă 
eu mă gătesc pentru sensul «a se pregăti».” [7, p. 45] La fel pentru: a antrena,  
a ocupa. Toata această teorie este combătută ulterior de Al. Graur, care considera 
că folosirea termenului de „verbe pronominale” pentru a desemna reflexivele nu 
este decât un mijloc de a întuneca faptul că au valori aparte.

Pentru recunoaşterea diatezei reflexive, trebuie să avem în vedere 
atât criteriul formei, cât şi pe cel al conţinutului. Interesantă este şi opinia lui  
Gh. Trandafir, care propune două criterii de clasificare: unul fundamental, cel 
formal şi altul secundar, cel logic, la care se recurge atunci când între formă şi 
sens nu există concordanţă. Mioara Avram merge pe linia existenţei celor şase 
valori ale reflexivului, iar în cadrul obiectivului subiectul gramatical îndeplineşte 
acţiunea şi tot el este obiectul asupra căruia se răsfrânge ea, direct sau indirect. 
Mioara Avram notează că verbele la diateza activă pot fi tranzitive: Am cumpărat 
o carte; intranzitive: Plec la părinţii mei; reflexive; obiective: El se spałă; acţiune 
reciprocă: Ei se ceartă; eventive: El se îmbogăţise; dinamice: El se gândea; 
impersonale fără sens pasiv: Se doarme bine [8, p. 157].

Gheorghe Constantinescu-Dobridor, în Gramatica limbii române, distinge 
opt sensuri ale diatezei reflexive [9, p. 146-149].

1. Sensul de reflexiv obiectiv presupune identitatea, în planul conţinutului, 
dintre subiectul gramatical, autor al unui proces exterior, şi obiectul acestui 
proces, reprezentat prin pronume reflexiv în dativ sau acuzativ: El îşi reproşează 
că a uitat.

2. Sensul de reflexiv reciproc presupune identitatea, în planul conţinutului, 
dintre subiectul gramatical autor al unui proces exterior, conceput ca o pluritate 
şi obiectul acestui proces: Oamenii aceştia se întâlnesc destul de rar.

3. Sensul de reflexiv participativ presupune identitatea, în planul 
conţinutului dintre subiectul gramatical, autor interesat al unui proces exterior şi 
obiectul acestui proces: Ea îşi construieşte un apartament.

4. Sensul de reflexiv posesiv presupune non-identitatea în planul conţinutului  
(şi în planul formei) dintre subiectul gramatical, autor al unui proces exterior şi 
posesor al unui obiect şi obiectul acestui proces, altul decât pronumele reflexiv: 
Ea şi-a uitat servieta pe masă.

5. Sensul de reflexiv pasiv presupune non-identitatea în planul conţinutului  
(şi în planul formei) dintre subiectul gramatical conceput ca non-autor al unui 
proces exterior şi obiectul acestui proces, conceput ca autor real al procesului, 
altul decât pronumele reflexiv: Clopotele se aud tot mai rar.

6. Sensul de reflexiv dinamic presupune non-identitatea în planul 
conţinutului (şi în planul formei) dintre subiectul gramatical, conceput 
ca autor, care participă intens la realizarea procesului şi obiectul acestui 
proces: Ea se gândeşte adeseori la tine.

7. Sensul de reflexiv eventiv presupune un subiect gramatical lipsit 
de obiect, de obicei autor aparent al unui proces interior: Frunza arborilor 
se îngălbeneşte.
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8. Sensul de reflexiv impersonal presupune inexistenţa unui subiect 
gramatical şi a unui obiect, calitate marcată în planul formei prin pronumele 
reflexiv în acuzativ: Afară se luminează.

În limba franceză, vorbim despre o clasificare distinctă: reflexive, reciproce, 
subiective, pasive şi impersonale după criteriul semantic, esenţial pronominale şi 
accidental pronominale – după criteriul formal. În limba română, lingviştii nu au 
ajuns la o definiţie unanim acceptată a diatezei reflexive, definiţie care să satisfacă 
toate valorile acestei diateze. Reflexivitatea rămâne o problemă contradictorie 
şi datorită faptului că părerile lingviştilor sunt discrepante, se contrazic, atât în 
ceea ce priveşte definirea conceptului de diateză, cât şi în privinţa existenţei 
sau nonexistenţei valorilor diatezei reflexive. Dincolo de categoria gramaticală  
a diatezei reflexive, putem afirma că în limba română există: verbe care nu pot 
apărea în context decât însoţite de un pronume reflexiv; verbe în care ocurenţa 
unui pronume reflexiv nu este obligatorie, dar este posibilă; verbe care, în 
combinaţii cu un pronume reflexiv, îşi pot schimba sensul activ de bază. Toate 
aceste verbe intră în clasa verbelor reflexive.
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Printre categoriile antroponimice, care compun totalitatea mijloacelor 
de identificare personală, se numără porecla – „cel mai concentrat mijloc 
de caracterizare în domeniul onomasticii” [1, p. 242]. În decursul timpului, 
denominaţia într-o comunitate s-a făcut, la nivel administrativ, prin nume, 
prenume, profesie, apartenenţă la un neam sau la un loc. În ceea ce priveşte 
sistemul popular de denominaţie, aici „vedeta” este porecla. Cenuşăreasă 
(prin faptul că statutul său este unul neoficial), dar şi regină în acelaşi timp 
(pentru că este furnizoarea unui număr foarte mare de supranume, devenite 
astăzi nume de familie), a sistemului antroponimic, porecla reprezintă legătura 
noastră cu istoria lingvistică şi culturală, în general, şi, totodată, cu tradiţia şi 
cu mentalitatea populară, care a surprins, în mod constant, orice abatere de 
la normă (comportamentală, fizică ori psihică) şi s-a dezis în mod explicit de 
aceasta, cu umor, sarcasm şi ironie cel mai adesea.

Dacă în trecutul mai îndepărtat porecla constituia, pur şi simplu, fie 
un mod de a clarifica statutul unei persoane [2, p. 251] (Bulgaru, Grecu; 
Focşăneanu, Bucureşteanu; Meşteru, Negustoru, Spătaru; Burlacu, 
Scutelnicu, Văduva etc.), fie sancţionarea unor însuşiri particulare – pozitive, 
dar mai ales negative (Bâlbâitu, Blegu, Găgăuţu, Mustăciosu, Speriatu, 
Şchiopu, Vrednicu etc.) ale acesteia, ori ambele deopotrivă, în momentul 
de faţă, în studiile lingviştilor (români şi străini) apar teorii diverse despre 
ce este porecla1, despre mecanismele sale psihologice2 de formare, despre 
clasificările3, dar şi despre structura ei.

1 Unii autori le consideră ca fiind porecle doar pe acele nume care arată trăsături 
fizice şi psihocomportamentale; alţii, în schimb, includ aici orice altă denumire care 
se referă la om şi este diferită de numele oficial, poreclele locale, patronimice şi 
profesionale fiind neutre din punct de vedere stilistic (http://www.dissercat.com./
content/litovskie-prozvishcha).

2 Se consideră că porecla este rezultatul fie al asocierii unei trăsături individuale 
cu trăsături ale fiinţelor şi obiectelor existente în mediul înconjurător, fie apare ca „reacţie 
la un stimul” (http://www.dissercat.com./content/litovskie-prozvishcha), stimul atât de 
supărător, încât conlocutorul simte nevoia să-l evidenţieze în special în mod negativ.

3 Spiritului popular, fin observator, nu-i scapă din vedere nici cel mai mic amănunt 
în ceea ce priveşte însuşirile/defectele personale şi felul în care omul se raportează la 
mediul înconjurător. Graţie acestui lucru, şi porecla beneficiază, din punct de vedere 
semantic,  de regulă,  de o clasificare  foarte amănunţită,  care  porneşte de la trăsături 
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Accentul s-a deplasat vizibil şi către problema raportului dintre 
cultură şi limbă, implicit dintre cultură şi unităţile onomastice, ca elemente 
componente ale lexicului şi purtătoare ale unor conotaţii, specifice idiomului 
din care fac parte. Lumea este într-o continuă mişcare, se succedă generaţii 
după generaţii, apar concepţii, teorii şi tehnologii noi. Iar limba se adaptează 
din mers la această schimbare; ea evoluează nu numai la nivelul vocabularului, 
ci şi la cel al poreclelor, acestea din urmă dovedindu-se a fi surse inepuizabile 
prin care limba şi-a pus şi continuă să îşi pună în valoare expresivitatea.

Inventarul poreclelor din trecut ne este cunoscut prin intermediul acelor 
nume care au avut şansa de a deveni patronime şi care s-au păstrat până astăzi; 
la nivel oficial, procesul de denominaţie a fost de multă vreme încheiat şi nu 
mai pot apărea, decât în mod excepţional, nume noi1 de familie (una dintre 
excepţii o constituie primarul sectorului 4 din Bucureşti, Cristian Popescu;  
el mărturisea, într-o emisiune televizată, că şi-a trecut în buletin şi porecla care 
l-a făcut celebru: Piedone).

Din păcate, nu există şi un inventar al poreclelor actuale, iar caracterul lor 
ocazional, efemer, face să se piardă, în lipsa unui astfel de inventar, un număr 
mult prea mare dintre aceste „creaţii” contemporane.

Şi unele şi celelalte sunt însă foarte importante pentru cunoaşterea istoriei 
şi a evoluţiei onomasticii noastre, şi a limbii, în general. Cercetarea poreclelor 
din ultimele decenii şi compararea lor cu cele anterioare reprezintă un subiect 
destul de interesant. Datele pe care ni le-ar putea oferi ţin de obţinerea „la cald” 
a unor informaţii despre: mecanismul psihologic al acordării acestor calificative, 
modul în care limba combină anumite elemente pentru a obţine altele noi  
(mai ales prin derivare şi compunere), felul în care noua ordine socioeconomică 
şi a influenţelor occidentale se reflectă în conştiinţa şi vocabularul nostru. Şi, nu 
în ultimul rând, cercetarea comparată a poreclelor, din limbi diferite de această 
dată, ar permite evidenţierea unor universalii, care ţin de crearea lor şi, ca urmare, 
de mecanismul denominaţiei primare [3, p. 34].

Având în vedere cele de mai sus, ne-am propus să prezentăm, în lucrarea 
de faţă, o serie de porecle vechi (astăzi nume de familie) şi noi, alegându-le, 

ale feţei, urechilor, ochilor, nasului, părului, dinţilor etc. şi cuprinde corpul uman în 
ansamblul său. Există însă şi clasificări mai generale, care cuprind serii de porecle, 
cum ar fi: 1. ale oamenilor cunoscuţi; 2. ale elevilor, profesorilor, studenţilor;  
3. colective etc. În ceea ce priveşte structura poreclelor, acestea sunt simple – derivate 
(Mustăciosu) sau nederivate (Grasu), compuse (Mânăscurtă), analitice (Traficant de 
mentosane, Moş Strigoi cu barba roşie).

1 Există în onomasticonul actual şi porecle care dau impresia că au devenit 
nume de familie în ultimii ani: Amiceanu, Antimăritiş, Dialectos, Genezian, Misterian, 
Pensioară, Rusticeanu, Salariu, Supermenian, Tăiniceanu etc. În Dicţionarul numelor 
de familie din România (SCO, nr. 2/1996, p. 14), Gh. Bolocan era de părere că unele 
determinante din numele duble de familie par a se afla, încă, „în stadiul de poreclă 
activă”: Arsene-Bălosu, Azoiţei-Frumosu, Bălan-Buleandră, Bălan-Ştirbu, Bratu-Stafie, 
Covaci-Cuc, Lupu-Minciună, Lupu-Opaieţ, Lupu-Târziu, Neagu-Berbec, Pop-Clipici, 
Pop-Leş, Popescu-Căruntu, Popescu-Grasu, Popescu-Purcel, Popescu-Răscăcea, 
Popescu-Spoială, Popescu-Uşurelu, Popa-Cârlig, Popa-Sburlan, Popa-Şchiopu etc.
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din multitudinea celor existente în limba română, pe cele care ni s-au părut mai 
expresive, pe de o parte, şi reprezentative ca tipologie semantică şi structurală, 
pe de altă parte. Astfel, am selectat din câteva lucrări de specialitate1 o serie de 
porecle, pe care le-am repartizat pe anumite clase, în centrul cărora se află omul 
şi, mai apoi, preocupările sale şi reprezentările mediului în care trăieşte.

I. omul şi particularităţi ale sale:
– trăsături fizice (ale feţei, părului, nasului, coloanei, picioarelor, mâinilor 

etc.): Arsu, Borâtu, Boşorog, Cârnu, Căruntu, Chelu, Chilug, Chioru, Cilibiu, 
Ciontu, Ciulu, Ciungu, Cocoşatu, Colţatu, Crăcănatu, Creaţă, Creţu, Curatu, 
Curlăţel, Dolofan, Drăguţu, Frumosu, Gârbov, Ghebosu, Grasu, Gros, Guşatu, 
Hârbu, Hodoroagă, Mânăscurtă, Măruntu, Moţatu, Mucea, Mustăciosu, Năsui, 
Nespălatu, Ologu, Orbu, Părgras, Pătatu, Piciorgras, Piticu, Pleşuvu, Pletosu, 
Rotundu, Şchiopu, Sfrijan, Slabu, Slutu, Spălăţelu, Spânu, Sprâncenatu, Ştirbu, 
Strâmbu, Subţirelu, Surdu, Tunsu, Urâta/u, Uriaşu;

– trăsături psihocomportamentale: Bătăiosu, Bleambă, Blegu, Botos, 
Bravu, Bucurosu, Bufnilă, Buimac, Căscătău, Cinstitu, Cumpătescu, Curaj, 
Decis, Delicaţi, Domol, Domolescu, Dornic, Drăcosu, Dreptu, Duduman, Fălosu, 
Fricosu, Fudulu, Găgăuţu, Galantu, Galeş, Gândilă, Gândulescu, Groasnicu, 
Grozavu, Îndoilă, Mândru, Mâniosu, Milos, Minciunescu, Mocofanu, Moloman, 
Mototol, Paşnicu, Păpălău, Pontos, Potrivitu, Priceputu, Răuţu, Răvăşilă, 
Rebegilă, Ruşinoiu, Sgârcitu, Şiretu, Smucilă, Socotitu, Şovăială, Speriatu, 
Stingheru, Sucilă, Tăculescu, Tâmpăscu, Temătoru, Trufaşu, Turbatu, Uluitu, 
Vioiu, Vitejeanu, Vrednicu, Zglobiu, Zurbagiu;

– afecţiuni: Amorţitu, Boală, Bolându, Bolnavu, Brâncă, Bubă, 
Bubatu, Bubosu, Cârcel, Ciuma, Colici, Cucui, Gălbează, Gângu, Gută, 
Mătreaţă, Mutu, Nemut, Nebunu, Negel, Pastilă, Pecingină, Răceală, 
Răguşitu, Silă, Streche, Tenie;

– părţi ale corpului: Barbă, Beregată, Braţ, Bucă, Buric, Burtă, Buză, 
Cap, Călcâi, Coasta, Cosiţă, Cot, Deget, Dinte, Falcă, Gâlcă, Geană, Grumaz, 
Guriţă, Limbă, Mădularu, Moacă, Moţ, Mustaţă, Oase, Ochi, Perciun, Picior, 
Piele, Plămân, Poponeţ, Pulpa, Sprânceană, Talpa, Ureche;

– obiecte de vestimentaţie, ţesături, podoabe: Borangic, Botină, Buleandră, 
Bumbac, Burcă, Buzunar, Caftan, Caşmir, Cataramă, Căciulă, Căiţă, Cămaşă, 
Cămăşoi, Cercel, Chilimbar, Chimir, Cioboată, Ciupag, Cojoc, Condur, 
Cozoroc, Cujbă, Dulamă, Fotă, Fundă, Gheată, Gioarsă, Glugă, Granat, Inel, 
Ismană, Jurubiţă, Mănuşă, Mărgărit, Mărgean, Mătase, Mânecă, Nădrag, 

1 Gh. Bolocan, Dicţionarul numelor de familie din România, în SCO, nr. 2, 
1996, Craiova, p. 7-45; Dicţionar de frecvenţă a numelor de familie din România 
(DFNFR), vol. I (A-B), Craiova, Editura Universitaria, 2003; Dorina Pănculescu, 
Poreclele româneşti, Craiova, Editura Helios, 1997; Liliana Lazea, Nume de persoane 
din Dobrogea. Dicţionar invers, Constanţa, Ex Ponto, 2004; Inventarul numelor 
de familie din judeţul Iaşi (în manuscris); Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de 
familie româneşti (DNFR), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983;  
N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc (DOR), Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1963. Menţionăm faptul că am păstrat grafia numelor aşa cum este ea întâlnită în 
aceste surse.
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Nasture, Opincă, Pamblică, Pantalon, Papuc, Pălărie, Pâslă, Rubinescu, Safir, 
Suman, Şapcă, Şubă, Târsină;

– relaţii de familie, mod de adresare: Amic, Bade, Băiatu, Bărbat, 
Buna, Bunel, Bunica, Bunicu, Copilu, Dadi, Dânsu, Doamna, Fecioru, 
Fetica, Fiu, Flăcău, Frat, Geamănă, Lelea, Maica, Mătuşa, Moşu, Mumoiu, 
Neamu, Neică, Nepotu, Nunu, Pruncu, Soră, Tăicuţu, Tata, Ţaţă, Tătucu, 
Uncheşelu, Văru;

– starea în care se află o persoană ca urmare a unei acţiuni sau întâmplări: 
Aflat, Bătutu, Belitu, Botezatu, Cântăritu, Chititu, Ciugulitu, Ciupitu, Coptu, 
Cotitu, Cumpăratu, Cuprinsu, Degeratu, Fiertu, Frântu, Găsitu, Hodinitu, 
Împuşcatu, Înecatu, Junghiatu, Juratu, Lăudatu, Legănatu, Muşcatu, Ouatu, 
Pârlitu, Pătrunsu, Pierdutu, Poleitu, Prădatu, Puşcatu, Spoitu, Tocitu, Trăsnitu, 
Tulitu, Udatu, Uscatu;

– formule de salut: Bunădimineaţa, Bunăziua;
– gust: Acru, Amar, Dulce.
II. Produse alimentare:
– preparate şi băuturi: Baclava, Bere, Borş, Bragă, Bulumaci, Bulz, 

Cabanos, Cafeluţă, Cârnat, Caş, Caşcaval, Chisăliţă, Ciolan, Ciorbă, Cocă, 
Cola, Colac, Compot, Coneac, Cotlet, Covăseală, Covrig, Cozonac, Cureche, 
Drob, Dulceaţă, Făină, Fleică, Gălbenuş, Găluşcă, Jumară, Lapte, Mămăligă, 
Mujdei, Oţet, Ou, Papară, Pască, Pastrama, Păsat, Pâine, Pilaf, Plăcintă, 
Poşircă, Posmag, Prăjitură, Seu, Sirop, Slănină, Smântână, Şorici, Sos, Terci, 
Tocană, Turtă, Untu, Urdă, Zahăr, Zamă, Zemuşoară;

– vegetale diverse: Arbagic, Barabulă, Bostan, Busuioc, Cartof, 
Castravete, Ceapă, Cimbru, Ciupercă, Dovleac, Dragavei, Fasole, Gulie, 
Hrişcă, Ismă, Lăptucă, Leurda, Leuştean, Linte, Lobodă, Morcov, Năut, 
Orceag, Orez, Păstae, Pătlăgea, Pătrunjel, Pepene, Piper, Praz, Ridiche, 
Şofran, Ştir, Urzică, Usturoi, Varză;

– fructe: Castane, Căpşună, Cireaşă, Coacăză, Gref, Gutue, Măru, 
Măslină, Migdale, Mure, Nucă, Pară, Porumbă, Prună, Smochină, Stafidă, 
Zarzăre.

III. Activităţi umane:
– meserii şi funcţii: Basmagiu, Burdufaru, Buzdugănaru, Calfă, 

Casieru, Căpităniţă, Carabineru, Caraulă, Cârnăreasa, Casap, Cercelaru, 
Ceteraş, Chelner, Ciubucciu, Colonelu, Comandant, Comisaru, Controloru, 
Cosaşu, Covătaru, Curieru, Doctoru, Dohotaru, Fabricantu, Fluieraru, 
Funieru, Găletaru, Ghidu, Iconaru, Jitaru, Lădar, Melnicu, Meşteru, 
Mindirigiu, Negustoru, Notărescu, Ofiţeru, Oloieru, Ostaşu, Pivaru, 
Pivniceru, Plăpămaru, Plutaşu, Poteraş, Precupeţu, Primaru, Răşchitoru, 
Rogojinaru, Săpătoru, Scrieciu, Scriitoriu, Şefa, Şerif, Sforaru, Simigiu, 
Sitaru, Sobaru, Soldatu, Şoltuz, Spahiu, Sticlaru, Străjeru, Sudor, Sufleru, 
Tavangiu, Topciu, Torcătoru, Trâmbiţaşu, Untaru, Uricaru, Vătăman, Vraciu, 
Vrăjitoru, Zodieru;

– dansuri şi instrumente populare: Caval, Cazacioc, Ciuleandra, Darabană, 
Drâmbă, Flaut, Sârba, Scripcă, Siminoc, Tobă, Vals;

– jocuri: Ţurca, Barbut, Brezaie.
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IV. obiecte din gospodărie:
Acon, Armă, Aţă, Baniţă, Bardă, Baros, Băţ, Bâzdoacă, Belciug, Bici, 

Biciuşcă, Bidon, Birou, Blid, Bobină, Bold, Borcan, Buletin, Burduf, Burlan, 
Buzdugan, Carabină, Cartuş, Căldare, Călimară, Căpistere, Cană, Cârjă, 
Cârlig, Cârpă, Cauc, Ceas, Cenuşa, Cheie, Chibrit, Chiser, Ciubăr, Ciutură, 
Clondir, Cobiliţă, Cofa, Copae, Coşniţă, Covată, Coviltir, Covor, Cuptor, 
Degetar, Desagă, Divan, Doniţă, Dop, Dulap, Făcăleţ, Feştilă, Fierăstrău, 
Foarfecă, Frânghie, Fuior, Furcă, Furculiţă, Găleată, Ghioacă, Glonţ, 
Greblă, Hârdău, Hârtie, Hulubă, Ibrişin, Lanţ, Lemne, Linguriţă, Lopată, 
Mâner, Marfă, Măturoi, Mosor, Nadă, Oală, Obadă, Oglindă, Olan, Opaiţ, 
Pătură, Piron, Plasă, Plic, Ploscă, Polonic, Potcoavă, Prăjină, Puşcă, 
Putină, Râşniţă, Roată, Rogojină, Rufă, Sabie, Săgeată, Sârmă, Scară, 
Secure, Spiţă, Ştergar, Strachină, Sucală, Tablă, Tânjală, Târnăcop, Ţepuşă, 
Traistă, Vâslă, Vatră, Verigă.

V. Apartenenţă:
– etnică: Arabu, Arbănaş, Armeanu, Bosniac, Bulgaru, Cazacu, Calmuc, 

Ceh, Cerchez, Chinez, Cumanu, Danez, Englezu, Frâncu, Franţuzu, Ganez, 
Grecu, Jidanu, Jidovu, Leahu, Machidon, Maghiaru, Maltezu, Neamţu, Otoman, 
Ovreiu, Poleac, Prusac, Prusu, Românu, Rudaru, Sasu, Secui, Şvab, Tătaru, 
Turcu, Ţiganu, Unguru, V(a)lahu;

– locală: Agigeanu, Bănăţeanu, Bârlădeanu, Brăileanu, Câmpulungeanu, 
Caracaleanu, Cernăuţeanu, Cozianu, Deveseleanu, Dioşteanu, Doljan, 
Făgărăşan, Fălticeanu, Focşăneanu, Gubauceanu, Gorjan, Ludoşan, 
Maglaviceanu, Mehedinţeanu, Mureşan, Musceleanu, Năsăudeanu, Oşan, 
Prejbeanu, Scrioşteanu, Sebeşan, Sibianu, Someşan, Tecuceanu, Tulceanu, 
Turtucăianu, Vrânceanu;

– socială/civilă: Baron/oană, Barosan, Bastardu, Boier, Bulibaşa, 
Burlacu, Chiabur, Ciocoi, Cocoană, Coconu, Cocotă, Curtezan, Dama, 
Dănacu, Desculţu, Despot, Desrobitu, Domnu, Emancipatu, Ertatu, Ferecatu, 
Flămânzeanu, Fugaru, Golanu, Grofu, Haiduc, Hoinaru, Împăratu, Însurăţelu, 
Lefter, Lepădatu, Mortu, Necunoscutu, Nevolnicu, Ocnaş, Pribeagu, Răzmeriţă, 
Robu, Săracu, Sclavu, Scutelnicu, Şerbu, Slobodnicu, Slobozeanu, Slujitorul, 
Străinelu, Ţăranu, Vădana, Văduvă, Văduvan, Zdrenţu.

VI. Credinţe populare şi bisericeşti, istorie veche:
– elemente ce ţin de anumite confesiuni: Apostol, Biserică, Bogdaproste, 

Botez, Candela, Capela, Călugăru, Coran, Crăciun, Credinciosu, Credinţă, 
Creştin, Denie, Derviş, Egumenide, Episcopescu, Evanghelie, Exarhu, Har, 
Hogea, Icoană, Lumânare, Mânăstire, Mântulescu, Mărturiseanu, Minune, 
Mucenicu, Nesfântu, Ovidenie, Pastor, Pomană, Popa, Postu, Preotu, Prescură, 
Proorocu, Sărbătoare, Sfântu, Spăsenie, Stareţu, Taină, Tămâianu, Teologu;

– personaje din Biblie: Adam, Barabas, Cain, Ieremia, Iona, Iordan, Iov, 
Irod, Isac, Isaia, Iuda, Moise, Noe, Pilat, Salomeia, Samson, Solomon;

– personaje mitologice, fantastice: Achile, Apolon, Balauru, Baubau, 
Cotoşman, Dochia, Dragon, Dracula, Drăgaica, Ghionoiu, Iason, Mag, 
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Moroiu, Paraleu, Păcală, Romulus, Scorpie, Stafie, Trifon, Vârcolici, 
Vrăjitoriu, Zmeu;

– personaje din istorie: Bonaparte, Brutus, Decebal, Domiţian, Edip, 
Eracle, Platon, Popeea, Tacit, Vespasian.

VII. elemente care ţin de floră şi faună, de mediul natural 
înconjurător:

– animale domestice şi sălbatice: Arici, Armăsaru, Berbec, Bivolu, 
Bou, Bounegru, Bour, Brebu, Broasca, Broscoi, Brotac, Calu, Calnegru, 
Capră, Căprioară, Căţea, Căţel, Cerbu, Copoiu, Elefant, Iepure, Jderu, Lupu, 
Măgăreaţă, Mânzu, Mâţu/ă, Mielu, Motan, Murgu, Mursă, Oaie, Pardos, Pisică, 
Pisoiu, Purcel, Roibu, Struţ, Şarpe, Şoarece, Şopârlă, Şoşoi, Ţapu, Ursu, Vacă, 
Veveriţă, Vidra/oiu, Viţel;

– ape: Cerna, Dunăre, Milcov, Mureş, Oltu, Siret, Someş;
– căi de acces: Cărare, Podeţ, Potecă, Punte;
– culori: Alb, Brun, Galben, Negru, Roşu, Verde;
– culturi: Bumbac, Cânepă, Cucuruz, Grâu, Meiu, Ovăs, Porumb, Rapiţă, 

Secară, Tutun;
– entopice: Bahnă, Bent, Bulboacă, Câmpu, Chicere, Coastă, Colină, 

Crâng, Crivina, Dâmb, Dumbravă, Groapă, Hârtop, Livadă, Lovişte, Măgură, 
Matcă, Mejdină, Mirişte, Movilă, Munte, Padină, Pârâu, Picui, Poiană, Ponor, 
Prelucă, Prundiş, Râpă, Rediu, Rovină, Sălişte, Şes, Şipot, Ţarină, Vâlcică, 
Valea, Zăvoiu;

– fenomene din natură: Amiază, Beznă, Brumă, Crivăţ, Cosmic, Fulger, 
Furtună, Geru, Ghiaţă, Grade, Lumină, Negură, Noapteş, Norniţă, Noru, Nour, 
Ploaie, Polei, Potop, Pronoză, Răcoare, Rouă, Timpu, Val, Vântu, Vârtej, Vijelie, 
Vreme, Vremerea, Zăpadă, Zi, Zori;

– flori: Brânduşă, Brebenel, Bujor, Crinu, Dalia, Garoafă, Liliac, 
Zambilă;

– insecte: Albină, Bondar, Buburuza, Căpuşă, Cărăbuş, Fluture, Furnică, 
Gândac, Gărgăriţă, Gâză, Greere, Lăcustă, Licurici, Molie, Muscă, Purece, 
Ţânţar, Tăune, Vierme, Viespe;

– interjecţii: Buf, Cucurigu, Cuţu, Hai, Huidu, Mau, Nani, Pâs;
– materiale de construcţie: Cărămidă, Cârpici, Humă, Nisip, Zgură;
– metale: Bronz, Aramă, Argint, Aur, Cositoru, Mercur, Plumb, Oţel;
– munţi: Caraiman, Ciahlău, Făgăraş;
– pădure, copaci, vegetaţie diversă: Anini, Bradu, Brustur, Buruiană, 

Carpen, Castan, Cedru, Ciulin, Codru, Făget, Frasin, Ghimpu, Gorun, 
Mărăcine, Neghină, Pădure, Paltin, Păpădie, Pelin, Plopu, Rădăcină, Rogoz, 
Salcie, Scaete, Scoruş, Spin, Stejaru, Teiu, Trifoi, Tufă, Tufiş, Ulmi;

– păsări: Botgros, Brabete, Buhă, Canari, Cinteză, Cioară, Ciocârlan, 
Ciocârlie, Cioroiu, Ciuhurezu, Clapon, Cloşcă, Cocor, Cocoş, Corbu, Coţofană, 
Cucuvea, Curcă/an, Gaiţă, Găină, Gâscă, Graur, Lebădă, Lişiţă, Mierlă, 
Mierloiu, Nagâţ, Pelican, Pescăruş, Piţigoi, Pitulice, Porumbel, Porumbiţă, 
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Potârnichi, Prepeliţă, Pupăză, Raţă, Răţoi, Şoim, Stârcu, Sticlete, Sturzu, 
Turturica, Vrabie, Vulturu;

– peşti: Baboi, Calamar, Calcan, Caracatiţă, Caracudă, Crap, Morun, 
Păstrăv, Peşte/i, Plătică, Şalău, Ştiuca;

– pomi fructiferi: Cireş, Dud, Mălin, Piersic, Roşcov, Vişin.
VIII. organizare administrativă:
– localităţi şi regiuni autohtone/din afara graniţelor: Agapia, Albota, 

Arva, Bahlui, Bărăgan, Bechet, Blaj, Bohotin, Brăila, Braşov, Breaza, 
Bucovina, Buzău, Cahul, Cavnic, Călan, Căpâlna, Cătun, Cernăuţi, Cioroiaşi, 
Cluj, Colibaşi, Comună, Constanţa, Corfu, Cozia, Debreţin, Deva, Dorohoi, 
Filaret, Georoc, Giurgiu, Goicea, Hotin, Ianca, Judeţ, Meca, Mehedinţi, Merei, 
Murta, Muscel, Nazaret, Oraş, Orodel, Paris, Severin, Sibiu, Simeria, Snagov, 
Suceava, Tecuci, Teliu, Timiş, Timoc, Ţuglui, Videle, Voroneţ, Vrancea;

– ţări: Armenia, Bosnia, Bulgaria, China, Creta, Cuba, Filipine,  
Iran, Rusia.

IX. Timpul:
– anotimpuri: Iarnă, Vară;
– lunile anului: Aprilescu, Brumar, Novembre;
– zilele săptămânii: Duminică, Marţ, Sâmbeteanu, Vinerica.
X. Situaţie economică:
– starea financiară: Bani, Bonus, Comoară, Dobândă, Camătă, Cheltuianu, 

Cheltuitoru, Chiria, Cost, Creiţar, Economu, Economescu, Lefter, Lescaie, 
Mărunţiş, Negoţ, Patrubani, Plângeban, Profit, Rată, Restanţia, Tocmelea;

– dări plătite în trecut: Mertic, Dajdie;
– unităţi de măsură: Bucată, Butoiu, Gram, Dram, Fărâmă, Litră, Măsură, 

Poloboc.
XI. Abstracte:
– substantive: Bucurie, Bunătate, Dragoste, Dreptate, Izbândă, Nădejde, 

Noroc, Suflet;
– verbe: Cresta, Crestez, Crestează, Dau, Doboară, Freci, Frige, Miaună, 

Mişcă, Ocoleşte, Ocoleşti, Oftez, Petrec, Plânge, Prefac, Produc, Rade, Razi, 
Sosi, Toacă, Toci, Urăşti, Varsă, Zice;

– adverbe: Aşa, Azi, Berechet, Bunăoară, Detot, Gata, Greu, Jos, Mereu, 
Niţel, Pâş, Răzleţ, Repede, Târâş, Tot;

– numerale: Cincilescu, Patru, Pătrar, Sută, Şapte, Şeptar, Zero.
XII. Construcţii şi mijloace de transport:
– construcţii: Bordeiu, Bujdulă, Casa, Cămară, Căsuţă, Cerdac, Cocioabă, 

Cojmelie, Colibă, Coteţ, Covercă, Cramă, Dugheană, Magazin, Odaie, Şopron, 
Stadion, Stavilă, Stână, Tabără;

– mijloace de transport: Caleaşcă, Căruţă, Corabie, Maşină, Vapor.
După cum se poate observa, din punctul de vedere al fondului lexical utilizat, 

poreclele constituie poate cel mai cuprinzător domeniu al limbii, în care sunt incluse  
(pe lângă nume proprii) apelative – concrete sau abstracte, simple, derivate sau 
compuse, arhaice, dialectale sau literare, autohtone sau împrumutate etc. – din 
toate celelalte sfere ale vocabularului: botanică, economie, folclor, geografie, 
gramatică, istorie, matematică, medicină, religie, zoologie etc.
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Varietatea poreclelor este direct proporţională cu diversitatea 
trăsăturilor, a preocupărilor şi a spaţiului în care indivizii îşi duc existenţa, 
dar mai ales cu spiritul lor de observaţie, deosebit de atent şi de inventiv, care 
nu pierde niciun prilej – oricând (poreclele sunt consubstanţiale omului) şi 
oriunde s-ar afla (în mediul rural sau urban) – de a-şi manifesta dez/aprobarea 
faţă de anumite fapte sau evenimente evidente.

Contextul potrivit, asociaţiile psihologice, ambiguitatea semantică 
a unor lexeme au putut face dintr-un apelativ o poreclă cunoscută şi, mai 
apoi, un nume de familie cu o existenţă îndelungată. Conotaţia reprezintă, de 
altfel, partea cea mai instabilă a conţinutului semantic, în care individul poate 
interveni cu personalitatea sa nu doar pentru a selecta atributele obiectelor, 
ci şi pentru a evidenţia unele noi, poate neobservate încă. „O metaforă sau 
metonimie nu oferă numai o imagine nouă a obiectului, ci şi un model de 
asociere pe baza căruia se constituie alte metafore şi metonimii.” [4, p. 41] 
De aceea nici nu putem cunoaşte cu siguranţă motivaţia care a dus la apariţia 
unuia sau altuia dintre nume. Astfel, există nume despre a căror etimologie 
şi condiţii de apariţie nu ştim nimic (Colotilă, Dârbu, Diradurian, Drutcă, 
Hiruta, Lernicu, Miromin etc.), dar şi nume a căror motivaţie poate fi multiplă. 
De exemplu, antroponimul Vulpe are la bază apelativul vulpe. Nu ştim însă 
de la care dintre sensurile acestui cuvânt provine: de la cel propriu, care 
denumeşte animalul respectiv sau de la cel figurat, care face trimitere la  
o trăsătură a acestuia: viclenia.

Nici în cazul antroponimului Pepene nu ştim la ce anume se face referire –  
la o întâmplare legată de fructul cu acelaşi nume sau la forma acestuia (un om 
durduliu poate fi poreclit Pepene); iar Paris poate fi atât oraşul, cât şi numele 
eroului troian. În alte situaţii se poate avea în vedere tocmai o caracteristică 
antonimică: Creţu – poreclă atribuită unei persoane cu chelie; Grasu – poreclă 
atribuită unei persoane slabe etc.

Din acest punct de vedere, clasificarea pe care am făcut-o anterior, după 
sensul de bază al apelativelor, este, într-un fel, arbitrară. Acest lucru este cauzat 
de faptul că nu mai avem posibilitatea să cunoaştem exact circumstanţele şi 
latura semantică care au condus la naşterea poreclei respective.

Problema aceasta, a descoperirii motivaţiei uneia sau alteia dintre poreclele 
vechi, apare mai puţin în cazul celor noi, căci, fiindu-ne contemporane, îi putem 
depista, încă, pe cei care le-au atribuit; ba mai mult, se întâmplă să fie chiar 
purtătorii lor cei care ne şi explică din ce motive sau în ce împrejurări au ajuns 
să fie astfel „rebotezaţi”.

În ceea ce priveşte „filonul” de alimentare al noilor denumiri, 
regăsim pe rând sursele obişnuite ale poreclelor: trăsături fizice, psihice, 
comportamentale, obiecte, animale, plante, evenimente, întâmplări 
neobişnuite etc. La acestea se adaugă astăzi şi poreclele caracteristice 
timpului nostru, proprii evoluţiei vremurilor pe care le trăim; ele sunt 
acordate în special după personaje din muzică, filme, desene animate, 
sport, reclame, ştiinţe exacte etc. Referitor la funcţiile îndeplinite, şi aici 
se observă o similaritate cu cele anterioare: se urmăreşte fie satirizarea,  
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fie individualizarea unei persoane dintr-un grup; în plus, a fost identificată 
şi funcţia de integrare a persoanei într-un grup social [5, p. 128].

Porecla actuală nu are graniţe1 socioculturale ori geografice şi nici nu ţine 
cont, la fel ca cea din trecut, de stratificarea socială. Ea apare în toate spaţiile – de 
la şcoală până la mediul cultural ori politic, din oraşe sau din sate – dacă există o 
discordanţă între ceea ce suntem şi ceea ce părem a fi în ochii celorlalţi.

Colectivitatea şcolară este, se pare, primul (dacă nu punem la socoteală 
familia2) dintre locurile în care copiii (începând mai ales din ciclul gimnazial, 
când capacităţile lor intuitive şi asociative se dezvoltă mai bine), observându-i 
pe cei din jur (inclusiv pe profesori), primesc şi dau porecle, într-o acţiune 
generală de a nu lăsa nesancţionate trăsăturile fizice, psihice, ticurile verbale 
etc. şi de a nu se lăsa mai prejos în acest joc al imaginaţiei. Numai că din 
acest joc unii ies câştigaţi, alţii nu, în sensul că o poreclă „pozitivă protejează 
afectiv persoana”3 şi, dimpotrivă, porecle depreciative, venite din dorinţa de 
a-i pune pe cei din jur într-o poziţie de inferioritate, „devin o armă pe care  
o folosim ca să ne simţim bine umilindu-i pe ceilalţi”4.

Iată câteva dintre poreclele5 pe care şi le dau tinerii între ei, împreună 
cu explicaţia lor: Boboc („Pentru că în grupul meu de prieteni eram cea mai 
mică de vârstă”), Burdu („de la numele de familie6 Burduşel”), Para („vine de la 
Paraschivescu”); Consta („prescurtare de la numele de familie”), Lumibar („Lumi 
de la Luminiţa, iar Bar sunt primele 3 litere din numele de famile”), Grigore 

1 În momentul de faţă, când totul se află la un clic distanţă, în special poreclele 
culturale şi cele politice „se mondializează, fiind preluate şi răspândite de mass-media 
cu viteza fulgerului şi, în acest fel, se diminuează caracterul de nume local/îngust al 
poreclei” (Irina Condrea, Antroponimul ca semn lingvistic, în Limba română, nr. 3-6, 
anul XXI, 2011). Este vorba despre personalităţi arhicunoscute cum sunt: Margaret 
Thatcher (Doamna de Fier), Gorbaciov (Gorby), Sarcozy (Sarco) etc.

2 În cadrul familiei, în copilărie şi nu numai, poreclele sunt mai ales unele de alint: 
Căpşunica, Bondărel, Micuţa, Gândăcica, Bombonica, Maimuţica; Piţulica „pentru că 
singura mâncare la care am poftit când eram însărcinată a fost pizza” etc.

3 http://www.adevarul.ro/life/viata/Porecla_care_te_defineste_0_256774827.html.
4 Ibidem.
5 Extrase, în general, de pe site-urile: http://www.parinti.com/Porecle-t-1017.h

tml?sid=49ce56afd0776070a04986e67ec6aa38; http://www.radioguerrilla.ro/forum/
viewtopic.php?t=1253&highlight=&sid=deb476609edf9bc869b0a310eb3e4f33; http://
www.animezup.com/forum/showthread.php?tid=660.

6 Explicaţia principală, în cazul trunchierii numelor, este de natură sociolingvistică.  
Ea „presupune familiaritate dezinvoltă, un tip de relaţie interpersonală care nu corespunde 
cazurilor oficiale, solemne, de folosire a numelui de familie ca marcă a distanţei sociale. 
E foarte probabil ca acest tip de trunchiere să fi acţionat la început în mediul şcolar, 
în care numele de familie este folosit destul de mult, iar situaţiile oficiale (strigarea 
catalogului) şi cele informale (relaţii de colegialitate, amiciţie, solidaritate de vârstă) se 
amestecă şi se influenţează. Procedeul e la modă în limbajul jurnalistic: Stolo, Văcă, Vătă 
(Vătăşescu), Lăcă (Lăcătuş), Piţi (Piţurcă) etc.” (Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în 
româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, p. 254).



73

Ureche („Numele meu e Grigoriana şi aveam un coleg al cărui nume de familie 
era Ureche, aşa că la amândoi ne ziceau Grigore Ureche”), Louie („Câteodată 
am nişte expresii ale feţei în care semăn cu personajul de desene animate”), Nezo 
(„Pentru că mă cheamă Zeno”), Neamţu („Pentru că frecventam liceul german”), 
Micuţa sau Uriaşa („Din cauza înălţimii de 1.86 m”), Pixie („Pentru că sunt 
micuţă şi am vocea puţin piţigăiată”), Colbi („De la calbasa, salam în limba 
rusă”), Şoldoveanca („Venisem din Moldova”), Turcu, Oto, Otomanu, Geamie,  
Ali Baba („Din cauza religiei şi a etniei”), Florache („Derivare de la numele meu”), 
Miaunica, Miaunella („Pentru că îmi plac mult pisicile”), Creţulica, Cârlionţ, 
Bigudiu („De la părul creţ”), Oiţa („De la părul ondulat”), Iepuraş („Dinţii din 
faţă sunt mai mari decât ceilalţi”), Roşcata („De la părul roşcat”), Castravete 
(„De la o serbare la care l-am imitat pe Florin Piersic”), Chiquita („Pentru că 
sunt mică de statură”), Morcoveaţă („Deoarece am citit cartea Morcoveaţă”), 
Barza („Pentru că eram slabă şi lungă”), Scobitoarea („Eram slabă”), Bufniţa 
(„Pentru că am ochii foarte mari şi îmi place noaptea”), Grisinel, Grasa  
(„De grasă ce eram”), Foca („Aşa fac eu când râd”), Pantera roz („Pe vremea 
când aveam un trening roz”), Pinguin („Pentru că aveam o hăinuţă neagră cu 
nasturi mari, albi”), Fata verde („Ca în cântecul de la Phoenix, într-o perioadă 
când îmi plăcea să mă îmbrac în verde”), Cioara („Atunci când mă enervam 
făceam urât, cam ca o cioară”), Reverendu („Din cauza gecii”), Alinuţa 
(„Din cauza bancurilor”), Măcăiţa („Mă necăjeau şi imediat începeam să mă 
smiorcăi”), Max („În facultate mi se spunea Max, de la un program de grafică 
3d utilizat în exces de mine”). Extrem de numeroase sunt şi calificativele după 
personajele din desene animate: Sandy Bell, Olive, Moby Dick, Modjo-jojo, 
Miss Piggy, Poppeye, Speedy, Ştrumf, Bebe Ştrumf, Nemo etc., utilizate cu 
succes în toate ciclurile de învăţământ, şi nu numai.

Remarcăm faptul că poreclele se pot modifica odată cu vârsta  
(„Am început cu Chiţ Chiţ pentru că eram mică şi piţigăiată… apoi au derivat 
Şoricel… pe măsură ce creşteam Şobolan… Şobi”), se pot schimba în funcţie 
de situaţia în care se află o persoană (Tupilica „porecla este de la mama şi 
verişoara mea; tupeu > Tupilica; mai târziu a evoluat în Turbix, când eram 
nervoasă; apoi coregraful de balet m-a numit Broscuţa, pentru că eram mică şi 
cu ochii mari; ultima poreclă achiziţionată a fost în tabăra asta când aveam părul 
prins într-o coadă în vârful capului, iar nişte inteligenţi s-au găsit să-mi spună  
Bip-bip, de la struţul din Road Runner”) sau pot fi obţinute indirect („Keala 
– în liceu şi în facultate frate-meu avea părul lung şi i-au spus Kelu…  
eu umblam mult cu grupul lui aşa că… Kelu-Keala”; „Singura mea poreclă 
a fost derivată din alta, a fratelui meu, adică feminizarea Biberon(ului) – 
Suzeta”; „Baronu – pentru că aşa îi ziceau şi lui tata”; Syda, poreclă derivată 
din cea a mamei – Sidonia).

Lucrurile se complică foarte mult atunci când vine vorba despre 
nickname-urile folosite de către internauţi, acestea putând constitui, cu 
uşurinţă, ele singure, obiectul unui studiu [6, p. 261] separat. Specifică 
generaţiei actuale este, se pare, ascunderea voluntară a identităţii în spatele 
unor denumiri, care dau posibilitatea exprimării libere a gândurilor şi 
părerilor, dar care ne oferă nouă, totodată, informaţii despre profilul cultural 



74

şi imaginaţia utilizatorului. Forumurile de pe internet abundă în porecle 
moderne, anagrame, combinaţii de cifre şi litere. Iată numai câteva dintre ele: 
Athos, Symbol, Shift, Bigdaddy, Cowboy, Assassin, CYPO, BwSupremLeader, 
Vip, DarkLord, Oby One, Smart Kid, Oceania, Transparencia, Phoenix, 
Smile, DJ-Mielu, Florin_băiat_fin, big_bum, Black, Blockbuster, messi10.
alex, r5m, FCDB, X.80.S, sAyliciousxD, LolZoR15 etc. Dacă în cazul unora 
dintre ele putem presupune care este motivaţia alegerii lor (ca în exemplele 
Smart Kid, Smile etc.), în alte situaţii, acestea nu pot fi descifrate decât cu 
ajutorul posesorilor lor (r5m: r – Real, 5 – numărul fotbalistului Zidane, m – 
Madrid; FCDB: Fotbal Club Dinamo Bucureşti etc.).

Poreclele profesorilor1 nu sunt nici ele mai puţin pitoreşti. Şcolile din 
România abundă de cadre didactice gratificate de către elevi: Big Momma („E un 
pic mai corpolentă”), Bulinuţa („Are formă mai bulinoasă”), Flinstone („Seamănă 
cu personajul din desene animate”), Geamandura („După forma corpului”), 
SF-u („Are faţă de personaj SF”), Cruella („Are o frizură care seamănă cu cea a 
personajului din filmul de desene animate”), Fulga („Este grăsuţă”), Aquafresh 
în trei culori („Se fardează cu trei culori”), Oac-Oac („Pentru că îi ies ochii din 
orbite”), Regina Fişelor („Face tot timpul fişe”), Lassie („Are părul creţ şi faţa 
mică”), Vampi („E slab şi alb la faţă”), Piggy („E grasă şi mănâncă mult”), Calu 
(„Este înaltă”), Dumi („Fiindcă are dume”), Spirtu („Pentru că e alcoolizat”) etc. 
În general, alegerea unor anumite porecle pentru dascăli ţine mai mult de relaţia 
elevi-profesori, şi mai puţin de pregătirea profesională a celor din urmă.

Dacă majoritatea acestor calificative nu depăşesc (sau depăşesc rar) 
perimetrul şcolii, altele, din alte medii, „fac carieră” la televizor. În lumea 
artistică, de exemplu (şi în special în breasla cântăreţilor de muzică uşoară ori 
a maneliştilor), numele de scenă (porecla) a înlocuit parţial sau total numele 
real, pentru că aceasta îi ajută să vândă mai bine: Ovidiu Lipan Ţăndărică, Inna 
(Elena Alexandru Apostolescu), Ruby (Ana Claudia Grigore), Smily (Andrei 
Maria), Piticu (Ionuţ Dumitru), CeReBel (Eduard Mihai Andreianu), Conect 
R (Ştefan Mihalache); formaţia „Animal X” – Hiena (Şerban Copot), Vierme 
(Laurenţiu Penca), Şopârlă (Alexandru Salaman); Cheloo (Cătălin Ştefan Ion), 
Zâna Surprizelor (Andreea Marin), Uriaşul (Dan Helciug), Sorinel Puştiu, 
Adrian Minune etc.

Lumea personajelor mondene, cu toate scandalurile din ultimii ani, a ţinut 
şi ea paginile tabloidelor, care i-au gratificat pe „actori” cu diferite porecle2: 
Baronul de la Izvorani (Irinel Columbeanu), Scorpia de la Izvorani (Monica 
Columbeanu), Querida (Oana Zăvoranu) etc.

1 Materialul a fost extras din ziarul Clujeanul, din 21 martie 2008 (http://www.
clujeanul.ro/cluj/poreclele-profesorilor-din-liceele-clujene-2473378).

2 În cazul doamnelor, s-a observat preferinţa pentru formarea poreclei soţiei de la 
numele soţului, prin derivare cu sufixele -easca (Răduleasca, Popeasca, Şerbăneasca) şi 
-(e)anca (Bahmuţeanca, Columbeanca, Zăvoranca), spre deosebire de timpurile trecute 
când era preferat sufixul -oaia (-oaie) (Adămoaia, Lisăndroaie) sau -easa (Cosmuleasa, 
Sănduleasa).
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În sport, numele sunt însoţite adesea de porecle, ca o proiecţie a calităţilor 
sportivilor sau pentru a intimida adversarii: Cobra (Adrian Ilie), Gâscanu 
(Nicolae Dobrin), Regele (Gheorghe Hagi), Pinalti (Gheorghe Ştefan), Jardel 
(Bănel Nicoliţă), Corleone (Mitică Dragomir), Şakira (Cristian Borcea), 
Diavolul tasmanian (Gheorghe Ghiompirică), Pantera (Sorin Tănăsie), Rechinul 
(Adrian Diaconu), Pitbull (Ionuţ Atodiresei), Briliantul (Adrian Mutu), Magiun 
(Marin Barbu, pentru felul în care mingea i se lipea de picior), Slughiţă (Marian 
Stoichiţă), Săgeata (Marius Niculae), Moartea din Carpaţi (Cătălin Moroşanu 
– sancţionat, în urma unei înfrângeri, cu porecla Mortu din Carpaţi), Fraţii 
Prostea (Fraţii Costea, care, în urma prestaţiilor nesatisfăcătoare de la meciurile 
de fotbal, au fost astfel sancţionaţi) etc.

Viaţa politică nu duce nici ea lipsă de porecle pitoreşti. Zeus (Traian 
Băsescu), Piticul Atomic (Emil Boc), Blonda de la Cotroceni (Elena 
Udrea), Robocop (Theodor Stolojan), Bunicuţa (Ion Iliescu), Almanahe 
(Marian Vanghelie), Năstase patru case (Adrian Năstase), Abramburica 
(Ecaterina Andronescu), Răzgândeanu (Călin Popescu Tăriceanu), Mele 
(Teodor Meleşcanu), Micky Şpagă (Şerban Mihăilescu) sunt doar o foarte 
mică parte din panoplia denumirilor  pe care le-au primit oamenii politici 
în anumite momente din cariera lor.

Şi din alte cercuri ale societăţii apar în mass-media, din ce în ce 
mai frecvent, personaje ale căror calificative s-au transformat în adevărate 
„branduri”: Fane Spoitoru, Gigi Kent, Gică Parlament, Vasile Ungureanu 
zis Torpilă etc. La mediatizarea poreclelor lor a contribuit semnificativ chiar 
Codul de procedură penală1, prin articolul 70, alineatul 1, care prevede că 
„învinuitul sau inculpatul, înainte de a fi ascultat, este întrebat cu privire la 
nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii…”; aceasta pentru a putea 
identifica mai bine, în mediile interlope, presupuşii infractori. Din păcate, în 
aceste cazuri funcţia poreclei „pare să devină aceea de a sugera extinderea 
deprecierii şi a derizoriului asupra vieţii sociale contemporane” [7, p. 51].

Indiferent de zonă (urbană sau rurală), de timp (trecut sau prezent), 
de mediul cultural ori social, poreclele ne însoţesc ca un fir roşu de-a lungul 
vieţii noastre, reflectând nu atât trăsăturile dorite de purtător, cât pe cele reale, 
ca o oglindă directă şi precisă, datorită (sau din cauza) căreia persoana capătă 
posibilitatea să se vadă pe sine aşa cum o văd toate persoanele din mediul său. 
Ele sunt tot atât de variate, pe cât de variat este universul exterior, dar şi cel 
interior al fiinţei umane. Şi se adaptează la nou întocmai ca aceasta, căutând 
mereu alte şi alte mijloace şi forme de exprimare.

Poreclele din trecut reprezintă o parte importantă din istoria noastră 
culturală de astăzi, după cum poreclele de astăzi reprezintă istoria pentru 
generaţiile viitoare. Rămâne încă un deziderat strângerea lor în colecţii şi 
dicţionare, care să poată fi apoi analizate şi comparate.

1 http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/eveniment/cu-ce-alintaturi-sunt-cunoscuti-
fratii-vasea-si-adversarii-lor.html



76

referinţe bibliografice

1. Popescu Sireteanu, Ion. Porecle şi supranume din satul Drăguşeni, com. 
Şcheia, jud. Iaşi. În: SCO, 1999, nr. 4, Craiova, p. 237-258.

2. Burci, Iustina. Porecla – ieri şi azi. În: „Analele Universităţii 
din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, Craiova, Editura 
Universitaria, 2009, p. 251-262. În articol autoarea prezintă mai pe larg 
aceste situaţii. Astfel, statutul unui individ este determinat în raport cu:  
1. societatea (porecle provenite de la profesii – Bucătaru, poziţie socială – 
Birnicu, apartenenţă locală – Moldoveanu, apartenenţă etnică – Rusu); 2. 
propria familie (se formează antroponime noi de la porecla ori numele soţului 
– Băcioaia, Lăzăroaia, al soţiei – Agăinoaiei, Amăriucăi, al fraţilor sau al 
altor rude, mai mult sau mai puţin îndepărtate pe axa ramificaţiei familiale);  
3. un membru al altei familii (cazurile de omonimie, când mai multe persoane dintr-
un grup poartă prenume ori nume de familie identice).

3. Superanskaja, A.V. Universalii jazika i onomasticeskie universalii. În: 
„Actes du XIe Congress International des Sciences Onomastiques, 2, Academie 
Bulgare de Sciences”, 1975, Bulgaria.

4. Coteanu, Ion. Stilistica funcţională a limbii române. Bucureşti: Editura 
Academiei Române, 1973.

5. Andrei, Maria. Antroponimia şi conotaţia lingvistică. Timişoara: Editura 
Mirton, 1998. Autoarea arăta că „există obiceiul ca odată cu intrarea unui individ 
într-un grup social închis şi marginal, numele său să fie înlocuit cu o poreclă”; fapt 
care se întâmplă şi în sfera jargoanelor profesionale.

6. Felecan, Daiana. Antroponime neconvenţionale româneşti: tipare de 
construcţie şi funcţie discursivă (premise ale cercetării). În: Studii de dialectologie, 
istoria limbii şi onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha. Bucureşti: Editura 
Academiei Române, 2011, p. 261-263.

7. Zafiu, Rodica. Diversitate stilistică în româna actuală. Bucureşti: Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2001.



77

PAul goMA ŞI HoloCAuSTul roŞu

aLexanDru BurlACu
Institutul de Filologie al AŞM

Capodopera lui Paul Goma Din calidor, ilustră prin documentarism şi 
naturalism, dar şi prin bogăţia relaţiilor dialogale, exprimă polifonic subiectul 
patriei pierdute, o temă fundamentală în creaţia scriitorului, cu rezonanţe inedite 
în romanul publicistic Basarabia. Basarabia şi evreii a fost până mai ieri, dar 
rămâne şi astăzi, o temă tabu. Despre rolul evreilor în istoria contemporană se 
scrie enorm de mult, în contradictoriu şi cu multă patimă, dar, de obicei, la modul 
general, deseori denaturându-se lucrurile. O literatură a faptelor, în maniera lui 
Aleksandr Soljeniţîn, ne dă Paul Goma, o mare conştiinţă a Basarabiei, dar, cum 
se ştie, şi un „mare luminător de conştiinţă”. Învinuit de antisemitism pentru că 
a îndrăznit să ia în discuţie ocuparea Basarabiei de către ruşi şi pentru că a pus 
în lumină rolul nefast al evreilor în destinul tragic al miilor şi miilor de români 
basarabeni, Paul Goma nu face altceva decât să adune fapte şi argumente, multe 
frecvent abordate tendenţios, altele mai puţin sau deloc cunoscute, dar toate 
întreprinse în numele adevărului.

Eseul Săptămâna roşie (28 iunie – 3 iulie 1940) sau Basarabia şi evreii de 
Paul Goma este o carte-bombă, în linia publicisticii lui Mihai Eminescu şi a lui 
Nicolae Iorga. Nu întâmplător, pe coperta a patra a volumului e plasat un citat-
escortă din articolul „De ce atâta ură?” (Neamul românesc, 6-7, 1940) de Nicolae 
Iorga, publicat pe urma evenimentelor din 28 iunie – 3 iulie 1940: „Se adună şi 
cresc văzând cu ochii documentele şi materialele, actele oficiale şi declaraţiile 
luate sub jurământ. Înalţi magistraţi şi bravi ofiţeri care şi-au riscat viaţa ca să 
apere cu puterile lor retragerea şi exodul românilor (din Basarabia) au văzut cu 
ochii lor nenumărate acte de sălbăticie, uciderea nevinovaţilor, lovituri cu pietre 
şi huiduieli. Toate aceste gesturi infame şi criminale au fost comise de evreimea 
furioasă ale cărei valuri de ură s-au dezlănţuit ca sub o comandă nevăzută. De 
ce atâta ură? Aşa ni se răsplăteşte bună-voinţa şi toleranţa noastră? Am acceptat 
acapararea şi stăpânirea iudaică multe decenii şi evreimea se răzbună în ceasurile 
grele pe care le trăim. Şi de nicăieri o dezavuare, rupere vehementă şi publică de 
isprăvile bandelor ucigaşe de sectanţi şi sanguinari. (…) Românimea aceasta, de 
o bunătate prostească faţă de musafiri şi jecmănitori, merită un tratament ceva 
mai omenos din partea evreimii, care se lăuda până mai ieri că are sentimente 
calde şi frăţeşti faţă de neamul nostru în nenorocire”.

Pentru românul basarabean, care şi-a pierdut identitatea, dar care ar dori 
să ştie cine este, de unde vine şi pe ce lume se află, volumul lui Goma (varianta 
ianuarie 2010, de circa 600 de pagini, a fost anunţată şi între timp a apărut şi 
varianta 2012) este şi un fel de enciclopedie, un roman enciclopedic, roman 
despre trecutul nostru, un trecut atât de bine controlat de Big Brothers, cu ochiul 
pe noi veşnic treaz.
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Cartea se mai vrea şi un testament politic pentru românii de azi, crescuţi în 
sistemul totalitar, şi, în mod deosebit, pentru generaţia de mâine. Nu întâmplător 
George Orwell afirma: „Cine controlează trecutul, stăpâneşte viitorul”. Trecutul 
istoric al Basarabiei a fost bine controlat de sistemul regimului de ocupaţie. 
Tânăra generaţie cunoaşte mai puţin istoria neamului, pentru că de aceasta au 
avut grijă nu numai comuniştii, dar, se pare, şi actuala guvernare, care se face a fi 
rău încruntată atunci când rămâne faţă în faţă cu un subiect ca acesta.

În acelaşi timp, Săptămâna roşie… este un volum esenţial nu numai 
despre românii buni şi românii răi, dar şi despre evreii buni şi evreii răi. În „Nota 
autorului” cititorul este atenţionat că eseul „a fost atacat cu vehemenţă, cu urlete, 
cu bale, cu ameninţări – din partea holocaustologilor evrei, ne-evrei”.

Chiar dacă Goma nu a avut acces la arhivele Kominternului, el a reuşit să 
pună în discuţie numeroase probleme, să întrebe şi să compare date furnizate de 
nenumărate persoane, protagonişti şi martori oculari ai evenimentelor tragice, 
cu mare rezonanţă istorică. Cu acest volum Goma face o „tentativă de a pune 
pe două coloane faptele-rele ale românilor împotriva evreilor şi faptele-rele ale 
evreilor împotriva românilor”.

De la o variantă la alta, autorul, fără să vadă lucrurile în alb şi negru, aduce 
argumente noi, demonstrându-ne până la urmă că „Shoah nu este unicul genocid 
din istoria omenirii, iar evreii nu sunt singurele victime nevinovate – ba, mai cu 
seamă în Imperiul Bolşevic (şi azi, în Israel), călăi”.

Volumul debutează strategic cu o serie de întrebări: „Care să fi 
fost motivul, pretextul, temeiul – sau/şi cauza – pentru care, din prima 
zi (22 iunie 1941) a Campaniei antisovietice a celui de al Doilea Război 
Mondial”, „cu nebănuită cruzime, românii i-au masacrat din senin pe 
evrei, atât pe solul naţional: Rebeliunea legionară, Pogromul de la Iaşi, 
Trenurile Morţii, Basarabia şi Bucovina – cât mai ales în Transnistria” 
(aceasta fiind teza evreilor), crimă care ar fi „devansat în timp, egală în 
cruzime, Auschwitzul”?, cum scrie inflamatul sionist Matatias Carp. Care 
să fi fost resortul criminal care, dintr-o comunitate ca a noastră, dacă 
nu legendar de tolerantă, atunci sigur: îndelung răbdătoare, a făcut să 
devină în interval de doar un an: 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941 – şi dacă 
numai în o săptămână: 28 iunie – 3 iulie 1940? – „una majoritar, făţiş, 
feroce antiiudeie, încuviinţând măsurile guvernamentale de persecutare, 
de lichidare a evreilor”? – „«Din senin»”, cum susţin, de jumătate de 
veac, evreii?”.

Într-o vânătoare de mituri, o lume onestă nu poate închide ochii la 
constatări ca acestea: „Numărul victimelor înscris pe monumentul comemorativ 
de la Coral, Bucureşti: 400 000. Cine-cum-când a numărat morţii? Şi de ce abia 
la 1 iulie 1991 a fost anunţat? Cei care ţin registrul socotelilor la zi, la ban să 
o fi aflat abia atunci, la jumătate de secol după război? Este posibil aşa ceva? 
Nu”. Desigur, Goma expune ca în catehism, sub forma de întrebări şi răspunsuri, 
Holocaustul bolşevicilor, al ororilor şi crimelor comuniste.

Fără a scandaliza lumea, el demonstrează că „misterul” acestui 
număr de jertfe se află „în prăbuşirea imperiului sovietic, prin simbolul 
Zidul Berlinului (1989)”, că anume atunci „evreii de pretutindeni au fost 
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cuprinşi de spaima unui Nürnberg Invers, în care ar fi urmat a fi judecaţi 
mulţi dintre ei pentru crime împotriva omenirii, pentru coautorat moral  
şi material la teroarea bolşevică de peste 70 de ani, exercitată pe a cincea parte  
a globului pământesc”.

Nu este în intenţia autorului a încerca să diminueze atrocităţile naziştilor 
care au făcut din Europa un imens abator. Dimpotrivă, el insistă asupra realităţilor 
naziste, dar şi asupra celor comuniste, inspirate şi promovate cu entuziasm de 
evrei. (Este adevărat, strategia de autoapărare în limbajul marilor forţe înseamnă 
„apărare” – prin atac preventiv.) În acest sens, Goma notează: „Ca nu care cumva 
să se vorbească şi despre crimele bolşevice (la care ei participaseră cu entuziasm, 
cu fanatism), să se (re-re-re)aducă vorba de crimele naziste, să se fixeze, să se 
vorbească numai despre ele, doar despre victimele dintre evrei” şi nimic despre 
crimele bolşevicilor.

Logica eseului constă în demistificarea mai multor mituri. Unul dintre 
acestea, cu care debutează volumul, este mitul „Săpunului”, „R.I.F. – săpunul din 
piele de evreu”, un mit care ne-a îngheţat inimile, în realitate o istorie ciudată, 
bazată pe nişte confuzii. Mitul are şi un autor. Acesta e Lucian Herşcovici.  
Cu adevărat, problema teoriei victimelor Holocaustului este mult prea serioasă 
pentru a se permite păstrarea unui mit în cadrul ei.

Povestea cu săpunul este atât de exemplară şi de potrivită pentru debutul 
şi logica acestui eseu, încât nu-ţi mai vine să crezi nici pe specialiştii oneşti 
în domeniul Holocaustului, fie ei şi de origine evreiască. E un mit care nu 
s-a dezrădăcinat din memoria noastră nici după ce o „analiză DNA făcută de 
un laborator al Universităţii din Tel Aviv la cererea Institutului Yad Vashem 
din Ierusalim a demonstrat că acest săpun nu conţine niciun fel de grăsime”. 
Asemenea gafe de proporţii se iau în discuţie cu tact şi metodic, analizându-se 
adevărurile strâmbe care, ca nişte baloane de săpun, se sparg de la un capăt al 
volumului la altul.

Criticii lui Goma se fac a uita faptele dezonorante ale evreilor pe 
timpul comuniştilor, învinuindu-l de antisemitism, fără drept de apel.  
E o poveste mai veche. Ce e mai grav pentru oricine e ispitit să ia în discuţie 
subiectele Holocaustului e tocmai isteria, fanatismul atunci când cineva se 
apropie de tot ce e legat de evrei şi restul lumii. Săptămâna roşie este, de 
fapt, şi un demers politic şi publicistic al unui disident de mare autoritate 
morală, este cea mai proaspătă şi mai serioasă tentativă de investigare 
şi popularizare a unor fenomene istorice, sociale şi politice centrate pe 
reflectarea deformată, subiectivă şi subversivă a holocaustologilor evrei. 
Pentru a explica atitudinea evreilor în timpul ocupaţiei ruseşti a Basarabiei, 
Goma, apelând la marii înaintaşi, caută să aducă argumente noi din istoria 
ideii de creare a unui Israel european. Volumul trebuie lecturat şi perceput 
şi ca un rechizitoriu al evreilor răi, vinovaţi de fărădelegile comuniste. 
La urma urmelor, Săptămâna roşie este, negreşit, un argument în plus în 
condamnarea comunismului şi la noi, în Basarabia.
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PreZenTAreA leXICogrAFICă A leXICuluI roMÂneSC
În FunCţIe de STrATIFICAreA luI STIlISTICă

Victoria BuŞMACHIu
Institutul de Filologie al AŞM

Secolul al XXI-lea se impune prin creşterea interesului pentru identificarea 
unor procedee teoretice de prezentare a unităţilor lexicale în dicţionarele de limbă 
şi prin elaborarea unor principii lingvistice serios argumentate pentru activitatea 
lexicografică.

Potrivit opiniei mai multor lingvişti, între unităţile lexicale ale unei 
limbi există diferenţieri de valoare şi de frecvenţă, adică lexicul unei limbi 
se diferenţiază din punct de vedere funcţional şi stilistic. În baza acestui fapt,  
am identificat stratificarea funcţional-stilistică a vocabularului limbii române:

pe axa temporală: lexic arhaic – 
neologic
pe axa spaţială: lexic literar – regional

Stratificarea funcţional-  pe axa socială: literar – argotic, 
profesional, de jargon, licenţios, termeni 
tehnici şi ştiinţifici

stilistică vocabularul marcat stilistic
a lexicului limbii române  vocabularul neutru din punct de vedere 

stilistic

Această distincţie de relevanţă în cadrul sistemului lexical are o deosebită 
importanţă pentru lexicografie în procesul de elaborare a listei de cuvinte în 
funcţie de valorile lor stilistico-funcţionale şi de volumul, de principiile teoretice 
puse la baza dicţionarului şi de destinaţia concretă a acestuia.

Când vorbim despre vocabularul marcat stilistic, avem în vedere opoziţia 
dintre unităţile lexicale neutre din punct de vedere stilistic şi cele care fac 
parte din alte stiluri ale limbii, care, fiind scoase din anturajul lor natural şi 
utilizate în stilul obişnuit, obţin o anumită coloratură stilistică. Astfel, folosind 
cuvintele populare, arhaice, neologice, regionale, argotice, profesionale, tehnice, 
ştiinţifice, licenţioase sau indecente în limba literară, acestea imprimă textului 
o nuanţă de prospeţime, de inovaţie stilistică. În linii mari, coloratura stilistică 
a vocabularului este determinată, mai ales, de migrarea lexicului dintr-un stil 
funcţional în altul. Dicţionarele nu atestă cu regularitate acest fenomen de limbă, 
uneori acesta ţinând de vorbire, fie aceasta şi normată.
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Sunt neutre din punct de vedere stilistic, în primul rând, cuvintele din 
lexicul fundamental, precum şi formele şi construcţiile de uz literar general, fără 
de care este imposibilă realizarea unor comunicări clare, nuanţate şi complexe 
(de exemplu: adevăr, a adormi, automobil, bărbat, a se culca, a se deştepta, 
emisiune, fabrică, femeie, frumos, iepure, a se îmbolnăvi, a se însănătoşi, a lucra, 
lucru, mamă, marmură, minciună, motor, serviciu, soţ, soţie, tată, televizor, 
tractor, a se trezi, uzină, zeamă etc.). Lexicul neutru nu este evidenţiat în niciun 
fel în dicţionar, adică nu este prevăzut cu menţiuni privitoare la funcţionarea lui 
stilistică, ceea ce subliniază lipsa coloraturii stilistice [1, p. 135-136].

Menţiunile stilistice conţin informaţia despre gradul de normativitate  
a unităţilor lexicale şi despre caracteristicile funcţional-apreciative ale acestora. 
Menţiunile stilistice ţin de metalimbajul lexicografic, iar delimitarea strictă între 
unităţile general literare, livreşti sau savante, între stilurile limbii (literar, colocvial, 
regional, dialectal, vulgar, ironic, glumeţ etc.), limitarea utilizării cuvântului sau 
sensului la anumite domenii (muzica, agricultura, medicina etc.) sunt de cele mai 
multe ori folosite incorect, din care cauză am încercat să determinăm limitele 
acestora pentru a exclude contradicţiile şi lipsa de omogenitate în utilizarea 
lor. În definitiv, atribuirea corectă a menţiunilor stilistice determină corelaţia 
istorică sau stilistică dintre cuvântul respectiv şi celelalte unităţi lexicale. Toate 
dicţionarele filologice moderne sunt asigurate cu un sistem de menţiuni variate, 
„având destinaţia să ajute consumatorul de opere lexicografice să înţeleagă 
sensul cuvântului, dar şi să pătrundă în calităţile lui comunicative şi de conţinut 
şi în cele expresive şi stilistice” [1, p. 148].

Operele lexicografice româneşti recente acordă un spaţiu larg variantelor 
lexicale sau morfologice, fapt ignorat de unele dicţionare. Cele mai multe 
dicţionare explicative româneşti, dar şi străine, prezintă „variantele cuvintelor 
în acelaşi articol de dicţionar şi sunt dispuse alături, pe primul loc fiind plasată 
varianta cea mai frecventă” [2, p. 7]. „Este incontestabil că variantele lexicale, 
fonetice şi morfologice urmează să fie incluse în inventarul de cuvinte în funcţie 
de tipologia şi destinaţia dicţionarelor. Astfel, dicţionarele de proporţii şi cele 
istorice le vor include în mod obligatoriu, în timp ce dicţionarele uzuale şi 
cele didactice vor evita includerea lor în lista de cuvinte. Ni se pare incorect 
ca variantele să fie incluse în cadrul aceluiaşi articol de dicţionar, fie imediat 
după cuvântul-titlu, fie la sfârşitul articolului lexicografic. Credem că este 
mai raţional ca variantele lexicale să figureze în lista de cuvinte cu menţiunile 
de rigoare, pentru a înlesni cititorilor identificarea rapidă şi cu uşurinţă  
a cuvântului necesar” [1, p. 138].

Cu excepţia elementelor de jargon şi a celor licenţioase, dicţionarele de 
tipul tezaur urmează să includă toate unităţile atestate. Dicţionarele şcolare, 
cele uzuale şi speciale (de sinonime, antonime, omonime etc.) urmează să fie 
mai rezervate în problema includerii unor categorii de cuvinte (argotice, de 
jargon, indecente etc.). Aspectul expresiv al argotismelor se manifestă în afara 
cadrului natural, în afara argoului, adică atunci când elementele argotice sunt 
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folosite în limba comună sau în cea literară. Tocmai din aceste considerente 
lexicografii, care nu manifestă exces de decenţă, includ o mare parte din cele 
mai cunoscute argotisme. În dicţionare, cuvintele argotice sunt însoţite de 
anumite menţiuni, prezentate în paranteze, de tipul depreciativ, peiorativ, 
ironic etc. O poziţie indulgentă în raport cu cuvintele licenţioase şi indecente au 
manifestat redactorii DEXI, în prefaţa căruia se afirmă: „inventarul de cuvinte 
conţine mai mulţi termeni de argou, injurioşi, licenţioşi, porecle depreciative 
etc. decât dicţionarele anterioare. Astfel, s-au înregistrat cuvinte ori sensuri 
care denumesc părţi ale corpului omenesc, acţiuni etc., cu o largă circulaţie  
(la nivel popular), evitate de autorii altor dicţionare, fiind considerate vulgare” 
[idem, p. 132]. Normele limbii literare recomandă evitarea termenilor de jargon 
şi de argou din exprimare şi, ca urmare, includerea acestora în dicţionarele 
explicative se exclude, atestarea unor elemente de jargon sau de argou în lista 
de cuvinte a dicţionarelor explicative nu este decât o interpretare subiectivă 
sau o lipsă de atenţie din partea autorilor de dicţionare.

Cuvintele învechite sunt înregistrate în dicţionare cu menţiunea înv. 
(învechit), precum şi cu indicaţii suplimentare, incluse în definiţie, sau folosindu-
se unele forme temporale speciale, mai ales cea de imperfect, pentru verbul din 
definiţie (de exemplu: „paharnic (1) (în Moldova medievală) Boier de divan care 
avea în grija sa administrarea podgoriilor domneşti, aprovizionarea curţii cu vin 
şi strângerea dărilor de pe vii şi vin”). În cadrul cuvintelor vechi distingem două 
clase mari: arhaismele şi istorismele, distincţia dintre ele necesită a fi reflectată şi 
în dicţionarul limbii, făcându-se uz de două menţiuni distincte (arh. şi ist.), care 
ar specifica particularităţile acestora.

Inovaţiile lexicale sunt asimilate de limbă în mod diferit, pătrunzând cu 
timpul în fondul activ al vocabularului sau menţinându-se în fondul lui pasiv. 
Dat fiind că în majoritatea cazurilor nu se poate determina cu precizie data 
pătrunderii unui cuvânt nou în limbă, dicţionarele explicative, de regulă, nu 
evidenţiază această categorie de cuvinte. Uneori menţiunea rar nu este întru 
totul justificată, deoarece ea specifică frecvenţa folosirii cuvintelor, lăsând în 
umbră cealaltă latură definitorie – noutatea stilistică. Neologismele însă implică 
o problemă de altă natură: stabilirea criteriilor sigure de selectare a lexicului 
neologic în vederea includerii lui în dicţionarul limbii [3, p. 20]. Citându-l pe Th. 
Hristea, notăm în ce condiţii un neologism ar trebui admis în exprimare:

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

2) să denumească un obiect inexistent sau necunoscut anterior, pentru 
care nu ar fi posibil să găsim în limbă un cuvânt tot atât de potrivit precum cel 
neologic;

3) să aibă însuşirea de a se adapta uşor la sistemul fonologic şi la cel 
morfologic al limbii noastre;

4) să aibă capacitatea de a da naştere derivatelor, compuselor ori de a se 
încadra, fără dificultăţi, într-o familie lexicală preexistentă [4].
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În fine, vorbind despre prezentarea lexicografică a neologismelor, 
urmează să avem în vedere că acestea urmează să fie incluse în dicţionarele 
generale de limbă fără a fi însoţite de menţiuni speciale şi numai în situaţia în 
care unitatea respectivă s-a învechit sau a ieşit din uz, devenind cuvânt savant 
învechit, lexicograful este obligat să eticheteze cuvântul în cauză în modul 
corespunzător.

În mod tradiţional, stratificarea spaţială a lexicului este indicată în dicţionar 
cu ajutorul menţiunii „reg.” (regional). Menţiunea respectivă este folosită cu 
regularitate în DEXI, deşi în DEX, DLRC şi DLRM, alături de menţiunea „reg.”, 
se indică zona concretă de utilizare a termenului în cauză: Mold., Munt., Trans., 
Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia etc. Ar fi de dorit ca uneori, alături de aceasta 
să se indice chiar partea provinciei (sudul, nordul, estul, vestul etc.) unde este 
cunoscut termenul în cauză [1, p. 156].

Unele cuvinte marcate cu menţiunea „reg.”, întâlnite în două sau 
mai multe provincii româneşti, ar trebui să fie însoţite de menţiunea 
„pop.”. O astfel de situaţie constatăm în cazul substantivelor curechi 
„varză”, colb „praf”, întâlnite în texte ardeleneşti: „Bunica zicea că nu-i 
pasăre ca porcu’ şi buruiană ca curechiul” [5, p. 196]; moldoveneşti: 
„Lemne la trunchi sunt; slănină şi făină în pod este de-a volna; 
brânză în putină, asemene; curechi în poloboc, slavă Domnului!”  
[6, p. 183]; „Iar după ce se aprindea opaiţul, şi tata se punea să mănânce, noi 
scoteam mâţele de prin ocniţe şi cotruţă şi le flocăiam şi le şmotream dinaintea lui, 
de le mergea colbul” [6, p. 182]; crişene: „Părintele Trandafir e însă ca şi capra 
în grădina cu curechi” [7, p. 20]; „Închipuieşte-ţi că pe o roată mişcată-n loc 
s-ar lipi un fir de colb” [ibid., p. 60]; nea „zapadă” în texte ardeleneşti şi crişene:  
„Dar ce caută ei şi aşteaptă nu se zăresc fluturând rar în văzduhul sur, 
până în seara zilei a treia de când s-au arătat ciorile: întâii fulgi de nea”  
[5, p. 251]; „Primăvara, când se topeşte neaua pe munţi, Răpiţa se supără, 
varsă o parte din mânia ei pe cracul de pe Valea-Seacă, şi asta încetează 
de a mai fi «seacă»” [7, p. 16]; bostan „dovleac”, în texte ardeleneşti şi 
moldoveneşti: „Bătrânul nu i-a crezut când i-au spus că nu mai este, şi de 
atunci, prăpădiţii, îl ţin pe bietul Mereuţ cu tabac din frunze uscate de napi 
şi de bostani” [5, p. 30]; „Într-un colţ al odăii, câteva mierţe de fasole,  
(…) iar alăture, nişte bostani turceşti” [6, p. 218]; păpuşoi „porumb” în texte 
moldoveneşti şi crişene: „Şi de la o vreme, nemaiauzind nicio foşnitură de 
păpuşoi, nicio scurmătură de găină, am ţâşnit odată cu ţărna-n cap, şi tiva la 
mama acasă, şi am început a-i spune, cu lacrimi, că nu mă mai duc la şcoală, 
măcar să ştiu bine că m-or omorî!” [6, p. 165]; „Pe Faţa locul este nisipos, 
grâul creşte cât palma şi păpuşoiul cât cotul” [7, p. 16].

Se pare că un dicţionar al limbii române, mai ales cel de orientare 
istorică, pentru a ilustra răspândirea teritorială a unui cuvânt, ar trebui să 
includă câte un exemplu din fiecare scriitor originar din toate cele trei provincii 
istorice româneşti (Moldova, Muntenia şi Transilvania). Acest deziderat ar 
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putea demonstra nu numai caracterul unitar al limbii române, ci şi aria de 
răspândire a unităţilor lexicale, ar putea constitui o probă serioasă pentru 
calificarea unor cuvinte ca fiind regionale sau populare şi, în definitiv, ar 
putea exclude subiectivismul lexicografului, care de multe ori se orientează 
numai după ceea ce ştie el, deşi acesta nu se poate limita numai la ceea ce „se 
zice” sau nu „se zice” la dânsul acasă, în regiunea lui [1].

În timp ce lexicul comun se utilizează în toate sferele funcţionale ale 
limbii, terminologia ştiinţifico-tehnică şi profesională, fiind utilizată în alte stiluri, 
obţine valori stilistice deosebite. Calitatea de termeni este marcată în dicţionar de 
notaţii speciale, care indică sfera de circulaţie a unităţii respective (cf. aeron. = 
aeronautică, agric. = agricultură, arit. = aritmetică, chim. = chimie etc.).

Cuvintele care se referă la stilul colocvial sunt evidenţiate în dicţionar prin 
menţiuni diferite: fam., pop.

Metoda de interpretare lexicografică a vocabularului permite ordonarea şi 
calificarea stilistică a acestuia.
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FunCţIIle SeMAnTICe CArACTerISTICe
VerBelor de STAre

nataLia BuTMAlAI
Universitatea de Stat din Tiraspol

Este cunoscut faptul că „în plan sintactic, funcţia primordială a unui verb 
este de a fi centrul structural al propoziţiei, îndeplinind preponderent funcţia de 
predicat. În cadrul relaţiilor semantico-sintactice cu numele în propoziţie, verbul 
guvernează/reclamă un număr de nume (actanţi sau argumente), atribuie acestor 
nume roluri tematice şi le impune restricţii de formă sau de topică, asigurând 
structurarea semantico-sintactică a propoziţiei şi coeziunea componentelor 
subiect-verb-obiect” [1, p. 209].

Conform opiniei unor specialişti (Ion Bărbuţă, Elena Constantinovici, 
Ana Vulpe), structura actanţială vizează posibilitatea verbului de a deschide 
poziţii libere, care pot fi ocupate de determinanţii lui ce exprimă actanţii şi 
circumstanţele. Actanţii, opinează cunoscutul lingvist Lucien Tesnière, sunt 
participanţii care iau parte direct sau indirect la desfăşurarea procesului, iar 
circumstanţele constituie condiţiile concrete în care se realizează procesul 
[2, p. 121]. Referitor la problema în cauză, Ion Bărbuţă menţionează 
următoarele: implicaţia verbului ca parte de vorbire (adică sistemul de actanţi 
şi circumstanţele la nivelul întregii clase) este determinată de trăsătura 
„Proces”. Anume procesul, în calitatea sa de semn dinamic cu desfăşurarea 
în timp, implică un punct de pornire, o sursă (agentul), un punct final, un 
obiect afectat de proces (pacientul), un participant în favoarea/defavoarea 
căruia se realizează procesul (destinatarul), diferite circumstanţe: spaţiale, 
temporale, modale, cauzale, condiţionale etc. Acesta este sistemul general 
de actanţi şi circumstanţe implicate de verb, însă fiecare unitate lexicală din 
această clasă posedă un model valenţial individual ce include un anumit 
număr de constituenţi. Deci posibilitatea apariţiei unui actant pe lângă un 
verb depinde de specificul său denominativ, adică de forma procesului şi de 
tipul de situaţie [3, p. 58].

Termenul actant, conform DŞL, este „conceptul sintactico-semantic 
definit în raport cu verbul desemnând persoanele sau lucrurile care participă la 
proces” [4, p. 546]. Natura semantică a dependenţei dintre verb şi constituenţii 
predicaţiei, susţine cercetătoarea Dana Manea, este redată în teoria cazurilor 
(iniţiată de Charles Fillmore, cunoscută sub denumirea de gramatica cazurilor) 
prin atribuirea unor „roluri” („valenţe semantice”, „cazuri de adâncime”, „relaţii 
cazuale”, „funcţii semantice”) nominalelor care reprezintă argumentele nucleului 
verbal [5, p. 21]. De menţionat că „actantul există doar prin «rolul» semantic 
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jucat de participantul la proces, acest rol fiind de fiecare dată altul, în funcţie de 
structura semantico-sintactică a verbului” [4, p. 6].

Literatura lingvistică consultată arată că pentru descrierea structurilor 
actanţiale ale verbelor se operează cu un anumit inventar de argumente (funcţii 
semantice). Se recunoaşte existenţa unui inventar comun de „cazuri” pentru 
toate limbile, numărul lor variind de la un cercetător la altul în funcţie de 
concepţie şi de metoda de cercetare. Ţinem să precizăm că, „indiferent de 
modul în care sunt interpretate aceste funcţii, toate gramaticile funcţionale 
asumă că există anumite corelaţii între funcţiile sintactice şi cele semantice, 
corelaţii care sunt prezente ca «ierarhii de atribuire» a funcţiei de Subiect şi, 
respectiv, de Obiect Direct” [5, p. 20].

Dana Manea propune un inventar de 9 funcţii semantice: Agent, Pacient, 
Experimentator, Stimul, Locativ, Sursă, Ţintă, Beneficiar, Complement. Definiţiile 
funcţiilor semantice propuse de cercetătoare nu se îndepărtează de cele oferite de 
gramatica funcţional-cognitivă a lui William Croft [4, p. 124-168]; Aurel Vatamaniuc  
[6, p. 30-31] se bazează la delimitarea şi definirea funcţiilor semantice pe 
rezultatele lingvistului Charles Fillmore. Inventarul funcţiilor semantice 
fillmoriene este următorul: Agentul, Instrumentalul, Dativul, Factitivul, Locativul 
(care se scindează în două cazuri: Sursa şi Ţinta), Experimentatorul, Scopul, 
Obiectul. Violeta Ungureanu vorbeşte despre 14 funcţii sintactice: Agentul, 
Pacientul, Beneficiarul, Experimentatorul, Obiectul, Perceptivul, Compozitivul, 
Instrumentul, Mediatineul, Elementivul (Forţa), Onomasivul, Locativul, 
Descriptivul, Rezultativul. Rolurile tematice au fost divizate din punctul de 
vedere al relaţiilor lor cu trăsătura semantică animat/inanimat în trei grupuri:

– grupul I (animat): agent, pacient, beneficiar, experimentator;
– grupul II (inanimat): obiectul, instrumentul, meditativul, elementativul;
– grupul III (animat/inanimat): perceptivul, compozitivul, onomasivul, 

locativul, descriptivul, rezultativul.
Cercetătoarea opinează că această divizare nu este întâmplătoare. Ea 

rezidă în diferenţa fundamentală între obiecte animate şi inanimate, care constă 
în faptul că primele au comportament propriu, ceea ce nu se poate spune despre 
argumentele inanimate. Dacă argumentul corespunde unui obiect animat, aceasta 
înseamnă că obiectul dat, fiind sursa propriei acţiuni, nu are nevoie de un factor 
exterior pentru a-şi declanşa acţiunea. Obiectul inanimat necesită un factor 
exterior în calitate de forţe motrice pentru demarcarea acţiunii [7, p. 35].

Lucrurile acestea s-au conturat în cercetările lingvistice actuale, unde se 
atribuie o mare importanţă trăsăturilor semantice generale [animat], [inanimat], 
[uman], [abstract]. Se susţine că în funcţie de trăsăturile semantice universale, 
sunt subcategorizate verbele care cer determinanţi caracterizaţi printr-una 
dintre aceste trăsături. Potrivit afirmaţiilor Elenei Constantinovici [8, p. 97-98], 
în funcţie de actualizarea trăsăturii semantice universale [animat], verbele se 
subcategorizează în trei clase: 

(1) [+ animat] cu structura cineva + V; cuprinde verbele care se combină 
cu un Sb. exprimat printr-un substantiv animat: a se relaxa → Ana s-a relaxat; 
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(2) [- animat] cu structura ceva + V; cuprinde verbele care se 
combină cu un Sb. exprimat printr-un substantiv inanimat: a se însenina 
→ Cerul se înseninează;

(3) [± animat] cu structura cineva, ceva + V; cuprinde verbe care admit atât 
un Sb. (animat), cât şi un Sb. (inanimat): a merge → Ion merge, Maşina merge; 
în funcţie de trăsătura [+ uman], verbele se subcategorizează în două clase:  
(1) [+ uman]; admit numai un substantiv [+ uman]: a se pensiona 
→ Mama s-a pensionat; (2) [+ nonuman]; admit numai un Sb.  
[+ nonuman]: a urla → Lupii urlă; în funcţie de trăsătura [abstract], 
verbele se subcategorizează în: (1) verbe care cer un Sb. [+ abstract]: 
a se produce → Evenimentele se produc; (2) verbe care cer un  
Sb. [– abstract]: a se pistruia, a se osifica etc.

Studiul întreprins asupra verbelor de stare ne-a permis să constatăm că 
verbele de stare monovalente se pot combina cu:

Sb. (animat) + V: Bunicul a decedat.
Sb. (inanimat) + V: Apele Nistrului au debordat.
Sb. (animat) + V, cât şi Sb. (inanimat) + V: Apa clocoteşte, Mircea 

clocoteşte, Soldaţii au pierit, Florile au pierit.
Sb. (uman) + V: Ion s-a supărat.
Sb. (nonuman) + V: Urşii hibernează.
Sb. (+ abstract) + V: Visurile s-au spulberat.
Verbele bivalente de stare se pot combina cu:
Sb. (uman) + V + c. d. (uman): Mama o jeleşte pe Maria.
Sb. (inanimat) + V + c. d. (uman): Necazul l-a dezolat pe Mircea.
Sb. (inanimat) + V + c. d. (inanimat): Soarele degajă căldură.
Sb. (inanimat) + V + c.d. (abstract): Referatul provoacă discuţii.
În [8, p. 84-87] se adaptează un inventar de 15 funcţii semantice/

argumente/roluri tematice: Agentul, Pacientul, Experimentatorul, Beneficiarul, 
Instrumentalul, Forţa, Rezultativul, Tema, Comitativul, Onomasivul, Locativul, 
Sursa, Ţinta, Descriptivul, Limitativul.

În cele ce urmează, intenţionăm să ne oprim asupra rolurilor tematice 
caracteristice verbelor de stare. Pornind de la faptul că în toate sursele consultate 
sunt date definiţiile argumentelor, am găsit de cuviinţă să ne concentrăm atenţia 
numai asupra funcţiilor semantice ce caracterizează verbele de stare.

Cercetătorii problemei susţin că diferenţa semantică dintre Agent şi 
Experimentator distinge verbele de acţiune de cele de stare şi de devenire. 
,,experimentatorul este argumentul caracteristic verbelor neagentive. 
Reprezintă funcţia semantică atribuită de verb unui nominal ce desemnează 
o entitate animată care este afectată de o anumită stare fizică sau psihică, care 
nu o poate modifica, adică nu deţine controlul asupra ei. În aceasta constă 
deosebirea dintre experimentator şi agent. Acesta din urmă deţine controlul 
asupra acţiunii” [8, p. 85].

Se susţine că apariţia rolului experimentator în poziţie de Subiect este 
caracteristică pentru verbele de stare. „Verbele psihologice monosemantice şi 
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polisemantice prezintă o caracteristică comună: ele se construiesc prin plasarea 
experimentatorului în poziţia forte a predicatului” [4, p. 87]. De exemplu: 
Titu [Experimentator, Subiect] se înfurie înţelegând, căci orice asigurare de 
viitor însemna o despărţire de Rozica (Rebreanu, Ion); Jder [Experimentator, 
Subiect] se frământă dintr-odată în şa la aceste vorbe (Sadoveanu, Fraţii Jderi). 
La nivel sintactic, funcţiile sintactice corelative pentru acest argument sunt şi 
de complement direct şi complement indirect: – Mitrule, mă [Experimentator, 
Complement direct] doare capul puţin. Eşti mata aşa de bun să mă 
întovărăşeşti? (Sadoveanu, Ispita); Înţelegi bine c-ajunge să-mi [Experimentator, 
Complement indirect] displacă asemenea purtare (Călinescu, Enigma Otiliei);  
Mi- [Experimentator, Complement indirect] era teamă că voi înnebuni până în 
zori. Aveam impresia că nu mai sunt stăpân pe destinele mele (Petrescu, Ultima 
noapte de dragoste, întâia noapte de război).

Pacientul este rolul semantic atribuit de verb unui argument ce desemnează 
persoana care suferă efectele acţiunii verbului. Reprezintă participantul pasiv 
al situaţiei. În plan semantic, este caracterizat prin trăsătura [+ Animat], spre 
deosebire de rolul semantic Obiect, care este marcat [+ inanimat]. [În GALR, 
2005, pacientul desemnează şi obiectul.] În plan sintactic, pacientul ocupă 
poziţia obiectului direct şi a subiectului [5, p. 126]. Se afirmă că „pentru verbele 
de acţiune satisfacerea valenţei de agent este obligatorie ca şi cea de pacient 
pentru verbele de stare şi proces” [9, p. 452]: Pe neaşteptate se sfârşise tatăl 
[Pacient, Subiect] ei, Şerban-vodă, domnitorul Munteniei (Lesnea, Zbucium); 
Ion o iubeşte pe Maria [Pacient, complement direct].

Tema desemnează obiectul unei localizări sau a schimbării de localizare şi, 
în sens mai larg, desemnând obiectul implicat în relaţie, poate fi realizată printr-
un nominal animat sau inanimat [10, p. 328]. Ocupând funcţia de subiect, acest 
rol tematic este caracteristic verbelor de relaţie şi verbelor de stare: Petrică şi 
Minodora [Temă, Subiect] locuiau într-o cameră rechiziţionată de la o pereche 
de bătrâni (Indrieş, Cutia de chibrituri).

obiectul este funcţia semantică atribuită de verb unui nominal care 
constituie rolul tematic al argumentului inanimat în calitate de obiect 
al acţiunii, stării sau relaţiei [7, p. 34], spre deosebire de rolul semantic 
Pacient, care este caracterizat prin trăsătura [+ animat]. În plan sintactic, 
se actualizează fie ca subiect, fie ca complement direct, fie ca complement 
indirect: Apele [Obiect, Subiect] râului au debordat; Bunicul nu poate mistui 
carnea [Obiect, Complement direct] vânjoasă.

Prin cercetări ulterioare s-a constatat că cele mai multe verbe cu roluri 
„circumstanţiale” sunt nonagentive. Verbe de stare ce conţin în structura 
semantico-sintactică roluri „circumstanţiale” sunt destul de numeroase.

locativul este funcţia semantică pentru argumentul secund al unei 
predicaţii [Stare] care specifică o relaţie spaţială [5, p. 23]. La nivel sintactic, 
funcţia corelativă pentru acest argument este de circumstanţial de loc: naintea 
lui Petru [Locativ, Circumstanţial de loc] se întindea o pădure de aramă… cu 
copaci, pomi şi poame de aramă, cu frunze de aramă, cu tufişuri, iarbă şi flori 
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care de care mai frumoase, tot de aramă (Slavici, Basme); În una din zilele iernii, 
Catrina se afla în odaia maicii sale [Locativ, Circumstanţial de loc] la lucru,  
cu surorile ei mai mici şi cu dădacile roabe (Sadoveanu, Zodia cancerului).

Se mai impune să semnalăm aici rolul important pe care îl are Locativul. 
Se susţine că acest argument „se converteşte în funcţiile corespondente ale 
unei predicaţii [proces], i.e. ţintă sau sursă” [4, p. 23]. „Sursa reprezintă 
cazul care arată locul de provenienţă a unui lucru” [apud 6, p. 31]. Sursa poate 
indica şi momentul iniţial al unei acţiuni, astfel încât Sursa poate fi locativă sau 
temporală. La nivel sintactic, sursa corespunde mai multor funcţii sintactice: 
Subiect, Circumstanţial de loc, Circumstanţial de timp, Complement indirect 
prepoziţional [8, p. 86]. De exemplu: noaptea [Sursa, Subiect] se înalţă din 
ascunzişuri sugrumând cele din urmă zvârcoliri de lumină (Rebreanu, Ion); 
Flăcăul plecă mai înainte şi de tot se mira de o astfel de întâmplare [Sursă, 
Complement indirect prepoziţional].

ţinta este cazul care marchează locul înspre care este orientat ceva [apud 6,  
p. 31]. La nivel sintactic, funcţiile corelative ale acestui argument sunt: 
complement direct, complement indirect prepoziţional, circumstanţial de loc. 
De exemplu: Turiştii admirau peisajele [Ţintă, Complement direct] montane; 
Secretara biroului de traduceri râvneşte la un post bun [Ţinta, Complement 
indirect prepoziţional]; Ionuţ a dat la lumină pe o uşă care răspundea în ograda 
de din dos [Ţinta, Circumstanţial de loc] (Sadoveanu, Fraţii Jderi).

descriptivul este funcţia semantică atribuită de verb unui nominal care 
exprimă modul de desfăşurare a acţiunii, măsura, cantitatea etc. [8, p. 86]: Când 
îţi anihilezi propriul comportament/prin faptul că te porţi anume aşa [Descriptiv, 
Circumstanţial de mod] (Călinescu, Enigma Otiliei).

În concluzie, verbele de stare se încadrează în clasa verbelor monovalente 
şi bivalente.

Analiza materialului faptic a arătat că rolurile tematice caracteristice 
verbelor de stare sunt: Experimentatorul, Pacientul, Tema, Obiectul, Locativul, 
Ţinta, Descriptivul.
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CoSMoSul lITurgIC În PoeZIA luI grIgore VIeru

tatiana butnaru
Institutul de Filologie al AŞM

Ceea ce asigură vitalitate şi unitatea interioară a scrisului lui Grigore 
Vieru constituie revelaţia trăirii divine, exteriorizată printr-o serie de imagini 
artistice de o profunzime deosebită. Mama, iubirea, plaiul, frunza de aur 
a toamnei, „codrul de tei şi fag”, steaua şi izvorul sunt amplasate într-un 
cosmos existenţial prefigurat după anumite dimensiuni ale sacralităţii, în 
conformitate cu „matricea stilistică” a creativităţii populare. Poetul dezvoltă 
şi readuce în preajma contemporanului valori sacre prin însăşi esenţa lor, le 
reaşază în palmaresul dragostei sale nemărginite faţă de lumea înconjurătoare, 
care nu este altceva decât întruchiparea iubirii divine, „lumină din lumină”, 
ca să iradieze într-o bogată gamă de reprezentări simbolice. Spiritul critic se 
îngemănează cu necuprinderea cosmosului şi drama colectivă a umanităţii, 
prezentând o imagine similară a eului poetic, a artistului predispus să trăiască 
suferinţele lumii ca pe propriile lui dureri:

Nu El a otrăvit izvoare
Şi mărul care-n pom se coace.
Hristos nu are nicio vină,
Lăsaţi-l pe Hristos în pace.

(Hristos nu are nicio vină)

Pătruns de conotaţia creştină a sensurilor, eroul lui Gr. Vieru 
vizează fapte neordinare din realitatea cotidiană şi le condamnă cu  
o incertitudine melancolică de rebel. Degradarea contemporaneităţii 
este în dezacord cu valorile creştine şi cu intuiţia sacră a creaţiei divine. 
Printr-o iniţiere estetico-filosofică, poetul percepe legătura mitică 
dintre om şi Univers drept o legătură sacră şi lansează o chemare către 
oameni să păstreze integritatea spirituală, să nu-şi piardă sufletul, fiind 
marcaţi de ritmurile pragmatice ale civilizaţiei. În aceste circumstanţe, 
se simte mai mult ca oricând necesitatea revenirii la o lume arhetipală, 
superioară prin însăşi esenţa ei, autorul manifestă tendinţa de a transfigura 
un cadru existenţial specific unde, după spusele lui Mircea Eliade, are 
loc „reintegrarea omului într-un cosmos răscumpărat prin moartea şi 
reînvierea Mântuitorului şi sanctificat de paşii lui Dumnezeu, ai lui Iisus, ai 
Fecioarei şi ai sfinţilor” [1, p. 249]. Metafora poetică suplineşte realitatea, 
întrevede ideea de reviriment artistic datorită căruia se menţine scrisul lui  
Gr. Vieru. Cuprins de adâncă evlavie, poetul rosteşte rugăciunile sale pentru 
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ploaie, meleag şi iubire, ca în cele din urmă să descindă într-un moment 
plenar de admiraţie, aşa cum vedem în versurile ce urmează:

Doamne, ce blând munte,
Lai-lăişor!
Printre păsări multe
Lai-lăişor!

El nu-mpărăţeşte,
Lai-lăişor!
Ci îmi părinţeşte…

(Pe frunză închinare)

Din semnificaţia metaforelor de geneză populară distingem o filosofie 
existenţială încadrată în parametrii unui cosmos liturgic unde figurează 
entităţi dintr-o ambianţă sacră. Şi „muma cea sfântă”, şi „cuvintele limbii 
de care mi-e dor”, şi copilul, şi draga „cu părul ca luna” se vor situa în 
versurile lui Gr. Vieru pe unda reflexivităţii şi, luate toate împreună, vor 
încăpea, vorba poetului „într-o singură icoană”. Comunicarea liturgică capătă 
intensitate îndeosebi când eroul liric se îngemănează cu miracolul inspiraţiei 
populare şi vibrează prin proiectarea unor stări lirice de sorginte eminesciană, 
însoţindu-l pe autor şi atunci când invocă anumite aspecte din ambianţa rustică  
a meleagurilor natale, şi atunci când poetizează natura prin intermediul 
unor imagini cosmogonice sau exprimă ataşamentul dragostei sale filiale 
faţă de mamă şi baştină. Poezia lui Gr. Vieru se integrează într-o ontologie  
a spiritului, unde sentimentul religios nu este sesizat în aspectul său direct, ci 
prin dimensiunile existenţiale ale Universului, ale unei infinite trăiri sufleteşti. 
Poetul dăinuie prin „aerul verde matern” şi cântecele de acasă, pentru  
a ajunge la chemarea demiurgică a propriului său destin, exprimă dorinţa de 
desăvârşire printr-un concept estetic viabil, în continuă resurecţie.

Mi-e dor necunten de Iisus,
Mi-e dor de cele ce n-am spus,
Doru-mi-i de Precista
Şi de zăpada de cândva.

(Ne-am născut într-o colindă)

Dorul de Dumnezeu porneşte din acelaşi impuls interior, derivă din 
tendinţa de a contura sensurile unei deveniri spirituale eterne. Este năzuinţa 
spre perfecţiune şi elevaţie spirituală, spre o transcendenţă cosmică, care 
determină valoarea universală a omului predispus să-şi aprecieze cu gravitate 
propria sa aventură existenţială. Marcat de „un orfism al privirii” [2, p. 205], 
eroul liric îşi exteriorizează aspiraţia spre Dumnezeu printr-o ambiguitate 
ontologică, după modelul psalmilor biblici. Cităm pentru comparaţie: „Cum 
doreşte cerbul apa izvoarelor,/ Aşa se mistuie sufletul meu de dorul său,/ 
O, Dumnezeul meu!” [3, p. 51]. Sentimentul liturgic izvorăşte din „taina 
care mă apără” şi se identifică cu „steaua de vineri”, corelează trăirile, 
sentimentele omeneşti dintr-o perspectivă cosmică şi telurică în acelaşi timp. 
Starea de beautitudine pe care o simte eroul liric aflat în dialog cu Divinitatea 
demonstrează iniţierea „într-un sistem mitologic de referinţă” [4, p. 1] după 
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modelul arhetipal, este aprofundat un timp sacru de duminică cu deschidere 
spre zona unor resorturi primare.

Aici dacă nu eşti alb de ninsoare,
Eşti alb de duminică.

(Casa părintească)

Analogia cu feeria ninsorilor de odinioară este exteriorizată prin  
ideea de dumnezeire şi purificare sufletească. „Alb de duminică”, dar şi de 
lumina ascetică a mântuirii, „de sacru, de sublim, de frumos”, eroul liric participă  
la un act sacramental ca „în dimineaţa de după moarte” prefigurată de  
Ana Blandiana.

Într-un studiu despre poezie şi religie, Paul Claudel scria: „Credinţa în 
Dumnezeu permite proslăvirea. Proslăvirea este, poate, cel mai mare motor al 
poeziei, fiindcă ea este expresia nevoii celei mai profunde a sufletului, glasul 
bucuriei şi al vieţii, datoria întregii creaţii” [5, p. 5]. În versurile lui Gr. Vieru 
persistă un sentiment plenar de jubilaţie sufletească ca în Imnele bucuriei de 
Ioan Alexandru. Încântarea în faţa lumii este marcată de un cutremur existenţial 
unde în plan simbolico-metaforic are loc o alternare a secvenţelor de viaţă,  
o identificare sincretică de viziuni; poetul fie că încearcă o senzaţie de cutremur în 
faţa imensităţilor astrale, fie că le coboară la nivelul obişnuinţelor pământeşti.

Că nu e Dumnezeu mi-au spus,
Ci eu m-am bucurat întruna,
Că sfânt pe Cerul cel de sus
Răsare Soarele şi Luna.

(Slavă Cerului)

Între om şi divinitate s-a stabilit o anumită modalitate de comunicare, 
de subordonare reciprocă faţă de aceleaşi legităţi de influenţă universală. Eroul 
lui Gr. Vieru este tentat de invocarea forţei demiurgice capabilă să păstreze 
ordinea cosmică a Universului, să ne orienteze spre un tărâm mitic vizionar. 
Simbolul folcloric al soarelui îşi găseşte justificare prin însăşi concepţia 
estetică a poetului; autorul recurge, în acest sens, la o complexitate de analogii, 
comparaţii, similitudini, stări de alternativă în funcţie de caracterul intertextual al 
semnificaţiilor poetice, se deplasează de la influenţa mitică spre cea metafizică, 
spre ideea apropiată de viziunea unui fenomen primar. Dacă Magda Isanos 
„urcă pe vârfurile muntelui” prin imnurile sale către pământ şi soare, Grigore 
Vieru se detaşează până la bulgărele de ţărână, iar de dincolo contemplă măreţia 
Universului, invocă frumuseţile sclipitoare ale lumii create de Dumnezeu. 
Asemenea lui Ioan Alexandru, eroul lui Gr. Vieru se află în căutarea unei lumini 
ancestrale, dincolo de existenţa pământească. Exaltat de „nestăvilita cântare  
a luminii”, poetul este obsedat de o situaţie de interiorizare lăuntrică, „de strigare” 
a ei după modelul lui Fănuş Neagu: „Stingeţi luminile,/ Să se facă lumină!”,  
ca mai apoi să ajungă la o constatare generalizatoare: „Ar şi seamăn,/ Până să 
vină Lumina trece viaţa” (Poem).
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În cele din urmă, eroul liric se converteşte într-un spirit contemplativ 
şi vizează o stare ascetică formulată din simetrii imateriale, unde „imaginea 
folclorică nu cunoaşte fantasticul propriu-zis” [6, p. 45], ci se dispersează spre 
noi orizonturi. Este o lumină selenară „de dincolo de lumi venind şi niciodată 
poposind”, creând asociaţia unui „Răsărit ce nu se mai termină,/ Lumină lină din 
lumină lină…” (Ioan Alexandru).

În acest amalgam contradictoriu de gânduri şi asociaţii, se meditează nu 
atât despre trecerea vieţii, cât despre perenitate, despre nemurirea sufletului 
şi veşnicia lui, despre acea sobrietate miraculoasă unde s-au concentrat ideile 
de materialitate şi spiritualitate zămislite de veacuri în accepţia populară. 
Misterul existenţial al luminii, intuit în procesul convertirii elementului 
biblic, este misterul soarelui şi al perenităţii lui demiurgice, este senzaţia unei 
descătuşări simbolice de spasmele întunericului. Este o metaforă interiorizată 
a trăirii umane, un punct de legătură dintre om şi necuprinderea Universului. 
Recuperarea semnificaţiilor sacre are loc nu numai prin medierea luminii, dar 
şi printr-o deplasare de accent spre nucleul interior al existenţei, acolo unde 
„are loc solidarizarea geniului românesc cu acele realităţi vii pe care istoria nu 
le poate atinge: Cosmul şi ritmurile cosmice” [7, p. 146].

Într-un volum despre datinile şi credinţele românilor, Elena Niculită-
Voronca scria că „soarele e ochiul lui Dumnezeu” [8, p. 229]. Poetica privirii 
corelată cu laitmotivul solar indică undeva în subtext o detaşare de semnificaţiile 
religiozităţii cosmice. Atât Gr. Vieru, cât şi unii reprezentanţi ai generaţiei şaizeciste, 
manifestă interes faţă de motivele biblice în măsura în care gândirea populară le 
desacralizează, oferind posibilitatea de a le interpreta în mod liber şi fantezist, prin 
suprapunerea diferitor tărâmuri ontologice. Aşadar, are loc „dedublarea dialectică 
în conştiinţa de sine a artistului, care acceptă mitul în dependenţă de condiţia 
muritoare a omului” [9, p. 451]. În ciclicitatea fenomenelor din natură şi viaţa 
socială, Gr. Vieru găseşte alternativa unei iniţieri mitico-ritualice şi transfigurează 
motivele biblice după anumite imbolduri spirituale. Soarele şi luna coboară din 
înălţimea lor solitară „printre foi ca printre lacrimi”, „printre genele femeii”,  
fiind amplasate în contextul unor manifestări de ritual. Intimizarea elementelor 
solare are loc prin intermediul unor asociaţii metaforice fireşti: în cele din urmă, 
„cald şi tânăr sfântul soare” ajunge la o condiţie materială, „vrea să se însoare”, 
ceea ce semnifică personificarea germinativă a Universului, succesiunea 
dialectică a fenomenelor din natură.

Încadrată în aura sacră a luminii demiurgice este şi paralela dintre mamă 
şi soare, „Soarele e unul,/ Mama una este”, iar analogia „mamă-stea” devine 
şi ea o convenţie de sorginte biblică. Dacă mama prin dragostea ei neţărmurită 
de copii atinge dimensiunile astrale, privită într-un alt context ea capătă  
o certitudine divină, fiind plasată pe o treaptă valorică superioară „ între ceruri 
şi pământ”. În accepţia lui Gr. Vieru, mama este adusă la dimensiunea sacrului, 
prin intermediul unor conotaţii cristice, ea este purtătoarea unui incomensurabil 
poem de iubire, de credinţă şi dăruire sufletească. Comunicarea mamei cu 
divinitatea are loc în mod spontan: „Stând la masă ea şi eu/ Se aşază între mine/ 
Şi – între unul Dumnezeu”. „Mâinile mamei mai mult/ scormonind prin ţărână,/ 
mai mult/ sub pleavă şi lut,/ mai mult/ sub spuma de rufe bătrână,/ prin cenuşa 
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de sobă mai mult…” capătă şi ele o aură de sfinţenie, „ca altarele de jertfă ale 
primilor preoţi” [10, p. 230], ele menţin aprinsă „candela-n căscioară” şi devin 
„nimb de lumină ” pentru fiecare din noi. În cele din urmă, mama se identifică cu 
o stea, cu o rază de lumină, continuând să „ardă” către tot ce-i sfânt, „Luminând 
pe rând de sus/ Faţa cestui vechi pământ” (Steaua mamei).

În evocarea dragostei materne, Gr. Vieru o suprapune cu valorile 
spiritualităţii creştine, mioritizează stările, trăirile sufleteşti, poetul 
„pendulează” între fabulosul mitic şi reprezentările imaginaţiei sale creatoare. 
Versurile sale depăşesc cadrul vizionar al unei confesiuni de dragoste, sunt mai 
degrabă retrospecţia sentimentală a unui impuls lăuntric ajuns să fie specificat 
prin reperele sacre ale dăinuirii noastre. Ideea de preamărire a vieţii capătă  
o formă de plasare cosmică în acest spaţiu sacralizat, este un cântec continuu 
al sufletului într-un moment de intensă efervescenţă lăuntrică. Dumnezeu 
omniprezent în privirea mamei determină integrarea ei într-un grandios spectacol 
liturgic. Asemenea unor divinităţi mitologice, personajul lui Gr. Vieru capătă  
o semnificaţie arhetipală, este o „matroană creatoare a speţei umane” [11, p. 297], 
„unul dintre pilonii simbolici esenţiali adânc ancoraţi în realitatea etnografică 
şi fondul mitologic arhaic” [12, p. 224]. Legată prin suferinţă de Dumnezeu, 
mama participă la actele ritualice fundamentale, confirmă prin exemplul 
personal strămoşeasca lege a convieţuirii, poziţia înţeleaptă a poporului faţă de 
esenţele primordiale ale vieţii. De aceea, ea persistă în conştiinţa eroului liric 
prin cântec de doină şi glas de izvor, prin transfer mioritic, trecerea ei are loc 
dintr-un plan existenţial în altul imaterial, de o superioritate cosmică.

Lipseşti de la fereastră,
Dar nu din limba noastră.
Lipseşti din blânda seară,

Dar nu lipseşti din ţară.
Plecată eşti în moarte,
Ci-aproape, nu departe.

(Litanii pentru orgă)

Revelaţia acestor versuri se manifestă prin prezenţa interiorizată a lui 
Dumnezeu chiar şi dincolo de tărâmurile veşniciei, unde mama îşi găseşte  
o altă modalitate de existenţă, ea convieţuieşte împreună cu stelele şi iarba. 
Gr. Vieru creează cupola morală a versului său şi înveşniceşte chipul mamei 
în turle de catedrală. O nuanţă de recviem se desprinde din poezia respectivă, 
de o seninătate dureroasă, pietrificată în mrejele tăcerii. Chiar şi atunci 
când pogoară „gălbioară suferinţa”, departe de accentele melodramatice 
sau reflecţiile sentimentaliste, autorul reînnoieşte semnificaţia elementului 
biblic prin viziunea personală şi urcă treptele ascensiunii sale prin steaua şi 
izvorul mamei, ca s-o regăsească chiar şi dincolo de nefiinţă. Sufletul mamei 
se preface în pasăre măiastră, ea revine

Pe setea inimii mele
În chip de ploaie albastră
Coboară.
Pe tăcerea inimii mele
Chip de spice de aur

Se apleacă.
Pe tremurul inimii mele
Chip de măr roşu
Se clatină.

(O, mamă)
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Este o sugestie metaforică a trecerii „Marelui Anonim” în drumul său 
spre Eternitate, pe care autorul îl întrevede în procesul convertirii elementului 
mioritic drept „un Tot divin de o complenitate de structură şi de-o bogăţie 
de substanţă cum nici nu ne putem închipui” [13, p. 134], este misterul 
perenităţii demiurgice întrevăzut printr-o descătuşare simbolică de spasmele 
întunericului „cu moartea pre moarte călcând”. Sacrificiul matern constituie 
un bilanţ al vieţii, el consfinţeşte rosturile existenţiale ale cosmosului liturgic 
în veşnica rotire a meditaţiei în sfera „ stării poeziei” cu durată sigură în timp 
[14, p. 414].
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PreCIZărI eTIMologICe Ale unor TerMenI
Ce denuMeSC grAde MIlITAre

marin BuTuC
Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chişinău

În contextul evoluţiei istorice a terminologiei militare româneşti, 
pe perioade şi epoci, atât abandonarea treptată a unor termeni învechiţi, 
preponderent utilizaţi în Evul Mediu timpuriu (termeni ce denumeau grade 
militare), cât şi modernizarea propriu-zisă a lexicului militar, prin adaptarea 
împrumuturilor latino-romanice occidentale, dar şi tendinţa de creare a unei 
terminologii militare ştiinţifice şi delimitarea, în linii mari, a terminologiei 
militare pe genuri şi specii militare, constituie, de fapt, o consecinţă  
a procesului de „renaştere” culturală şi social-politică, ce s-a produs în toate 
Principatele Româneşti (cu excepţia Basarabiei, care s-a aflat sub ocupaţie 
ţaristă în perioada 1812-1917). Acest fenomen al modernizării a început în 
primele decenii ale secolului al XIX-lea, datorită imboldului dat puţin mai 
înainte de reprezentanţii Şcolii Ardelene. Particularităţile terminologice 
moderne din sistemul lexical românesc încep să fie pregnant funcţionale odată 
cu adoptarea Regulamentului Organic (1830), în care termenii militari obţin 
un sens strict şi mult mai exact, cu o semantică lexicală invariabilă. După acest 
moment istoric, terminologia militară românească devine treptat compatibilă 
cu statutul terminologiilor moderne, întrucât structurarea şi standardizarea 
metalimbajelor terminologice este condiţionată de primele normări, de primele 
tradiţii de limbă română literară. Rolul de factor decisiv al unificării limbajelor 
terminologice revine, cu certitudine, Şcolii Ardelene, care, prin elaborarea 
primelor cărţi de gramatică, a favorizat şi crearea primelor terminologii unificate 
ştiinţific. Reprezentanţii Şcolii Ardelene au contribuit substanţial şi la crearea 
unui stil modern, în toate domeniile, prin promovarea masivă a neologismelor  
[1, p. 34]. Aşadar, despre o racordare relativă a terminologiei militare româneşti 
la principiile terminologiilor moderne europene se poate vorbi numai începând 
cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
când arta militară românească îşi ia un avânt în sensul înzestrării şi echipării, 
după principii europene, fapt ce a avut repercusiuni directe asupra limbajului 
militar specializat. „În această perioadă se face trecerea de la stadiul vechi la 
cel modern al limbii române literare” [2, p. 7], ceea ce a favorizat schimbări 
substanţiale în cadrul limbajelor specializate, inclusiv în cel al terminologiei 
militare româneşti.

Din punct de vedere istoric, terminologia militară românească dispune 
de două mari epoci: Epoca Medievală (sec. XIV-XVII) şi Epoca Modernă, 
care cuprinde o sută zece ani (1780-1890). Cea din urmă a transmis 
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terminologiei militare actuale aproape întregul inventar terminologic militar, 
pe care actualmente îl utilizăm. Trecerea de la terminologia veche (dărăban, 
dragon, fuştaş, bulucbaş, beşliu, cătană, chehaia, codrean, agă, armaş ş.a.)  
la terminologia modernă (soldat, caporal, plutonier, sergent, locotenent, 
maior ş.a.) s-a realizat anume începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea 
şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, etapă calificată, pe bună dreptate, 
drept una „de renaştere a domeniului militar naţional”, după un răstimp de 
stagnare, din cauza asupririi fanariote.

Renaşterea fenomenului militar românesc de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea s-a datorat şi anumitor oportunităţi 
de natură socială şi politică, cum ar fi răscoalele de eliberare naţională, care 
au impulsionat factori de creare a unui stat cu instituţii naţionale, cu limbă 
naţională şi, respectiv, cu terminologie naţională modernă. Aceste evenimente 
istorice au stimulat perioada de formare şi desăvârşire a limbii literare, care 
presupunea şi o creare a limbajelor specializate (prin împrumuturi din alte 
limbi) pentru toate domeniile de activitate a statului, inclusiv arta militară. 
Anume aceste condiţii fac posibilă apariţia Regulamentelor Organice ale 
statelor româneşti (acte normative ce au început să reglementeze activitatea 
tuturor instituţiilor statului, după principiile de funcţionare a statelor europene, 
dezvoltate la acea vreme).

Regulamentele Organice au favorizat apariţia primelor lucrări lexicografice 
militare, care vin să oficializeze existenţa şi funcţionarea unui număr mare de 
termeni militari, cu semnificaţii militare exacte. După 1830, au început să fie 
promovaţi termeni ce denumesc grade militare, cu semnificaţii bine determinate, 
care, de fapt, au marcat începutul unei etape noi în evoluţia terminologiei 
militare româneşti, care funcţiona conform principiilor limbajelor specializate 
moderne. Termenii militari ce denumesc grade militare, în majoritate, au fost 
puşi în circulaţie anume în această perioadă.

Analizând termenii militari ce denumesc grade militare în succesiunea 
lor propriu-zisă, am putea uşor constata că aproape fiecare termen are 
o istorie aparte, ca şi în alte limbi, marcată de o anume provenienţă 
etimologică. Bunăoară, termenul militar soldat, cu semnificaţia de „militar 
care îşi face serviciul militar în armată, fără a avea vreun grad militar”, 
vine în limba română din franceză (soldat), unde are aceeaşi semnificaţie. 
Însă în limba franceză acest termen datează încă din secolul al XVI-
lea, care, la rândul său, a fost împrumutat din italiană, de la soldato, cu 
semnificaţia de „cel care exercită meseria armelor, fiind plătit pentru acest 
serviciu; ostaş plătit”. Valoarea semantico-funcţională de „ostaş plătit, 
mercenar” a fost atestată chiar la Giovani Boccaccio, în 1353. Ulterior, 
în cadrul limbii italiene, mai capătă o nuanţă semantică minoră, pe care 
ne-o oferă dicţionarul etimologic al limbii italiene: cea de „luptător care 
exercită o misiune, luptă cu curaj şi abnegaţie pentru un ideal anume”  
[3, p. 1222]. În Epoca Veche, termenul italian soldato a fost derivat de la 
verbul soldare „a angaja”, ceea ce specifică faptul că militarii din Epoca 
Veche, care purtau acest nume, erau plătiţi pentru a face servicii militare, 
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informaţie confirmată şi de alt derivat, soldo, care înseamnă „salariu militar; 
plata soldatului mercenar” [4, p. 186]. Acest termen la fel s-a format de la 
soldare „a angaja, a închiria” [5, p. 709].

Prin urmare, termenul soldat, cu semnificaţia pe care o cunoaştem astăzi,  
a funcţionat iniţial în limba italiană, având semnificaţia de „mercenar”, pierzând 
pe parcursul evoluţiei sale această valoare lexico-semantică, ajungând să 
denumească noţiunea de „militar care îşi face serviciul militar în armată, fără  
a avea vreun grad militar”.

Tot în acest context de explicare etimologică se înscrie şi termenul 
militar caporal, care, în limba română, provine din franceză (caporal), cu 
varianta veche corporal. În limba franceză, termenul caporal este atestat 
pentru prima dată în 1540, cu semnificaţia de „conducător, şef”. Însă 
începând cu 1600 îl atestăm în scrierile de limbă franceză cu semnificaţia 
de „comandant peste zece militari, deţinător de grade militare inferioare”  
[6, p. 133]. În limba franceză a provenit de la italienescul caporale „comandant 
secund, brigadier” [7, p. 187], derivat al latinescului caput, capitis „cap”, care 
avea însă şi semnificaţie militară de „fruntaş, căpetenie, comandant”.

La începutul secolului al XX-lea, în organizarea militară românească, 
termenul militar caporal denumea primul grad în infanterie după soldatul 
simplu [8, p. 216].

La începutul secolului al XX-lea, în organizarea militară românească, 
plutonierul era un subofiţer ce comanda un pluton. Deosebirea vestimentară  
a acestuia era asigurată de cele două inele de fir lat, care erau purtate la umăr. 
Termenul plutonier este un termen derivat de la termenul militar pluton, care 
denumea o subdiviziune a unui escadron sau a unei companii de infanterie.

Termenul pluton este împrumutat din franceză: peloton [8, p. 960] sau, 
probabil, din italiană: plotone. În franceză peloton este atestat în 1578 în 
regiunea franceză Aubigné, având semnificaţia militară de „grup de soldaţi”. 
În spaţiul de limbă franceză, termenul peloton are o istorie foarte veche, datând 
încă din secolul al XII-lea, cu forma pelote, în descrierile campaniilor militare 
ale lui Carol cel Mare (sec. XVIII-XIX). Termenul peloton, cu forma veche 
pelote, vine din latină – pilotta, diminutiv al lui pila „minge (pentru jocuri 
sportive)” [6, p. 548]. După părerea noastră, relaţia dintre „minge” şi „grupul de 
soldaţi” denumit peloton s-a produs printr-o asemănare, comparaţie, ce consta 
în procesul de implicare a plutonului în luptă, care era „lansat”, „aruncat”  
(ca o minge) în procesul operaţiunii militare, acolo unde considera comandantul 
suprem că era nevoie de intervenţia acestuia.

În organizarea militară românească, deşi la începutul secolului al XX-lea 
plutonierul era un subofiţer care comanda un pluton, actualmente, acest termen 
denumeşte un grad militar superior soldatului şi inferior plutonierului-major.

Termenul militar sergent, în limba română, a fost împrumutat din 
franceză (sergent), care chiar din perioada medievală avea semnificaţia 
de „militar”. Începând cu secolul al XVIII-lea obţine sensul de subofiţer 
[6, p. 687]. Termenul francez sergent este moştenit din latină: serviens, 
-entem „slujitor”, mai concret de la forma de acuzativ servientem, care  
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a fost formată de la verbul latinesc servio „a servi, a sluji” [5, p. 608]. Înainte 
de a avea sensul de slujitor, verbul servio denumea starea de „a se afla în robie”,  
„a fi în subordinea cuiva…” (compară: servus „slujitor”, „asuprit”, „dependent”, 
„rob”) [9, p. 157].

Termenul militar sergent este atestat la începutul secolului al XX-lea 
pentru prima dată în limba română, având acelaşi sens prin care se denumeşte un 
grad inferior în armată, mai mare decât caporalul [9, p. 138].

Tot în secolul al XIX-lea, limba română, ca şi alte limbi europene, pune în 
circulaţie termenul militar locotenent (în limba germană – Leutnant, în engleză – 
lieutenant, în rusă – лейтенант). Acest termen militar, la fel, a fost împrumutat 
din limba franceză (lieutenant), care în franceza veche avea forma luetenant.  
Cu semnificaţie militară, în monumentele de limbă franceză scrisă este atestat 
începând chiar cu secolul al XVI-lea. Franceza a moştenit acest termen militar 
din latină, şi anume de la sintagma locum tenans (cel care înlocuieşte pe cineva 
mai mare în funcţie, locţiitor) [7, p. 477]. Sintagma latină locum tenans avea 
semnificaţie militară chiar de pe timpul Romei Antice, când avea sensul de 
„locţiitorul comandantului militar suprem sau locţiitorul comandantului unei 
mari unităţi militare” [9, p. 474].

În ţările române, pe timpul suzeranităţii otomane, avea sensul de 
„reprezentant al unui domn român pe lângă Poarta Otomană”. Totodată, ca 
termen învechit, îl atestăm şi cu sensul primar de locţiitor al domnitorului sau 
locţiitor al unui demnitar. Cu toate acestea, începând cu secolul al XIX-lea, îl 
atestăm funcţionând cu sensul militar de ofiţer cu un grad inferior căpitanului: 
locotenent de cavalerie, locotenent de artilerie, locotenent de administraţie. 
Sensul lexico-terminologic de locţiitor o păstrează şi în substantivul compus 
locotenent-colonel, având sensul actual [8, p. 722].

Termenul căpitan a venit în limba română din limba italiană, încă din 
Evul Mediu, probabil, prin filieră levantină; cf. neogr. χαπιτάυ, alb., bg. kapitan, 
tc. kaptan, sb. kapetan, magh. kapitany [10, p. 147]. Acest termen militar a fost 
preluat în limba română din italiana medievală: capitano. În limba italiană însă, 
chiar de la început desemna un titlu dat vasalilor ai unor importante localităţi 
rurale. Pentru prima dată este atestat în limba italiană în 1279, cu forma capitaneo 
şi, ulterior, în 1363, cu forma capitano. Din 1566 este atestat cu semnificaţia de 
„comandant al unei companii de soldaţi” [11, p. 199].

Termenul italian capitano a fost moştenit din latina târzie: capitaneus 
„cel care se distinge prin măreţie” [11, p. 199], derivat al lui caput, capitis 
„cap”. Latinescul caput, capitis „cap” avea însă şi sensul de „fruntaş, 
căpetenie”, care s-a extins şi în româna medievală, unde a obţinut sensul de 
„conducător militar, căpetenie de ostaşi”: „Însă nici hunii fără de mare pagubă 
în capete şi întralalţi ai lor, nici dintr-acel războiu nu rămân...” [12, p. 101]. 
Cu aceeaşi semnificaţie lexico-semantică s-a păstrat şi până în prezent  
[4, p. 376].

În întreaga Epocă Medievală, atât în limba română, cât şi în alte limbi 
europene (în limba italiană – capitano, în limba franceză – capitaine, în limba 
spaniolă – capitán, în limba germană – Kapitän ş.a.), termenul căpitan desemna 
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o persoană care comanda o oştire sau un element de structură a acesteia, 
având, astfel, sensul de „comandant militar”. În ţările române, mai însemna şi 
un ofiţer care comanda o administraţie sau o structură de slujbaşi: căpitan de 
judeţ (căpetenie de judeţ cu atribuţii militare, administrative şi poliţieneşti); 
căpitan de dărăbani (comandantul militar al dărăbanilor); căpitan de margine 
(comandantul militar al trupelor aflate la hotare şi destinate să apere frontierele) 
[13, p. 59]. În Epoca Medievală, termenul căpitan mai însemna şi „căpetenie 
de haiduci; şef al unei bande de hoţi” [14, p. 214].

În prezent, termenul căpitan este foarte frecvent în terminologia militară, având 
sensul bine stabilit şi anume de „ofiţer cu grad superior aceluia de locotenent-major şi 
inferior celui de maior”, totodată, mai desemnând şi un ofiţer de marină care comandă  
o navă militară, comercială ori un port [14, p. 214].

Termenul militar maior a fost împrumutat din limba rusă (майор), care 
l-a preluat din germană (Major). În limba rusă, acest cuvânt este atestat din 
perioada secolelor XVI-XVII, însă, cu toate acestea, în spaţiul de limbă rusă, 
utilizarea frecventă şi cu sens specializat militar bine stabilit a început pe timpul 
lui Petru cel Mare (1682-1725). Lingviştii etimologi consideră că limba germană 
a preluat acest termen din una din limbile romanice (franceză – major, spaniolă 
– mayor), care au moştenit cuvântul din latină de la forma gradului comparativ 
māior (pentru genul masculin şi feminin), maius (pentru genul neutru) cu sensul 
de „cel mai mare, cel mai influent, cel mai înalt” al adjectivului latin magnus, ce 
semnifică „mare, important” [4, p. 503].

La începutul secolului al XX-lea, termenul maior desemna un ofiţer 
superior, cu un grad militar poziţionat între căpitan şi locotenent-colonel. 
Deosebirea vestimentară a acestuia se datora semnului de distincţie alcătuit 
dintr-un galon lat de aur şi o tresă la chipiu; la tunică, avea un galon de aur, 
de-a lungul, contra epoletului şi un inel de metal alb în curmeziş. În această 
perioadă îl atestăm cu o valoare terminologică ce desemna categoria de trupe în 
care se făcea serviciul militar – maior de infanterie, maior de cavalerie, maior 
de artilerie [8, p. 739].

O poveste la fel de interesantă are şi termenul militar colonel, care, 
la începutul secolului al XX-lea, avea sensul de „ofiţer superior, cu funcţia 
de comandant al unui regiment”. Termenul colonel a fost împrumutat 
din franceză – colonel, fiind atestat în spaţiul de limbă franceză în 1803,  
cu semnificaţia de „comandant de regiment”. Cuvântul din limba franceză 
colonel este derivat de la lexemul francez colonna „corp de armată”  
[8, p. 309]. Se presupune că termenul românesc colonel ar fi putut fi 
împrumutat, mai întâi, din italiană (secolul al XVIII-lea) – colonnelo, apoi 
a fost reînnoit din francezul colonel. Termenul italian colonnelo denumea 
atât „un corp de soldaţi format din mai multe companii” (în 1472), cât şi 
„comandantul acestui corp de soldaţi” (în 1518). În 1764 este atestat în 
limba italiană cu sensul „superior oficial care avea comanda unui regiment”  
[3, p. 254]. Termenul italian colonnelo este derivat de la substantivul 
colonna, care, pe lângă semnificaţia de „element de construcţie cu formă 
cilindrică, poziţionat vertical, destinat să susţină o greutate”, mai avea şi 
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sensul de „detaşament militar implicat într-o mare unitate ce parcurge un 
itinerar unic la ordinele unui singur comandant, pentru a atinge un obiectiv 
definit” (în 1680). Atât termenul francez colonna, cât şi termenul italian 
colonna sunt atestaţi încă din secolul al XII-lea, care, respectiv, au fost 
moşteniţi din latină, de la substantivul columna „columnă, coloană”.

Considerăm că specializarea militară a lui colonna, cu semnificaţia de 
„element de construcţie”, s-a produs anume prin asocierea funcţiei pe care 
o exercita colonna, ca element de construcţie, şi funcţia unităţii militare, ca 
element tactic, ce avea funcţia de susţinere, de sprijin al unităţilor ce mergeau 
primele în luptă.

Termenul militar general a fost pus în circulaţie, cu semnificaţia actuală, 
încă din secolul al XVIII-lea. A fost împrumutat din franceză: général, fiind  
o abreviere a sintagmei franceze capitaine general, cu valoare lexico-semantică 
de „comandant general, suprem” [15, p. 401]. Francezul général însă este 
moştenit din latină şi anume de la adjectivul generālis, care întruneşte sensul de 
„comun, general”, „important”, „cel care conduce pe toţi, cel care se află înaintea 
tuturor”. Acest sens al cuvântului latin (generālis) s-a format de la un alt sens al 
acestui cuvânt latinesc, care era mult mai vechi: „apartenent unui neam”, format 
de la cuvântul genus „neam”.

În limba franceză, termenul général iniţial a fost adjectiv cu semnificaţia 
de „comun tuturor fiinţelor sau obiectelor din aceeaşi categorie”, „principal”, 
„diriguitor”, de la care a derivat termenul francez général „grad de ofiţer superior”, 
o formă abreviată a sintagmei militare capitaine général „comandant general”. 
Adjectivul francez général s-a substantivizat şi a obţinut un sens militar după ce 
a fost trunchiată sintagma capitaine général. Respectiva sintagmă terminologică 
(capitaine général) a fost funcţională în limba franceză pe tot parcursul secolului 
al XVI-lea, fiind atestată în aceeaşi perioadă şi în limba germană (General 
Kapitan). Începând cu secolul al XVII-lea însă apare cu forma trunchiată şi 
substantivizată de general, care are semnificaţia de „comandant general, suprem”  
[4, p. 185].

În prezent, acest termen denumeşte la fel gradul cel mai înalt în ierarhia 
militară, ceea ce demonstrează că sensul iniţial al termenului militar general  
s-a păstrat.

În concluzie, menţionăm că identificarea şi precizarea originii termenilor 
a fost şi este una dintre cele mai responsabile activităţi din domeniul lingvisticii. 
Studierea etimologiei termenilor (cuvintelor ce denumesc noţiuni speciale, 
profesionale dintr-un domeniu anume) a fost şi este întotdeauna importantă, 
întrucât acest aspect reflectă nu numai istoria propriu-zisă a cuvintelor luate 
aparte, dar şi istoria de facto a societăţii pe perioade şi epoci. Domeniile sociale 
de activitate reprezentate prin termeni reflectă metamorfozele produse la nivel 
tehnologic, economic, politic, cultural, militar ş.a. Limbajele specializate conţin 
în inventarul lor terminologic întregul parcurs istoric al diverselor domenii 
specializate cu inerentele lor realizări şi contacte, oglindind drumul istoric al 
evoluţiei şi dezvoltării în întregime a poporului.
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deSPre CoMPleMenTele PrePoZIţIonAle

Petru BuTuC
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 

Până în prezent, în lingvistica modernă au fost publicate un număr suficient 
de lucrări cu referire la importanţa analizei sistemice a faptelor de limbă, în care 
se susţine, pe bună dreptate, că „numai prin acordarea priorităţii, în cercetare, 
aspectului conţinutal, aflat într-un raport corelativ (şi neapărat echitabil) cu cel al 
formei lui, poate fi obţinută o sinteză teoretico-aplicativă reală şi obiectivă” [1]. 
În exprimarea acestui aspect relaţional, sintaxei, ca nivel ce reprezintă limba la 
nivel comunicativ, îi revine statutul primordial.

Problema raportului dintre categoriile semantico-funcţionale şi cele 
lexico-semantice, în mod concret, mai întâi au fost puse în discuţie de către 
renumiţii lingvişti A. A. Potebnea, A. A. Şahmatov, I. I. Messcianinov, W. Meyer-
Lubke, fiind nevoiţi să aibă pe atunci aprigi discuţii cu mladogramaticienii, 
care confundau forma gramaticală a cuvântului cu conţinutul lui, suprapunând, 
astfel, sensul informativ-comunicativ cu cel lexico-semantic. Pentru ei (pentru 
mladogramaticieni), lexicologia şi sintaxa aveau cam acelaşi obiect de studiu, 
atât doar că „în lexicologie erau analizate cuvintele aparte, iar în sintaxă erau 
supuse analizei grupuri de cuvinte” [2].

Actualmente, reprezentanţii Şcolii de Lingvistică Funcţională de la Praga 
tratează altfel problemele respective, demonstrând că aspectele ce ţin de lexic 
şi sintaxă sunt mult mai complicate şi mai profunde. Funcţionaliştii susţin 
că lexicologia este preocupată nu numai de cuvinte aparte, dar şi de relaţiile 
dintre ele, fiindcă este imposibil să analizezi sinonimele din punct de vedere 
lexico-semantic şi gramatical fără a ţine cont de corelaţia dintre ele. După ei, 
relaţiile dintre cuvinte în lexic se deosebesc de relaţiile dintre cuvinte din cadrul 
propoziţiei, deoarece în sistemul lexical au loc relaţii lexico-semantice, care 
marchează sensul denotativ al cuvintelor luate aparte, iar în sintaxă, se produc 
relaţii semantico-informative, ce semnifică funcţia comunicativă a cuvintelor şi 
îmbinărilor de cuvinte în enunţ, devenite părţi de propoziţie (la nivel frastic, 
respectiv, se realizează funcţiile propoziţiilor în frază şi ale frazelor în text).

Cât priveşte categoriile abstracte, ele, conform criteriilor funcţionaliste, 
sunt aceleaşi „atât în sintaxă, cât şi în lexic,” doar că se manifestă în două 
feluri: în lexicologie avem de-a face „cu obiecte sau noţiuni abstracte, 
iar în sintaxă – cu abstracţii ale categoriilor gramaticale, unde, pe baza 
acestor raporturi dintre cuvinte în propoziţie, se realizează variate sensuri 
informativ-comunicative generalizate (posesia, însuşirea, circumstanţele şi 
alte semnificaţii analogice)” [3].
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Tratând astfel lucrurile, observăm că interacţiunea dintre sintaxă şi lexic 
alcătuieşte un fenomen în permanenţă şi destul de pregnant, din care reiese că 
sintaxa nu se suprapune cu lexicul, deoarece sintaxa dispune de propriile sale 
categorii conţinutale. Anume acest principiu nu este respectat, după părerea 
noastră, atunci când în unele cărţi de gramatică a limbii române actuale 
apar termeni debusolanţi, prin care, bineînţeles, se creează şi unele „falsuri 
ştiinţifice” [4]. În acest sens, se impun cu prisosinţă următoarele sintagme 
terminologice: complemente prepoziţionale, complemente comparative 
partitive, complemente secundare, complemente de materie [5] ş.a.

Considerăm că respectivele titluri tipologice de complemente în limba 
română nu exprimă obiectiv şi pertinent statutul lor morfosintactic, deoarece, la 
delimitarea lor, nu s-a ţinut cont de relaţia cu regentul, ci numai de sensul lexical 
al cuvintelor prin care se exprimă şi de prezenţa prepoziţiilor, drept constituente 
ale structurii lor.

Din punct de vedere logico-semantic şi funcţional, un tip comunicativ-
informativ (o funcţie sintactică a unei părţi de propoziţie) provine din relaţia 
sintagmatică (morfosintactică) dintre un determinat şi un determinant, iar titlul 
sintactic (funcţia) este determinat pe baza semanticii informative, pe care  
o obţine acest tip comunicativ-informativ (această parte de propoziţie).

Nicidecum titlul tipologic al unei părţi de propoziţie nu poate fi stabilit 
punându-se la bază sensul lexical al cuvântului sau denumirea părţii de vorbire 
prin care se exprimă. Sus-numitele tipuri de complemente poartă o denumire 
inadecvată statutului lor semantico-funcţional, contradictorie chiar. Analizându-
le din punct de vedere logico-semantic şi funcţional, poate fi uşor elucidat tot 
ceea ce este ireal.

Complementul prepoziţional [6] este prezentat drept o unitate 
sintactică ce se manifestă atât la nivel propoziţional, cât şi la nivel frastic. 
Ca parte de propoziţie, acest tip de complement se exprimă printr-un grup 
prepoziţional în componenţa căruia intră fie un substantiv sau un substitut 
al lui (pronume, numeral) la cazul cerut de prepoziţie, de exemplu: Mă 
gândesc la Ion; Decizia aceasta se repercutează asupra tuturor, fie o formă 
nepersonală cu dublă natură (verbală şi nominală), de exemplu: S-a săturat 
de mers pe jos.

La nivelul frazei, o atare situaţie sintactică de complement se realizează 
atât printr-un prepoziţional în componenţa căruia intră o propoziţie relativă 
fără antecedent, de exemplu: Apelez la cine se pricepe, cât şi printr-o propoziţie 
conjuncţională, de exemplu: Mă tem că voi întârzia; Se străduieşte să ajungă 
la timp.

Sub aspect frastic, complementul prepoziţional denaturează nu numai 
completiva indirectă, dar şi subordonata completivă directă (Mă gândesc… ce? 
cum să procedez), şi subordonata finală (Se străduieşte… cu ce scop? să ajungă 
la timp).

După părerea noastră, lucrurile ar fi trebuit să fie lăsate ca şi în tradiţia 
gramaticii româneşti, unde complementul prepoziţional (şi subordonata 
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prepoziţională) este considerat, pe bună dreptate, o singură parte de 
propoziţie, cu funcţie de complement indirect (respectiv, şi subordonata 
completivă indirectă). Titlurile sintactice de complemente prepoziţionale 
generează variate ambiguităţi, creează confuzii în sintaxologia limbii 
române actuale. Faptul că ele se exprimă prin substantive cu prepoziţii 
deloc nu înseamnă că se produc şi raporturi prepoziţionale (raporturile 
reale sunt obiectuale de referinţă); iar obiectele exprimate de aceste tipuri 
de complemente se află într-o relaţie indirectă faţă de acţiunea verbului-
predicat. Această funcţie sintactică de complement prepoziţional nu este 
motivată şi nici sistemică. Ea este ireală, pentru că în limba română toate 
tipurile de complemente, chiar şi cele circumstanţiale, pot să se exprime prin 
substantive cu prepoziţii. Prin atari tipuri de complemente prepoziţionale, 
se denaturează nu numai statutul sintagmatic al complementelor,  
dar şi al tuturor celorlalte părţi de propoziţie exprimate prin substantive  
cu prepoziţii.

Tratându-le în baza criteriilor metodologice semantice şi funcţionale, 
aceste tipuri de complemente sunt reale complemente indirecte, de exemplu:  
Mă gândesc… la cine? la Ion; Decizia aceasta se repercutează… asupra cui? 
asupra tuturor; S-a săturat… de ce? de mers pe jos.

Nici subordonatele lor nu pot fi calificate drept propoziţii subordonate 
prepoziţionale, deoarece comportă pregnante şi distincte trăsături ale 
subordonatelor completive indirecte: Apelez… la cine? la cine se pricepe;  
Mă tem… de ce? de faptul că voi întârzia ( această ultimă propoziţie comportă şi 
valoarea sintactică de subordonată cauzală: Mă tem… din ce cauză? ca nu cumva 
să întârzii (că voi întârzia).

Cât priveşte fraza Se străduieşte să ajungă la timp, ea nu conţine  
o subordonată completivă indirectă, întrucât propoziţia subordonată din 
componenţa ei „să ajungă la timp” este alcătuită în baza sincretismului sintactic, 
având, astfel, două valori funcţionale: de subordonată finală (Se străduieşte… cu 
ce scop? să ajungă la timp) şi de subordonată cauzală (Se străduieşte… din ce 
cauză? fiindcă vrea să ajungă la timp).

Din cele comentate, este evident că nu susţinem existenţa tipului de 
„complemente prepoziţionale” [7]. În sintaxa limbii române actuale nu există, 
deocamdată, raporturi comunicativ-informative „prepoziţionale”. Prepoziţiile 
alcătuiesc doar mijloacele de exprimare a raporturilor sintagmatice dintre cuvinte 
în cadrul enunţului.

Conform principiilor funcţionaliste, la determinarea şi delimitarea 
tipologică a subgrupelor de complemente, e necesar să se ţină cont, în primul 
rând, de specificul sintaxei, în raport cu lexicologia şi morfologia, şi de 
specificul lor în parte. Totodată, să se perceapă corect o corelaţie dintre aceste 
compartimente ale limbii (sintaxa, lexicologia şi morfologia) şi nicidecum 
o suprapunere, care ar genera fie o morfologizare sau o lexicalizarea  
a sintaxei, fie o reducere sau un surplus al tipurilor de complemente  
în limba română.
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Lingvistica, asemenea tuturor ştiinţelor umanistice, nu poate să se dezvolte 
pe calea variatelor multiplicări sau simplificări posibile. Obiectul complicat de 
studiu al ştiinţei despre limbă necesită o cercetare în complexitatea ei subtilă şi 
profundă, deoarece numai astfel rezultatele filologiei pot fi reale şi obiective. 
Simplificând numărul părţilor de vorbire (avem în vedere dizolvarea particulei 
în clasa adverbelor) sau multiplicând numărul de tipuri ale părţilor de propoziţie 
(inventând mai multe feluri de atribute şi complemente), concomitent complicăm 
şi metodele de analiză şi cercetare în gramatică. Astfel, facem să apară şi, 
respectiv, să dispară mulţi termeni, necesitatea apariţiei şi dispariţiei cărora, din 
păcate, nu poate fi demonstrată logico-semantic, fiind consecinţa unor cercetări 
asistemice şi nejustificate. Rostul unor atari schimbări în gramatica limbii române 
necesită să fie dovedit ştiinţific (teoretic şi aplicativ), prin experimente, în caz 
contrar, rămân a fi nişte erori provenite din dorinţa de a descoperi „gânduri şi idei 
profunde”, care, drept consecinţă, generează „falsuri ştiinţifice” [8].
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STruCTurA CronoToPICă A BIldungSroMAnuluI
FRAŢII JDERI (uCenICIA luI Ionuţ)

VLaD CArAMAn
Institutul de Filologie al AŞM

Chiar dacă timpul istoric este exact cronometrat în romanul Fraţii Jderi: 
„în acea luminată zi de mai a anului 1469” [1, p. 9], apoi reluat şi concretizat 
de multe ori prin date (1 iulie, 18 iulie, 30 iulie etc.), el se contopeşte cu timpul 
aventurii [2, p. 295-330], formând o armonioasă poveste a vremurilor de atunci. 
Subiectul din Fraţii Jderi, în special primul volum Ucenicia lui Ionuţ, preia 
aproape în întregime caracteristicile genului Bildungsromanului. Analizat din 
această perspectivă, constatăm că acest roman nu este atât unul istoric, cum ne-am 
obişnuit deja să spunem, cât unul al aventurii, al devenirii, al iubirii. Sadoveanu, 
dacă nu l-a citit pe Bahtin, atunci a intuit foarte bine structura romanului de 
aventuri sau de roman al încercării, propusă de acesta în eseul Formele timpului 
şi ale cronotopului în roman.

Astfel că un băiat şi o fată (Ionuţ şi Nasta), la vârsta tinereţii, se 
îndrăgostesc unul de altul la nebunie. Ei sunt frumoşi, neobişnuiţi. Se 
întâlnesc pe neaşteptate şi se aprind ambii de o pasiune erotică, ca de o boală 
incurabilă. Căsătoria nu poate avea loc imediat, apar anumite obstacole, 
în primul rând e vorba de Alexăndrel-Vodă, care-i îndrăgostit şi el de 
Nasta, dar şi de alte motive. Sunt prezentate, în paralel, fapte ce denotă 
intervenţii ale destinului precum ghicitul, prezicerile, visele, presimţirile 
etc. Acţiunea se desfăşoară pe un spaţiu, areal foarte vast, include câteva 
oraşe (Timiş, Suceava, Mănăstirea Neamţu, Ţara de Jos etc.), principate, 
chiar ţări (Ionuţ pleacă în căutarea Nastei până în Turcia). Totodată, se 
fac descrieri amănunţite ale locurilor, oraşelor, obiceiurilor, animalelor, 
alimentelor, ale unor diverse ciudăţenii. Uneori se introduc reflecţii pe 
anumite teme religioase, politice, sociale, ştiinţifice despre destin, viaţă, 
dragoste, pasiuni umane, Eros, moarte. Şi discursurile personajelor sunt 
imperative, cu pondere retorică. Astfel că romanul tinde spre un anumit 
enciclopedism, creează o panoramă a vieţii de atunci sau a uneia care era în 
devenire. Însă aceste aventuri ne fac şi o cronologie, concretizează timpul 
istoric, restabilesc o fază exactă a istoriei noastre.

Foarte important şi des întâlnit este cronotopul întâlnirii (menţionat 
mereu unde şi când se întâlnesc personajele), care are legătură strânsă cu cel 
al drumului, în ceea ce se descrie are legătură unul cu altul. La fel, motivul 
poruncii domneşti, al încercării, al ospăţului, al luptei etc. Cronotopul romanesc 
permite perfect personajului-erou Ionuţ Jder să devină, să se dezvolte, 
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să se modifice, şi universul în care se desfăşoară acţiunea se transformă,  
se modifică, devine mereu un altul, unul nou. Drumul vieţii eroului constituie 
romanul, drumul este egal cu destinul uman. Toate acestea ne dau cuvânt să 
spunem că structura cronotopică a romanului Fraţii Jderi, în special volumul 
I, Ucenicia lui Ionuţ, este a unui Bildungsroman, în care eroul devine, se 
formează ca personalitate şi caracter.

Chiar din primul capitol, Despre hramul sfintei Mănăstiri Neamţu, 
la anul de la Hristos 1469 şi despre o istorisire a lui Nechifor Căliman, 
starostele vânătorilor domneşti, avem de a face cu timpul aventurii, cronotopul 
aventurii, pus iniţial în gura starostelui Nechifor Căliman. Acest cronotop, 
relatat în roman de către unul dintre personaje, începe, de cele mai multe ori, 
prin formula „Atunci, lume draga, ascultă…”. Acesta povesteşte o istorie ce 
începe cu 16 ani în urma acţiunii romanului, anume atunci când îl cunoscu 
pentru prima dată pe Ştefan-Vodă, un erou al naraţiunii de mai departe. Este 
vorba de o nuntă, cronotop specific românesc, la care s-au întâmplat multe 
şi de toate şi prin intermediul căreia se pun în scenă multe întâmplări şi 
personaje. Un motiv din această istorisire corespunde cronotopului istoric şi 
anume acela când un domnitor este trădat de un boier sau de mai mulţi boieri 
(mai devotaţi Măriei Sale). În cazul dat e vorba despre Bogdan-Vodă, trădat 
de boieri şi ucis de Petru Aron-Vodă. În această ordine de idei, în cronotopul 
istoric românesc, sunt concludente exemple ca Alexandru Lăpuşneanul, 
Despot-Vodă, Aron-Vodă, Răzvan-Vodă etc. Aici e descris planul cum se 
înţeleg duşmanii etc. Starostele Căliman îl salvează pe Ştefan-Vodă, primind 
după această faptă multe onoruri şi stimă domnească. Se iscă aici cronotopul 
laudei de către domnitor şi onorurile şi autoritatea de după.

Naratorul pune în această povestire toţi germenii acţiunii de mai departe. 
Interesant este în continuare ceea ce a găsit starostele când s-a întors acasă.  
Pe lângă toate bune: „Am găsit feciorii în bună stare şi m-am bucurat; mi-am 
găsit nevasta mai grasă şi m-am bucurat iarăşi; mi-am găsit ocina părintească 
luată de alţii şi m-am bucurat mai puţin; nevasta zice: asta-i voia lui Dumnezeu. 
În schimb, am găsit spor un prunc străin. – Acesta-i tot de la Dumnezeu? întreb 
eu. – Tot de la Dumnezeu, răspunde muierea…” [1, p. 17]. Vom afla mai apoi că 
acest copil „de la Dumnezeu” e Ionuţ Jder, eroul acestui roman. După derularea 
acestui cronotop, în care timpul aventurii se contopeşte cu cel al istoriei, începe  
a se contura structura cronotopică specifică Bildungsromanului.

Prima descriere a lui Ionuţ: „Miercuri la amiază, s-au văzut intrând 
în mănăstire, călare pe un hărmăsar pag, un fecioraş de boier. Abia îi înfiera 
musteaţa… Avea cuşma plecată pe o sprânceană şi zâmbea primăverii…”  
[1, p. 13] arată începutul devenirii sale ca oştean şi mare voinic. De fiecare dată 
când va fi descris Ionuţ în continuare îi va fi adăugată o creştere în caracter,  
o evoluţie în viaţă etc. Iată a doua prezentare a lui în capitolul II, Aici se arată 
un voievod mare şi un Jder Mititel: „acel băieţandru subţiratec, străin şi orfan, 
nimeni nu bănuia că el ar fi fiind mezinul celor patru…” [1, p. 25]. Astfel că 
din primele pagini, prin cronotorul aventurii, ne sunt puse bazele romanului, 
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prospectul derulării evenimentelor de mai departe, care vor ţine nemijlocit de 
Ionuţ şi Ştefan-Vodă.

În capitolul II se întrevăd mai clar elementele de Bildungsroman, cum 
creşte eroul în faţa fraţilor săi, în special părintele Nicodim: „Îi da din când în 
când învăţătură, spunându-i câteva vorbe înţelepte, la care mezinul râdea… Era 
fluture, flacără, schimbător ca un pui de demon…” [1, p. 26]. Sau în continuare: 
„Era fără linişte; îi plăcea toate zburdăciunile. Învăţase cu uşurinţă, de mititel, 
meşteşugurile vânatului la starostele Căliman; iar acuma era nedespărţit de 
fratele său cel mai mare Simion, între caii de la herghelia domnească. Îndrăznea 
să încalece caii cei mai nărăvaşi” [1, p. 26-27].

Acum izbucnesc primele treziri de conştiinţă, etapă importantă a vieţii, 
ce se depun în memoria involuntară: „– L-am văzut pe Măria Sa acu trei ani, 
îşi aducea aminte Ionuţ. M-a mângâiat pe obraz şi plete. Are la mână un inel cu 
pecete mare. N-am îndrăznit să mă uit la Măria Sa, dar acuma am să îndrăznesc…”  
[1, p. 27]. Deci copilul evoluează în ceea ce priveşte luarea de decizii, în raport 
cu Domnitorul ţării. Altă dată când i-a fost frică a fost la 5 ani, când a mers cu 
moş Căliman la vânătoare, unde a văzut un iepure de 100 de ani la moară şi, 
speriindu-se, a ţipat. „Care iepure de 100 de ani?” [1, p. 28], care era de fapt un 
măgăruş.

Interesant în maturizarea lui psihologică e şi faptul că, cu trecerea 
anilor, nu vrea să se întâlnească cu starostele Nechifor Căliman, deoarece 
acesta când îl vede îi strigă: „He-he! Ce mai faci, mânzule? Acuma mi-i 
ruşine să-mi zică mânz – într-o adunare ca asta şi mai ales între femei”  
[1, p. 28]. Semne certe de maturizare, ruşinea în faţa femeii.

Data timpului istoric e reluată la începutul capitolului III, când se 
vorbeşte despre cum se leagă o frăţie între Alexăndrel-Vodă şi Ionuţ: „Erau 
amândoi în primăvara vieţii lor şi în primăvara tot aşa de trecătoare a acelui 
an 1469” [1, p. 40]. Din această prietenie se vede că nu doar Ionuţ este în 
devenire, ci şi Alexăndrel-Vodă, care trece prin faza unei îndrăgostiri. Ei 
se confesează unul celuilalt, accentuează problemele pe care le întâmpină 
şi cum ar trebui înlăturate. Dar când fiecare începe să numere izbânzile şi 
neajunsurile, Ionuţ conchide: „Tot mai bine e să fii vodă” [1, p. 42]. Taina 
cea mai mare – când doi tineri pornesc o frăţie – se află în dragoste, ceea 
ce şi vrea să-i divulge Alexăndrel, înainte de a deveni fraţi de cruce. Doar 
înfrăţindu-se prin sânge, vor putea păstra această taină.

De o astfel de experienţă, dragostea, Ionuţ nu a avut încă parte:  
„Nu. Eu îmi petrec viaţa în herghelia de la Timiş. Umblu la vânat. Prind păstrăvi. 
Am învăţat a trage cu arcul. Am şi ştiinţă s-aprind uşor focul, oricând şi oriunde, 
pe ploaie ori ninsoare. De ceea ce spui Măria Ta nu am avut parte.

– Atunci să te scoatem din sălbătăcie şi să umbli cu mine,  
să cunoşti lumea.

– Da…
– Ai s-o cunoşti, Ionuţ, acea bucurie, când ţi s-a zbate inima în piept…  

Dar mai înainte de toate, să îndeplinim frăţia de cruce. 
– Da.” [1, p. 45-46].
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Alexăndrel îl pregăteşte indirect de întâmpinarea primului fior al dragostei, 
ceea ce se va răsfrânge negativ asupra fiului domnitorului, deoarece Ionuţ îi va 
răpi iubita.

Jurămintele acestea şi înfrăţirea prin sânge mai formează un cronotop,  
cel al înfrăţirii prin taină, stropită cu sânge. Taina pe care i-o relatează 
Alexăndrel ne introduce din nou în cronotopul aventurii – el povesteşte tot 
prin ce a trecut până s-o întâlnească pe Jupâniţa Nasta.

„Am strâns-o de mână, şi atunci am simţit acea zvâcnire la inimă, 
despre care ţi-am spus că ai s-o ai şi domnia ta. Când ai să ai acea zvâcnire, 
ai să intri în bucurie şi întristare, cum am intrat eu” [1, p. 50]. Iată un 
moment de creştere, devenire întru dragoste, prima dragoste. Dar tot Ionuţ 
îl sfătuieşte să meargă în căutarea Nastei, iar el zice: „Mânzilor le e dată 
fuga; feciorilor ca noi dragostea” [1, p. 54].

În evoluţia eroului un rol deosebit are părintele Nicodim, ce intervine mereu 
cu sfaturi creştineşti: „ – Să fii deci cuminte şi să te supui acelor dascăli. Să asculţi 
de poruncile Măriei Sale Domnul şi să nu te îndupleci la unele zburdăciuni ale 
lui Alexăndrel-Vodă. Nu ţi-a spus nimic şi nu te-a îndemnat la nimic? – Nu…”  
[1, p. 58]. Iată şi prima minciună, ca formă de evoluţie în gândire. Bucatele şi 
vinul te fac să iei decizii bune: „Ionuţ crezu că trebuie să râdă şi el; pe urmă se 
gândi că are datoria să se mânie pentru vorbele îndrăzneţe ale acelui gospodar; 
vinul îl înveseli şi-l îmblânzi în acelaşi timp” [1, p. 63]. Pornirea la drum, 
cronotopul drumului ne duce iarăşi la timpul aventurii, cu popasuri din care se 
alege cu sfaturi de viaţă de la oameni simpli. Povestirile acestor oameni, dar şi 
ale lui Ionuţ ne transmit într-un timp mitic, despre isprăvile domnitorului Ştefan-
Vodă, despre caii lui legendari, Catalan-năzdrăvan etc.

Vizita lui Ştefan-Vodă la Jderi pune în lumină cronotopul mesei, treburile 
de familie. Plecarea lui Ionuţ la Suceava, sosirea la curtea domnească şi călătoria 
în căutarea Nastei – timpul aventurii.

Prima întrevedere cu Nasta îi aprinse fiorul dragostei: „Jder rămase 
neclintit şi fără răsuflet, privind acea înfăţişare delicată şi subţirică în boi. Când 
îl fură cu ochii o clipă, inima-i tresări împunsă. O iubi dintr-odată… căci i se 
înfăţişă lămurit aşa cum o bănuise în visurile lui ascunse” [1, p. 162].

Momentul când Nasta îl roagă pe Ionuţ s-o apere de Alexăndrel e bivoc: 
„Ştii dumneata, Ionuţ, de ce am venit? îi strecura Nasta în urechi râsul ei uşurel. 
Numai de asta am venit, ca să te rog să mă aperi de Voievod, deoarece nu  
mi-i drag…

– Ţi-i drag altcineva? întrebă Jder cu inima bătând. 
– Mi-i drag altcineva. De aceea am venit la el” [1, p. 168].
Cu cât Ionuţ înţelegea că Alexăndrel nu o iubeşte pe Nasta, cu atât îşi 

forma o idee mai clară şi mai exactă despre ce este dragostea. Primul fior de 
dragoste îl întăreşte în luarea deciziilor.

Pregătirile de război aduc timpul istoriei. Discuţii politice, religioase. 
Plecarea lui Ionuţ la Timiş şi întâlnirea secretă cu Nasta pun bazele aventurii 
romanului grec, motivul întâlnirii. Totodată, el înţelege că: „Pentru fapta ce 
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săvârşesc acum, Măria Sa poate să-mi ieie capul, căci am călcat credinţa noastră 
şi frăţia de cruce” [1, p. 196]. Prin orice decizie a lui Ionuţ, luată în raport cu 
Nasta sau Alexăndrel, el se maturizează, creşte şi se întăreşte psihologic. Astfel 
că până la finele volumului, din toate aventurile de care a avut parte, Ionuţ devine 
stăpân pe sine, înţelege mai bine sensul vieţii şi avantajele ei.

Prin urmare, predominant în Ucenicia lui Ionuţ, primul volum al 
romanului Fraţii Jderi, este timpul aventurii şi nu cel istoric, dar care treptat 
pare a se îndrepta spre un timp mitic, prezentând o ţară de poveste, un spaţiu 
plin de feerie.
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ProCeSe ŞI MeCAnISMe ACTIVe În CoMPleTAreA
unuI CÂMP leXICAl

tatiana CArTAleAnu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

„…este adevărat că realitatea limbajului este mişcare (adică, limbajul 
este activitate, este «perpetuă creaţie») şi că, prin urmare, orice sistem 
sincronic se află într-un echilibru instabil, fiind, în mod necesar, o abstracţiune”  
(Eugen Coşeriu) [1, p. 15].

Caracteristica de „echilibru instabil”, atât de plastic exprimată în 
oximoronul coşerian, este perfect aplicabilă pentru oricare dintre sistemele 
limbii, dar la nivelul vocabularului este cel mai uşor de observat. Afirmaţia citată 
poate fi ilustrată cu prisosinţă de ceea ce se întâmplă în cadrul unui câmp lexical 
cum ar fi acela al profesiilor şi ocupaţiilor: pentru a ne convinge sau a verifica 
această axiomă, este suficient să deschidem o sursă de mică publicitate, la rubrica 
Angajări sau Oferte, şi vom remarca indubitabil explozia de cuvinte care numesc 
persoanele ce practică anumite profesii sau au anumite ocupaţii.

Discriminarea ocupaţie – profesie – îndeletnicire – meserie – meşteşug, 
făcută de Mioara Avram în Cuvintele limbii române între corect şi incorect, ne va 
ghida în acest studiu, la fel şi îndreptăţirea de a nu le separa: „profesiile sunt de 
obicei permanente, cel puţin din punctul de vedere al specializării implicate, deşi 
pot să nu fie exercitate deloc sau să fie exercitate temporar şi să fie schimbate, 
în timp ce funcţiile (încadrarea pe un anumit post) şi demnităţile sunt de regulă 
trecătoare” [2, p. 105].

Examinând organizarea foarte liberă, nereglementată decât de uz, precum 
şi structura deschisă a unui câmp lingvistic – în accepţia „câmpurile reprezintă 
modalităţi de clasare a cuvintelor dintr-o limbă” [3, p. 101], vom încerca să 
trecem în revistă ceea ce este caracteristic pentru unul dintre cele mai bine 
reprezentate câmpuri, convinşi fiind că modelul este funcţional şi pentru alte 
grupări lexico-semantice.

Necesitatea de a reglementa oficial statutul ocupaţional al persoanei – 
prin nomenclatoare, specialităţi, specializări, formări profesionale, atestate şi 
certificate – a reclamat funcţionarilor publici o viziune clară asupra sistematizării 
acestora. Actualmente, clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor ISCO 
88 (COM) include 10 grupe majore, 27 de subgrupe majore, 111 grupe minore 
şi 372 de grupe de bază. Criteriile în baza cărora se aplică nomenclatorul sunt:  
(1) nivelul de instruire, (2) nivelul de competenţă, (3) gradul de specializare,  
(4) procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau maşinile şi instalaţiile cu 
care se lucrează.
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Cele 10 grupe majore – în care, ontologic, se înscrie oricine practică o 
profesie sau are o ocupaţie – sunt:

1. Legiuitori, înalţi funcţionari şi conducători.
2. Specialişti (cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice).
3. Tehnicieni.
4. Funcţionari.
5. Lucrători, operatori în comerţ şi asimilaţi.
6. Muncitori din agricultură şi pescuit.
7. Muncitori şi meseriaşi.
8. Operatori pe instalaţii, maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi 

alte produse.
9. Muncitori necalificaţi.

10. Forţele armate [4].
Parcurgerea listei ne oferă certe delicii lingvistice, pentru că aceste formule 

ne depăşesc cu mult imaginaţia şi orizontul de cunoaştere a lumii. Unele cuvinte 
sunt atât de arhaice, încât vorbitorii contemporani nici nu-şi prea imaginează 
în ce ar putea să rezide activitatea respectivului profesionist: coşar, lampagiu, 
haham, exarh, lutier. Cuvântul aprod, care indică sigur timpuri şi spaţii cu iz 
medieval, apare în dicţionarele generale doar cu sensuri vechi: dregător, fecior 
de boier, slujbaş care păzea sălile şi introducea publicul în unele instituţii. Doar 
Dicţionarul juridic varsă lumină asupra ocupaţiei actuale a celui care se numeşte 
aprod: „persoană care aduce la îndeplinire dispoziţiile instanţei în legătură cu 
păstrarea ordinii şi a solemnităţii dezbaterii” [5].

Altele poartă semne distincte de neologisme: deşi cuvântul este descifrabil, 
noţiunea nu ne este clară – drujbist, art-terapeut, energoterapeut, părinte social, 
asistent maternal, brand manager. Cei care urmăresc mass-media cunosc din 
ştiri şi reportaje care este sfera ocupaţională a părintelui social sau a asistentului 
maternal; cei care nu urmăresc ştirile au voie să se arate nedumeriţi la auzul 
formulei Angajăm baby sitter! Sau Sunt antrenor de fitness.

Unele cuvinte de ultimă oră şi-au făcut deja loc în dicţionarele 
explicative oficiale, sau cel puţin în dicţionarul de neologisme, altele – doar 
în dicţionarele specializate. Cu certitudine, activitatea economică a ţării 
generează şi solicită noi termeni în fiecare an calendaristic, completând lista, 
întotdeauna deschisă, de cuvinte recente. (Adevărat că nu atât cuvinte noi, cât 
sintagme cu statut de nomeme/locuţiuni substantivale completează în ultimul 
timp câmpul; împrumuturile se utilizează mai des decât derivatele locale şi 
calcurile sintactice sau semantice sunt la ele acasă.) Cum anume trebuie să 
se scrie în ordinul de angajare sau de avansare este problema administraţiei; 
problema pe care o luăm noi în discuţie ţine de sistemul limbii şi de tendinţele 
actuale în cadrul câmpului. Care ar fi aceste tendinţe?

● existenţa şi funcţionarea paralelă a mai multe cuvinte care vizează 
acelaşi realem

Procesul activ al sinonimizării termenilor deja existenţi se explică prin 
necesitatea pe care o simt vorbitorii de a împrumuta un cuvânt nou, care – în 
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opinia lor de cunoscători ai unei limbi străine – conţine seme pe care nu le posedă 
niciunul dintre cuvintele cunoscute. Aceasta este explicaţia cu care englezismul job  
(= slujbă, serviciu) ajunge să fie folosit mai uşor şi mai frecvent decât echivalentele 
sale. În alte situaţii, cuvântul vechi neaoş este înlocuit, oficial, printr-un termen 
internaţional: dentist – stomatolog, dădacă – baby sitter, antrenor – trainer etc.

Să ilustrăm prin noţiunea de persoană care se ocupă cu creşterea 
albinelor. Remarcăm sinonimia cuvântului vechi cu un termen neologic: 
albinar, prisăcar, stupar versus apicultor. Din perspectiva transparenţei şi  
a motivării semnului lingvistic, prisăcar, albinar şi stupar sunt semne motivate 
pentru cel care cunoaşte cuvintele prisacă, albină, stup, iar faptul că fiecare 
se edifică pe un alt aspect al activităţii respective le face sinonime perfecte: 
prisaca este locul unde se aplică ocupaţia respectivă, albina este insecta 
îngrijită şi exploatată de acesta, iar stupul este adăpostul pentru albine. Mai 
există şi regionalismul mierar, care ia în calcul a patra dimensiune a exercitării 
profesiei de apicultor – produsul, adică mierea. Probabil, doar din considerente 
fonetice la completarea acestui şir derivativ nu a participat, alături de stup, şi 
cuvântul-rădăcină ştiubei. Termenii derivaţi pe teren românesc sunt formaţi 
după acelaşi model şi cu utilizarea aceluiaşi sufix (-ar) – unul dintre cele mai 
ocurente în cadrul câmpului. Sus-pomenitul nomenclator, fireşte, operează cu 
acel cuvânt care poate fi certificat printr-o pregătire profesională, le înglobează 
pe toate şi echivalează cu fiecare: apicultor.

O altă serie, la fel de ilustrativă, este paznic – păzitor – străjer – gardian 
– santinelă – pândar, concurate astăzi de uşor-adaptabilul hibrid bodyguard, 
bodyguarzi, al cărui sens ar trebui să fie mai îngust, dar nu întotdeauna este. 
Fiecare dintre cuvintele enumerate are nişa sa semantică, chiar dacă dicţionarele 
de sinonime le echivalează. Universalul paznic îl poate înlocui pe fiecare, pe când 
pândarul este specializat în paza terenurilor cultivate, a pădurilor. Nevoia de 
explicitate motivează existenţa câtorva regionalisme pitoreşti, explicabile doar 
în cadrul zonei lor de circulaţie: jitarul păzeşte semănăturile, gornicul – pădurile 
montane sau munţii împăduriţi, pădurarul sau codreanul – pădurea (codrul).  
În acest sistem de opoziţii, cel care asigură paza unei persoane este numit şi prin 
calcul pază de corp.

● oscilaţia între formele de masculin şi de feminin
Plătind tribut unei tradiţii deloc neglijabile, cuvintele ce numesc 

profesii şi ocupaţii figurează preponderent la forma de masculin, cu excepţia 
ocupaţiilor practicate tradiţional şi exclusiv de femei: cameristă, călcătoreasă, 
curăţătoreasă, dactilografă, femeie de serviciu, guvernantă, lenjereasă de hotel, 
menajeră, nursă, soră medicală. În nomenclatorul citat acestea apar doar în 
forma de feminin.

Un indiciu pertinent al instabilităţii acestui câmp îl constituie moţiunea 
– uneori, procedeul se aplică fără dubii şi dificultăţi (învăţător – învăţătoare, 
crâşmar – crâşmăriţă, ziarist – ziaristă), alteori – cu rezerve, paranteze şi 
comentarii (pedagog – pedagogă, şofer – şoferiţă, prim-balerin – primă-
balerină) sau nu se aplică deloc (prim-ministru, manager, procuror, clopotar, 
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critic literar). Specializarea semantică (dezambiguizarea) unor termeni indică 
sigur spre tendinţa vorbitorilor de a „face ordine” în sistemul atât de flexibil: dacă 
soră de caritate nu admite dubletul *frate de caritate, atunci asistenta medicală 
se transformă fără probleme în asistent medical.

Vorbitorii instruiţi vor sesiza relaţia profesie – profesionist şi fără a opera 
neapărat cu termenii lingvistici de derivare sau compunere; totuşi, limba are 
multe lacune lexicale în acest sistem, lăsându-ne doar posibilitatea de a recurge la 
o perifrază sau la un indiciu sigur de gen (femeie-cosmonaut, doamnă redactor-
şef adjunct).

● Substituirea determinatului prin determinant
În cadrul acestui mecanism, se elimină unitatea de bază a unei sintagme 

nominale de tip determinativ sau apozitiv. Cuvântul perceput odinioară ca 
adjectiv devine substantiv cu acte în regulă şi capătă sensuri noi deja în această 
funcţie: adjectivul conservator ajunge nume de ocupaţie profesională – persoană 
însărcinată cu conducerea unui muzeu, unei biblioteci, unei colecţii etc.; 
adjectivul animator se supune aceluiaşi tipar: persoană care animă un spectacol 
de varietăţi, creând atmosfera.

Rezultatul este derivarea sintactică (conversiunea): trecerea unui cuvânt-
bază, stabil în clasa din care face parte, la altă clasă. În scopuri de dezambiguizare, 
pentru unele dintre dubletele frecvent utilizate are loc schimbarea accentului: 
adjectivul directór este definit prin atributiva în suspensie care dirijează sau 
conduce ceva, care indică direcţia; substantivul diréctor este definit drept 
persoană care conduce o întreprindere, o instituţie, o publicaţie etc. sau un 
sector al acestora; funcţie deţinută de această persoană.

● derivarea cuvintelor noi cu sufixe specializate
Sufixele pentru nume de agent sunt cunoscute: -tor, -or, -ist, -ar, 

-giu, -ac, -ard, -ant/-ent, -aş/-eş, -er, -ăreţ ş.a. [6, p. 381]. Cercetătorii 
care ţin mâna pe pulsul limbii vii remarcă specificul utilizării acestor 
sufixe pentru derivarea de la radicali care nu au legătură directă cu 
profesiile sau ocupaţiile: în majoritatea cazurilor, este vorba de nuanţe 
peiorative [7, p. 20-23]. Cu cât mai arhaică este forma sufixului, cu 
cât mai puţin frecvent este acesta în cadrul câmpului, cu atât mai 
expresiv devine cuvântul nou-format, deseori o creaţie ocazională sau 
un argotism: aplaudac, răspândac, maidanagiu, gargaragiu, pilangiu, 
gurist, ştirist, fursecar, pişcotar, fasolar. Nuanţele ironice atribuite de 
vorbitori unor cuvinte se edifică pe atitudinea ironică faţă de persoanele 
care şi-au făcut „un job” din micul trafic de frontieră (sacoşar) sau din  
a veni neinvitat la evenimentele unor companii, afişând o legitimaţie de 
ziarist de la o publicaţie obscură sau inexistentă, cu scopul de a se înfrupta 
din bunătăţile puse pe masă (pişcotar) [8].

Deoarece sufixul -giu, viguros încă până la mijlocul secolului trecut, 
nu mai este activ astăzi, mai cu seamă din lipsă de radicali turceşti pentru 
derivare, utilizarea lui conferă automat cuvântului nuanţe depreciative. 
„Sufixul -giu/-angiu, de origine turcă, e tipic popular şi are, în mare măsură, 
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conotaţii peiorative; prezent în multe cuvinte familiar-argotice – baftangiu, 
chiulangiu, tablagiu – sufixul e încă productiv.” [9, p. 69]

Unele dintre derivatele peiorative au capacitatea de a se masca printre 
cuvintele onorabile: drojdier ar putea însemna „persoană care produce drojdie”, 
dar înseamnă numai „consumator de băuturi de proastă calitate” [ibid., p. 287].

Astfel că în câmpul respectiv se strecoară numeroşi intruşi – cuvinte care doar 
formal se referă la ocupaţii, dar ocupaţiile respective sunt detestate sau marginalizate  
de societate.

● Metasemia termenilor autentici
Desemnând legal, în sensul de bază atestat şi recunoscut de toate 

dicţionarele, profesii şi ocupaţii, mai multe cuvinte, datorită specificului 
ontologic al domeniului la care se referă, ajung să numească persoane care nu 
practică oficial, dar se comportă asemenea celor care au patalama de profesionişti.  
O serie sinonimică foarte expresivă este cea reprezentată de cuvintele paiaţă 
– bufon – clovn – saltimbanc – măscărici – panglicar – comediant – pehlivan 
[10, p. 91-92]. Toate se referă, mai mult sau mai puţin (unele primesc un sem 
în plus la sensul structural de bază: actor de circ care evoluează pe arenă 
cu un program excentric şi amuzant) la circ/comedie/bâlci + amuzament. 
Lexemele date sunt interşanjabile, dar sensurile lor conotative se specializează 
şi se distanţează între ele:

● paiaţă – om neserios, ridicol, lipsit de personalitate;
● bufon – persoană care face pe alţii să râdă prin glume, gesturi 

caraghioase;
● clovn – persoană care distrează pe alţii prin bufoneriile sale;
● saltimbanc – om care trece cu uşurinţă de la o atitudine la alta, dovedind 

lipsă de seriozitate şi de caracter;
● măscărici – om neserios, ridicol;
● panglicar – persoană care se ţine de înşelăciuni;
● comediant – persoană prefăcută, care simulează sentimente pe care nu 

le are; om făţarnic, ipocrit;
● pehlivan – persoană care se ţine de înşelăciuni.
● Împrumutul, calcul, semicalcul
În foarte multe dintre situaţiile atestate (şi ne vom referi la doar unul 

dintre dicţionarele de cuvinte recente) împrumutul de cuvinte sau de sintagme 
este inevitabil: booking clerk, broker, concierge, copywriter, dealer, developer 
imobiliar, driver, freelancer, hacker, hostess, marketer, media planner, paparazzi, 
trainer, valet parking, web designer, webmaster [11].

Pentru că limba română, actualmente, nu poate oferi un echivalent 
adecvat franţuzismului sau englezismului respectiv, dar şi pentru că 
generaţiile tinere cunosc engleza, unele dintre acestea au o ocurenţă 
foarte înaltă. Trebuie să recunoaştem că împrumuturi precum driver 
mai au mult până a-l înlocui pe şofer sau conducător auto; la fel cum 
paparazzi este inegalabil, deoarece specificul imaginii ascunse cândva 
de Federico Fellini în numele personajului său, Paparazzi, nu se poate 
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substitui printr-o sintagmă care să explice în ce rezidă comportamentul 
reporterului. Acceptarea de către masele de vorbitori a unui lexem 
depinde în mare măsură de importanţa şi popularitatea noţiunii pe care 
o exprimă: iată de ce hacker, webmaster şi dealer au şanse mai mari 
să supravieţuiască şi să se adapteze normelor limbii. Iar atâta timp cât 
societatea se va dezvolta şi va crea noi oportunităţi de exercitare a unor 
profesii, câmpul va rămâne cu graniţele larg deschise, modificând sensuri 
şi forme vechi, acceptând sensuri şi cuvinte noi.
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VISul PerSonAJuluI – ForMă ConţInuTISTă
de CArACTerIZAre PSIHologICă

Diana CeBoTArI
Academia „Ştefan cel Mare”

Visul reprezintă nivelul inconştient al psihicului uman şi semnifică un 
simbol psihologic în timpul somnului. Visului îi este specifică gândirea onirică, 
„gândire schematică şi simbolizată care redă într-un mod travestit un conţinut 
ideatic sau afectat latent” [1]. S. Freud a demonstrat că sentimentele cele mai 
complexe, aspiraţiile şi unele fenomene psihice sunt transmise în timpul visului 
prin imagini vizuale sub o formă condensată şi simbolică. În Interpretarea viselor, 
psihanalistul a confirmat faptul că orice vis reflectă expresia unei dorinţe. Dorinţa 
care rămâne latentă „este reprezentată printr-un conţinut manifest care, în pofida 
cenzurii, îi permite dorinţei refulate să se exprime în forme deghizate” [2, p. 52]. 
Unii succesori ai lui Freud au asumat visului un rol constructiv, observând în 
gândirea onirică nu doar o funcţie de împlinire deghizată a unor dorinţe refulate, 
ci şi un mijloc de a pregăti şi de a organiza conduita persoanei.

În textul literar, visul este atestat sub diverse forme şi evoluează cu 
funcţii diferite: de structurare a textului, de caracterizare a personajului, de 
sugerare a stărilor afective şi a trăirilor interioare sau însuşeşte o anumită 
funcţie narativă.

Visul eroului, practicat ca modalitate eficientă de a preciza sursa 
mişcărilor din interiorul personajului, ne induce în cele mai intime sfere ale 
vieţii sufleteşti. Dincolo de personalitatea fiecărui personaj, structura unui 
microfragment ce conţine un vis sau o reverie este o „figură” aparte în actul 
stilului operei literare, o încadrare stilistică altfel organizată decât celelalte 
fragmente. Este vorba de o schimbare sintactică a stilului scriitoricesc într-o 
formă de discurs dialogic, ce modifică printr-o comunicare stilistică relaţia 
dintre microtext şi întregul acestuia.

Cercetătorul literar Anatol Gavrilov argumentează funcţia caracterologică 
a visului prin faptul că acesta reflectă într-o formă specific metamorfozată 
gândurile, impresiile şi emoţiile adânc înrădăcinate în subconştientul personajului. 
Imaginile onirice nu sunt un joc gratuit al fanteziei scriitorului, ci dau o expresie 
simbolică unor trăsături definitorii ale individualităţii eroului [3, p. 172].

Romancierul Anton Holban, bănuind, probabil, natura visului ca  
o reflectare în conştiinţa omului adormit a impresiilor şi faptelor emoţionante, 
trăite inconştient anterior, a recurs în romanele sale la visul personajului pentru  
a deconspira trăsăturile individuale ale caracterului artistic.

„Un vis… Mă găsii deodată într-o bisericuţă de mahala. Acolo,  
o nuntă umilă şi tot lume cunoscută, ocupată toată ca să dea impresia unei 
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nunţi mari. Într-un colţ Niki Mihail îşi rezemase capul pe gâtul de cocostârc 
şi, în mijloc, mirii: domnul, rotofei, făcut cu peniţa rondă; alături, Irina, 
dizgraţioasă în văluri albe, gesticulând dizgraţios, vopsită cu roşu pe faţa 
ei roşie. O simţeam că joacă un rol şi că-şi permite chiar să facă exclamări 
sau gesturi ridicole ca să impresioneze pe cei care găseau prezenţa ei acolo 
nefirească. (…). Irina şoptea mereu vecinului: «Ah, cum mă enervează!» în 
mers, voalurile i se deranjaseră. Mă gândeam cum să mă răzbun… Să-mi 
fac apariţia brusc acolo. Dar cum?…

Sufeream îngrozitor, dar preferam orice, numai să nu fiu ridicol.  
Tot atunci atenţia îmi fu atrasă în altă parte, pe obiectul din mijloc în jurul 
căruia se dănţuia. Mi se păruse la început o masă, dar era un catafalc.  
(…) Şi pe el, printre câteva flori, cu ochii închişi, cu gura deschisă, cu nasul 
cârn, iarăşi Irina. Vânătă, umilă, şi mică, tocmai ca atunci când o alungam 
acasă şi ea se ţinea după mine. Fără mişcare, acolo, din pricina mea… 
(…) Şi la un moment dat – şi mă asigur că asta e nemaipomenit chiar şi în 
vis, – le-am văzut pe amândouă deodată. Una roşie, dizgraţioasă, cealaltă 
neagră, înţepenită” [4, p. 27].

Episodul visului este alcătuit din vedenii cromatice contrare: „una roşie, 
dizgraţioasă, cealaltă neagră, înţepenită” [4, p. 27]. Simbolurile psihologice 
din visul personajului se referă la viaţa carnală şi moartea imobilă, sugerând, 
totodată, noul efort la care este chemat Sandu pentru a lupta cu propria conştiinţă. 
Personajul s-a trezit „ţipând”, „imaginile erau aşa de puternice” că le-a văzut şi 
„treaz” [4, p. 27].

Sandu afirmă că femeile reduc totul la o singură formulă: „mariajul” şi 
că Irina este „prea neînsemnată” pentru el, care, „nefiind ca toţi oamenii”, nu 
îşi poate lua „obligaţii”. El refuză ideea căsătoriei, declară uneori că vrea să 
se debaraseze de partenera sa, dar o cheamă cu disperare ori de câte ori sunt 
temporar despărţiţi. Visul acesta, pe care Sandu îl vede într-un moment de 
complicaţii conjugale, este o caracterizare psihologică concisă, care dezvăluie 
o conştiinţă marcată de vina de a fi judecat prea uşor o femeie. Sandu este 
incapabil să se fixeze pe o poziţie, iar sentimentul general în raporturile cu 
Irina este cel de confuzie, de neînţelegere. Această stare evazivă, nesigură  
a personajului nu este una discreţionară, drama lui fiind de incertitudine”, 
după cum afirmă Al. Protopopescu [5, p. 156].

Conştiinţa individuală a personajului este împărţită în două entităţi care 
se resping necontenit şi se anulează. Străduinţa şi neastâmpărul lui se varsă în 
contul înfiinţării dublului, observa Al. Călinescu [6, p. 173]. Imaginile peisajiste 
din vis caracterizează perspectiva interioară a eroului, scindarea personalităţii 
din cauza activă a dorinţei contrare. Prin acest vis al personajului, Holban face 
o caracterizare psihologică proeminentă revelând starea interioară duală, 
caracterul egoist, construind, în fine, un personaj egocentrist.

Max Blecher, în Întâmplări din irealitatea imediată, reabilitează visul 
şi imaginaţia personajului-narator, deplasându-şi atenţia de pe realitatea 
concretă, exterioară spre cea interioară. D. Micu, analizând opera lui  
M. Blecher, menţionează faptul că prozatorul nu descrie realitatea, ci 
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dimpotrivă, o derealizează, o transformă în irealitate. „Derealizarea însă 
nu-i altceva decât trecerea din existenţa reală în vis, mai exact: provocare 
de asemenea interferări ale realităţii cu visul, încât să nu se poată delimita 
domeniile. Naratorul lui Blecher creează o altă realitate, o realitate de gradul doi, 
numind-o «irealitatea imediată». Ea nu este omoloagă celei dintâi, ci mai mult 
o copie într-o oglindă denaturată, în care imaginile capătă contururi improprii.”  
[7, p. 102-103]

În roman un vis se repetă adesea: personajul îşi visează somnul, se vede 
pe sine, în vis, dormind şi visând. El simte că somnul din vis îl atrage în adânc 
şi se sperie că nu va reuşi să se trezească. Personajul ne dezvăluie că uneori 
visează alternativ că doarme şi că e treaz şi cum, trezindu-se aievea sau în vis, 
constată că odaia sa reală e aceeaşi cu cea în care visase că se găseşte dormind: 
„Într-un sfârşit mă recunosc pe mine însumi şi regăsesc odaia. E o senzaţie de 
uşoară beţie. Odaia e extraordinar de condensată în materia ei şi eu implacabil 
revenit la suprafaţa lucrurilor: pe cât de adânc a fost valul de nelămurire,  
pe atât de înaltă este culmea lui; niciodată şi în nicio împrejurare nu mi se pare 
mai evident, decât în acele momente, că fiecare obiect trebuie să ocupe locul pe 
care îl ocupă şi că eu trebuie să fiu cel care sunt” [8, p. 1-2].

Personajul-narator îşi înscrie experienţele confundând lumea exterioară cu 
cea interioară, şi invers, lăsând incertă graniţa dintre situaţiile traversate aievea 
şi cele visate. Sub acest aspect al trăirilor personajului, D. Micu notează: „Cele 
trei volume ale sale nu sunt decât un jurnal, însă jurnalul interior al unui spirit 
pentru care «nu este nicio diferenţă între lumea exterioară şi cea a imaginilor 
mentale», care găseşte că «este (…) acelaşi lucru de a trăi sau visa o întâmplare» 
care, vrând să delimiteze terenul visului, să-l diferenţieze de acela al realităţii, se 
încurcă. Această subiectivitate, proiectată în text, se materializează în acţiuni în 
care viaţa reală cea de toate zilele este tot atât de halucinantă şi stranie ca şi cea 
a somnului” [9, p. 206].

La această răscruce dintre două lumi, personajul lui Blecher trăieşte dublul 
sentiment al dezamăgirii şi al imprevizibilului oniric. Neantizarea este resimţită 
încă din „realitatea imediata” şi nu repetă o experienţă cunoscută.

Mult mai prolifice, în crearea unui cadru imaginar, sunt reveriile 
personajului care se complace în inventarea unor situaţii: „Compuneam detaliile 
scenelor imaginare cu cea mai migăloasă exactitudine. Mă vedeam în odăi de 
hotel, cu Edda întinsă lângă mine, în timp ce lumina asfinţitului intra pe fereastră 
prin perdelele groase, şi umbra lor fină se desena celulară pe obrazul ei adormit” 
[8, p. 85]. Reveria este soluţia supremă împotriva „proliferării” absurdului în 
viaţa personajului blecherian.

Prin aceste pasaje cu vise, scriitorul ne face o caracterizare psihologică 
profundă şi complexă a personajului, evidenţiind deplasarea „eului” într-o lume 
intangibilă, similară celei din somn. Visul revelator al personajului blecherian 
rămâne a fi cel în care el visează că doarme şi nu se poate trezi, vis prin care este 
surmontată esenţa realităţii. Astfel, prin intermediul modalităţii visului Blecher 
reuşeşte, mai degrabă intuitiv, să ne prezinte metamorfozarea personajului 
şi a realităţii, visul fiind un exerciţiu de a se privi pe el însuşi. Scriitorul,  
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cu o indubitabilă valoare a scrisului său, a făcut din vis o modalitate de caracterizare 
psihologică, totodată, cauzând apariţia personajului cu identitate obscură,  
ce reuşeşte să rămână şi astăzi actual.

Independent şi paralel de operele precedente, un alt gen de vis s-a format 
în romanul lui Gib I. Mihăescu Rusoaica. „Visul” personajelor sale masculine se 
dovedeşte a fi premisa, „închipuirea”, memoria proiectată în viitor a misterului 
feminin.

Visul personajului lui Mihăescu este organic legat de caracterul lui. Ragaiac 
vede vise care exprimă „conduita sa dominată de porniri posesive, instinctuale, 
care îl transformă într-un sclav al simţurilor, incapabil de autodepăşire”  
[10, p. 289]. Cum observă Nicolae Manolescu, procesul analitic urmăreşte 
„degradarea în trepte a închipuirii, până la a lua forma realităţii”, astfel visul 
lui Ragaiac ia anumite proporţii: „zeii greci începură să frecventeze visurile 
mele. Braţele albe ale Junorei nu odată se întinseră molatic în adâncul 
turburatelor mele vise, încrucişându-se la ceafă şi făcând să se ridice, într-o 
voluptoasă răsuflare, un bust turburător din şcoala lui Fidias. Nu o dată, părul 
creţ al blondei Venere îi înfăşoară goliciunea ei divină, punând capăt lăcomiei 
ochilor mei, asmuţiţi în nefiinţă. Dar cine nu mă vizita în nopţile acelea, de 
adâncă tăcere, pe malul singuratic al fluviului cu capricioase meandre şi cu 
lascive convulsii! Frumoasa Elena Penelope, Zâna Calipso şi demonica Circe, 
frumoasa Andromaca şi, pasiunea mea deosebită, virginala zeiţă Pallas, ale 
cărei trăsături de severă şi gravă mândrie, al cărei profil ideal, sub coiful 
de războinică, îmi plăceau să le văd în vârtejul fantasmagoriilor stupide ce 
mă frământau, ca pe un nevrednic solitar, consacrate de spasmurile surprizei 
primului amor-sacrilegiu” [10, p. 25].

Ragaiac născoceşte o „rusoaică” frumoasă din ceea ce are la îndemână, 
adică mai nimic în afara priveliştii şi a cărţilor, care ar trebui să se refugieze 
în braţele sale: „Şi tocmai din peisajul acesta încremenit, la un semn magic 
al destinului, avea să se întrupeze ea. Rusoaica” [10, p. 28]. O programează, 
foarte ruseşte, iarna, „alunecând pe valul de gheaţă lucioasă, printre tufişurile 
de chiciură, în cadru iernatic, în care poate să-i stea bine unei rusoaice”  
[10, p. 29] şi îi împrumută tot ce ştia despre femeie de la Dostoievski, Andreev 
şi Turgheniev.

Însă idealul plăsmuit din vise şi obsesia găsirii lui în lumea reală îl 
împiedică pe Ragaiac să vadă limpede adevărul. El nu este satisfăcut niciodată 
de iluzia iubirii, de aceea nici nu cunoaşte fericirea autentică. Ragaiac reuşeşte, 
într-o anumită măsură, să-şi analizeze critic faptele, dar nu şi să se detaşeze 
completamente de substanţa visului său.

În acest fel, Mihăescu ne sugerează ideea că Ragaiac este personajul care 
trăieşte o experienţă de viaţă nefericită, ce trece print-o criză de singurătate. 
Personajul se află în căutarea propriei identităţi, cea de adâncime, netrucată 
de avatarurile existenţei cotidiene, şi tinde totodată, bovaric, spre un ideal, încă 
nenumit, dar intuit ca fiind unul erotic, configurat latent în tipologia feminină din 
literatura preferată. Din dezvăluirea acestor vise desprindem intenţia că Ragaiac 
nu îşi pune problema vinovăţiei, nu acţionează ca şi când asupra lui s-ar putea 
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abate vreo pedeapsă umană sau divină: el minte, jură strâmb, necinsteşte casa 
în care a fost găzduit, trădează, este cinic, poltron şi cabotin, dar, înzestrat cu 
charismă, are asupra oamenilor o influenţă care nu se explică decât prin fascinaţia 
dintotdeauna a speţei umane în faţa răului.

Acestea sunt doar trei modele elocvente aduse spre confirmare că visele, prin 
forarea subconştientului, pot servi drept modalităţi de caracterizare psihologice.  
Toţi trei scriitorii reuşesc să structureze personaje diferite, cu o lume interioară 
singulară, duală ori una egocentristă.
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lA PrononCIATIon – le CoMMenCeMenT
de l’enSeIgneMenT deS lAngueS ModerneS

eLena CePrAgA
Colegiul Politehnic, Chişinău

Qui a appris à bien prononcer prend plaisir à répéter les mots: c’est 
une conquête sur l’étranger, c’est un tour de force dont il s’amuse.

C’est donc au commencement qu’il faut placer les leçons de 
prononciation.

Corriger une fausse prononciation n’est pas une chose facile. Il faut 
parler de ce que nous appelons d’un terme trop général l’accent d’une langue. 
Nous comprenons sous cette dénomination non seulement la prononciation 
des voyelles et des consonnes, mais la modulation de la voix, les notes tour 
à tour basses ou hautes, graves ou aigues.

Il faut insister sur le rôle prépondérant qui, dans les exercices du 
début surtout, doit revenir au procédé oral. Ces exercices de vive voix 
offrent à l’éducation phonétique des occasions sans cesse renouvelées.

La phonétique est donc, comme la grammaire, inséparable du 
vocabulaire que nous étudions.

On a beaucoup discuté et on discute encore la question de savoir s’il 
importe de parler une langue étrangère. C’est sûr – connaitre une langue 
étrangère ça signifie voyager, visiter, lire, visionner, connaitre…

Enseigner une langue étrangère, apprendre de parler la langue 
étrangère c’est un système, c’est-à-dire en allant toujours du connu à 
l’inconnu, du simple au complexe, du concret à l’abstrait, en menant nos 
élèves par un progrès insensible et presque sans qu’ils s’en doutent, de la 
leçon de choses la plus élémentaire jusqu’à la conversation la plus élevée.

On peut diviser l’enseignement d’une langue moderne en trois 
périodes, selon l’objet qui doit dominer dans chacune d’elles. Durant la 
première, le professeur donnera principale attention à la prononciation. 
Pendant la seconde, il s’attachera surtout à la grammaire et au vocabulaire. 
La troisième - la littérature sera l’occupation principale.

Bien sûr cette une division artificielle, puisqu’on ne peut pas montrer 
la prononciation sans faire connaitre en même temps des mots. Les trois 
périodes nous paressent également nécessaires: si toutefois il fallait en 
sacrifier une, ce serait la troisième qui pourrait, avec le moins de dommage, 
être retranchée, car il serait toujours loisible à l’élève devenu mature de 
compléter son savoir, au lieu que pour les deux premières – les omissions 
et les erreurs sont très difficiles à réparer ou ne se laissent guère réparer.
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Sur le temps qu’il convient d’accorder à chaque période, il est impossible 
de donner des indications fixes. Les choses varieront selon les circonstances: 
les uns apprendront plus vite à bien prononcer que les autres. Mais quelle 
que soit la nature de l’auditoire, c’est de n’écourter la première période sous 
aucun prétexte. Ni la crainte d’aller trop lentement, ni le trompeur espoir d’y 
revenir plus tard ne doivent l’influencer. La prononciation incomplètement 
apprise, ou la fausse prononciation est un mal qui accompagnera l’élève  
à travers les classes et à travers la vie – en écrivant on peut manier la langue 
avec correction, et même avec finesse, mais en parlant on peut mêler les (j) 
et les (ch) etc.

Une langue est un système: ce n’est pas un inventaire de mots, mais 
un ensemble structuré et articulé. Ce ne sont pas les éléments isolés – sons, 
mots ou formes grammaticales qui comptent, mais les relations qui les 
unissent, les oppositions qui les différencient. Un système ne se réduit pas 
à la somme des éléments qui le composent. Ainsi que le français se définit 
par ses relations structurales et non par l’adition des mots du dictionnaire. 
Enseigner la langue consistera à enseigner des structures et non pas des 
mots ou des notions isolées. Dans le système général de la langue, entre 
en jeu des sous-systèmes particuliers correspondant à différents niveaux 
d’organisation du langage et à divers types d’articulation. C’est ainsi qu’on 
parlera de système ou de structures phonologiques, système phonétique – 
sons, prononciation, imitation, accent d’une langue, modulation de la voix, 
les notes basses ou hautes etc.

C’est un système ou encore la compétence, que l’on veut faire acquérir 
à l’élève. A cette fin, on lui fera comprendre et produire, au moyen d’un 
enseignement dialogué, un certain nombre d’actes de parole – l’acte de 
communication. La langue est un moyen de communication. La fonction de 
la langue est de permettre aux individus d’une société de communiqué entre 
eux, c’est-à-dire de se parler. Mais se parler d’un tel mode qu’ils peuvent se 
comprendre. Pour se comprendre il faut avoir une bonne prononciation.

L’apprentissage d’une langue vivante ne peut se concevoir sans celui 
de la prononciation: beaucoup de gens, malgré une connaissance parfaite 
de la morphologie et de la syntaxe d’une langue étrangère, n’arrivent pas 
à communiquer. Ils ne peuvent pas comprendre les étrangers ni se faire 
comprendre d’eux.

C’est donc au commencement qu’il faut placer les leçons de 
prononciation. Dès les premières leçons, il faudra introduire la phonétique. 
La phonétique se retrouvera dans chacune des trois partie de chaque leçon 
– l’intonation et le rythme sont les supports les plus puissants en vue de 
l’assimilation des structures.

Corriger une fausse prononciation n’est pas une chose facile. Il ne suffit 
pas répéter les mots, l’élève, habitué comme il est, les entend non comme nous les 
prononçons, mais comme il les prononce lui-même, il faut avoir quelque idée des 
organes mis en jeu – c’est l’aspect articulatoire. Une bonne prononciation exige 
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une gymnastique articulatoire – l’élève doit apprendre à placer exactement sa 
langue, ses lèvres – un enseignement de la prononciation basée sur une audition 
dirigée et contrôler.

Il faut parler de ce que nous appelons d’un terme trop général l’accent 
d’une langue. Nous comprenons sous cette dénomination non seulement la 
prononciation des voyelles et des consonnes, mais la modulation de la voix, 
les notes tour à tour basses ou hautes, graves ou aigues.

L’étude d’une langue moderne se fait surtout par l’imitation. 
L’oreille se forme en écoutant le professeur, l’orthographe s’apprendra en 
recopiant le texte. La prononciation doit être la préoccupation constante 
du professeur, le mot écrit ne doit venir que longtemps après le mot parlé. 
A cette fin, le professeur fera l’élève comprendre et produire, au moyen 
d’un enseignement dialogué, un certain nombre d’acte de parole – acte 
de communication. Le professeur sera amené à privilégier certains types 
d’actes de parole. Lorsque le professeur est assuré que les différents 
structure sont correctement entendues et comprises, il va exiger une 
répétition parfaite de l’ensemble et se montrer particulièrement exigeant 
au point de vue du rythme et de l’intonation. Car, c’est de cette imitation 
parfaite des groupes, au point de vue de la prononciation correcte des sons, 
du rythme, de l’intonation, que dépend le succès de l’apprentissage.

Il ne faut pas oublier du rôle prépondérant qui doit revenir au procédé 
oral. Aujourd’hui l’étude de la langue orale, qui était auparavant sacrifiée 
à celle de l’écrit, a été revalorisée. Cela a entrainé la mise au point d’une 
pédagogie spécifique de l’oral, notamment en ce qui concerne la phonétique 
et les structures propre à la langue parlée.

Les exercices de vive voix offrent à l’éducation phonétique des 
occasions sans cesse renouvelées. Car tout maître enseignant le français 
possède une bonne prononciation française et il est capable d’obtenir de ses 
élèves une articulation correcte. Il y arrivera sûrement en leur indiquant, 
dans chaque cas, la position des organes vocaux intéressés et entraînant 
journellement sa classe par des exercices de prononciation. Il va dire que 
les exercices ne doivent porter que sur les mots que l’élève connaît et sur 
des phrases dont il comprend le sens.

La prononciation – quelle est la valeur des moyens technologique? 
Quelle est la valeur de la vidéo? En utilisant cette méthode on peut saisir 
quelles sont les possibilités de développer les compétences générales et 
bien sur les compétences communicatives langagières. La pluparts des 
activités valent également pour la vidéo. La vidéo présente l’avantage de 
se prêter particulièrement bien à une bonne prononciation. En effet, les 
apprenants entendent et voient simultanément comment parlent, prononcent, 
se comportent les membres de la société cible.

Les possibilités sont nombreuses et dépendent de la nature du 
matériel et du niveau des apprenants. Les moyens technologiques sont 
mobilisés pour aider le professeur d’enseigner aux élèves une bonne 
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prononciation, à faire pénétrer au maximum stimuli, exercices et modèles 
de prononciation de la langue orale dans la classe.

Il existe toute une quantité de méthodes d’enseignement des langues 
vivantes. Mais chaque méthode pose des problèmes différents à tous les 
niveaux: d’apprentissage, des automatismes, des connaissances et de 
savoir-faire.

Le choix des moyens dépend des objectifs qu’on se pose et il s’en 
suit que le professeur de langue doit savoir comparer les différentes 
méthodes, les apprécier pour en choisir la meilleur. Et bien sûr, il doit 
savoir en tirer tel ou tel moyen pédagogique qu’il trouve le plus efficace. 
Ainsi le professeur doit réfléchir et choisir parmi plusieurs méthodes et 
moyens pédagogiques celles ou ceux qui sont les plus efficaces, d’autant 
plus que l’école secondaire doit fournir à la jeunesse des connaissances 
immédiatement applicables, c’est-à-dire des savoir-faire.

referinţe bibliografice

1. La communication dans la classe de langue. Conseil de l’Europe, 1993.
2. Un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, 

enseigner, évaluer. Strasbourg: Division langues vivantes. Conseil de l’Europe 
2000.

3. Dragomir, Mariana. Puncte de vedere privind predarea-învăţarea limbii 
franceze ca limbă străină: Considération sur l’enseignement-apprentissage du 
français langue étrangère. Cluj-Napoca: Dacia, 2001.

4. Besnard, Christine. Stratégies d’apprentissage et enseignement des langues. 
In: Le Français dans le monde, 1998.



128

ArTele PoeTICe În PoeZIA luI AndreI ţurCAnu

GriGore CHIPer
Institutul de Filologie al AŞM

Este important ca, înainte de a stabili coordonatele artelor poetice ale 
poeziei lui Andrei Ţurcanu, să le punctăm pe cele ale creaţiei poetice în general, 
din care derivă în chip nemijlocit.

În primul rând, poetul este ferm convins că metafora constituie esenţa 
dintotdeauna a poeziei. De aceea o slujeşte cu dăruire şi o cultivă neîntrerupt, 
variat, spectacular. Cultivată abundent sau discret, în funcţie de faza de 
creaţie, metafora rămâne piatra unghiulară a poeziei lui. Chiar şi atunci când, 
în virtutea unor circumstanţe, tinde să-şi deliricizeze şi prozaizeze discursul, 
poezia sa rămâne, în linii mari, subordonată metaforei, care nu cedează din 
rolul acordat ei ab initio. Se pare că metafora, „metafora lucidităţii”, cum 
i-a zis Beşleagă, este figura adecvată să răspundă cu fidelitate dispoziţiilor şi 
defulărilor auctoriale.

În al doilea rând, poezia sa este traversată, de la prima până la ultima 
pagină, de o permanentă insatisfacţie: de sine, de modele, de situaţie şi context, 
ea revelează, în permanenţă, un spirit tumultuos, cu ample iradieri, sub aspect 
individual şi colectiv, spre trecut, prezent şi chiar viitor, lucru remarcat încă la 
debutul poetului: „Eroul psihologic al versurilor preferă dispoziţiile de încordare, 
de tensionări paroxistice” [1, p. 4]. În spatele poeziei lui Andrei Ţurcanu, compusă 
de-a lungul vremii fie în vers liber, fie în vers clasic, trebuie căutate mereu 
febrilitatea, atitudinea, sentimentul exploziv introvertit, lăuntricul ars pe rugul 
lui Giordano. Eul poetic dovedeşte un spirit prin excelenţă romantic, răzvrătit, 
cu sensibilitate deosebită pentru faptul negativ. Poemele sale, mai ales acelea 
scrise din perspectiva eului colectiv, devin adevărate cântece de jale, lamentaţii 
la adresa neamului sau, dimpotrivă, blesteme şi coşmaruri ale unui imens mozaic 
grotesc. Andrei Ţurcanu este un poet orfic, tragic.

Poetul Andrei Ţurcanu are numeroase texte în care îşi defineşte arta poetică/
artele poetice, într-o veritabilă tradiţie modernă. În Ce este poezia? arta sa este 
definită chiar de poet prin cele două trăsături analizate supra: cultul metaforei, 
expresia sibilinică: „Embrionul de lumină/ din tainiţele inconştientului” şi trăirea 
intensă, la cea mai înaltă temperatură spirituală: „crisparea cărnii/ cuprinse de 
febra ce prevesteşte/ ploi lungi/ şi schimbări bruşte de presiune atmosferică”. 
Dacă întrebarea din titlu este una retorică, Andrei Ţurcanu afirmă, pe urmele lui 
Montale, ce nu trebuie să fie poezia: „niciodată însă – scuipare-n fântână, hula 
de frate/ şi cuvântul invocat în deşert”. Deci poezia trebuie circumscrisă unei 
tradiţii, iar cuvântul poetic trebuie oficiat asemenea unei liturghii. În acest context, 
obsesia după Iisus nu distonează. Mai mult, poetul împrumută vocea oraculară, 
îmbrăcând toga christică. Scris la o distanţă de două decenii de artele poetice 
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enunţate în volumul său de debut, „de la stilul său dur, incisiv, de la sarcasm poetul  
a evoluat (în poemul Ce este poezia? – n. n.) spre o viziune mai conciliantă, mai 
domoală, am zice: creştinească” [2].

Artele poetice ale lui Andrei Ţurcanu nu sunt univoce. Ele ar putea fi 
compuse din două laturi, uneori disociate, alteori combinate: pe de o parte, 
omul şi lumea, poetul şi arta, pe de alta, fapta omului şi creaţia artistului. În 
Autoportret este prezentată poziţia poetului-om în cetate, văzută prin intermediul 
capacităţii de rezistenţă a lui. În poemul Andrei Ţurcanu, profilul uman (dar şi 
sociopolitic) pe care şi-l face este mai complex. Procedeele preferate puse în 
evidenţă sunt în fond eminesciene (invectiva din Scrisori şi autoportretul în 
negativ din Rugăciunea unui dac), actualizate prin încadrări realiste.

În Ars poetica din volumul de debut, poetul se referă la relaţia obiectului 
său, poezia, cu contingentul ca fiind produsă în termenii unei deficienţe cronice: 
„Otravă rumenă mi-i fructul/ ce l-am dat luminii”; „Oglinzi ascunse-n inimi 
– opaline/ se sparg de măşti frumoase”. Existenţa, inclusiv cea a poeziei, este 
înconjurată de aparenţe: „grimase şi himere”. Toate atingerile conduc spre in-
comunicare sau falsă comunicare, din care rezultă un amalgam contraproductiv: 
„Grei, fagurii se-amestecă/ cu fiere”. Hotarele dintre valoare şi nonvaloare se 
şterg, criteriile dispar, deschizând drum promiscuităţii: „cuţite împlântă adânc/ 
în trupuri androgine”. Mesajul etic este foarte pronunţat, fiind învăluit într-un 
limbaj alambicat, elitist, care, de acum încolo, îi va purta amprenta. Metafora 
este, în viziunea poetului, scara conducând spre adevăr. Aceleaşi repere sunt 
marcate şi de Alexandru Burlacu: „Însăşi creaţia, concepută obişnuit ca act divin,  
e o «otravă rumenă», o esenţă puternică, vivificatoare pentru materia aflată în 
stare de somnolenţă sau degradare. Alfa şi Omega, sau cum zice poetul, moartea 
şi învierea, sfârşitul şi începutul creaţiei, a fructului cu otravă rumenă (sănătoasă, 
în înţelegerea populară a acestui cuvânt) se află în adevărul dur («seninu-i aspru», 
aidoma stelei eminesciene, «nedeschis vederii»), în adevărul care taie («cuţite 
împlântă adânc în trupuri androgine»)…” [3, p. 200-201].

În Artă poetică din volumul Iisus…, poetul pare a da o replică unor 
presupuse acuzaţii, încercând să reabiliteze noţiunea de poezie angajată, 
compromisă în socialism. Se reiterează ideea că poetul este de-a dreptul obligat 
să pună degetul pe rană (dar nu să se ascundă după deget). Reţeta livrată pare 
pe cât de simplă, pe atât de paradoxală: „În golul care ne locuieşte/ şi care 
imperceptibil ne înlocuieşte/ suflu un abur de melancolie/ rece ca lama unui 
cuţit”. Tocmai în această perioadă poezia sa devine mai directă. Eticismul şi 
estetismul nu mai au nevoie de camuflare. E ca şi cum poetul ar ieşi dintr-o 
lungă ilegalitate sau letargie. Pe lângă poezia cu care ne obişnuise, tot mai pe larg 
utilizează pamfletul, diatriba, sarcasmul, şarja. E perioada când publică eseurile 
sale incendiare: Celula suferindă, Sabatul sau noaptea vrăjitoarelor politicii 
etc. Experienţa politică (consilier prezidenţial – 1992, consilier prezidenţial 
şi purtător de cuvânt – 1999) îl dezgustă. Limbajul poeziei şi cel al eseurilor 
se intersectează nemijlocit. Întregul volum Elegii… denotă reflexul activităţii 
sale la Preşedinţie: „La acest hotar de milenii – /r. m./ şi noi/ măcinaţi între 
valţurile unei mori/ jumătate prinsă de o stea,/ jumătate înghiţită de hău”  
(31 decembrie 1999). Înfierează, aproape cu text deschis, politicieni şi situaţii încă 
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recognoscibile: „Ceva nu se potriveşte/ în vrăjelile dlui preşedinte Mucinschi… 
(…) Sau, poate, de vină sunt tornadele tot mai frecvente/ din îndepărtata Floridă 
natală,/ care vara aceasta i-au stricat zarzavaturile/ de pe lângă casă?… (…) Iată 
întrebarea!/ Iar noua majoritate parlamentară/ cu barba lui Zurie Moşca emblemă/ 
(sugestie a genitalului virgin puberal/ mângâiat delicat de o mână curată)/ trebuie 
să dea de urgenţă un răspuns” (Ceva nu e în regulă…).

Impregnate de un vocabular select şi de nume mitologice, de obicei conotate 
negativ, poemele induc o tonalitate sumbră, apăsătoare, de sorginte modernistă, 
transmisă de la un volum la altul. Titlul ultimei plachete, Estuar, este amăgitor. 
Deşi, prin sens, înseamnă „gură largă… în zona de vărsare a unor fluvii mari” 
(DEX), estuarul lui Andrei Ţurcanu nu simbolizează ieşirea definitivă la liman. 
Estuarul pare nămolit, e doar o oprire sau e situat undeva în ceaţă sau are mai degrabă 
semnificaţia unei construcţii mentale: „dincolo de stufărişul ce ne-acoperă văzul/ 
nu presupunem Marea” (Numitorul comun). Or, deşi ajunşi în estuar, riscăm să 
orbecăim în continuare şi să nu apucăm să vedem marea. Acest estuar „aidoma 
nămolului” e o iluzie, un fel de Pământ al Făgăduinţei amânat, „mâl al uitării”. 
Estuarul e apa pe care Iisus, simbol recurent în poezia sa de la debut încoace, păşeşte  
„de două milenii” şi „nu mai ajunge la noi” (Nepotriviri).

Poezia lui Andrei Ţurcanu schimbă pe parcurs accentele: de la incantaţie şi 
metaforismul etic la antiutopism şi vizionarismul negru, de la pânza socială pe care  
o depopulează şi o deobiectualizează spre o deontologizare interioară. 
Escatologia nu mai poartă un caracter global sau naţional, ci individual. 
„Subit, iau de seamă că totul în jur îmi este străin.// În răsfrângerile reci 
ale luminii de seară/ scheletice umbre:/ câini vagabonzi, cai de pripas, 
oameni fără aşezare” (Umbre, vol. Estuar). „Fără ferestre în afară/ ca  
o monadă închis în singurătatea proprie/ cu moartea ce-mi calcă pe urme” (Bilanţ,  
vol. Estuar). Evoluţia pare legitimă atât în context poetic, cât şi biografic.

Volumul său de debut, Cămaşa lui Nessos (1988, ed. a II-a: 1996), a fost 
conceput sub forma unei călătorii iniţiatice, înregistrate într-un jurnal pus sub 
semnul autenticităţii. Astfel, călătoria se compune din poemele propriu-zise, 
grupate în cicluri, între care sunt intercalate comentariile a două personaje 
emblematice: Simplicimus şi Hiron. Mai mult, numeroase poeme din carte 
poartă subtitluri menite să comunice cu textele interpretative într-o concepţie 
generală. Autorul şterge cu bună ştiinţă graniţele dintre text şi comentariul de text. 
„Personajele se mişcă într-un spaţiu fără semne concrete de identitate – un topos 
simbolic, închis în sine, o suprarealitate agonică, halucinantă, fără orizonturi 
şi fără puncte de orientare”, explică autorul în „Cuvânt-înainte”. Comentariile 
sale nu sunt metatexte, ci texte poetice în proză cu funcţie metatextuală. Autorul 
mărturiseşte, în acelaşi „Cuvânt-înainte”, despre dorinţa de a-şi pune poemele în 
aria unui „numitor comun”. Pentru poet era important la acea dată ca poemele 
sale să fie integrate unui proiect unitar, redat de Mihai Cimpoi în următoarea 
sintagmă: „repunerea lumii contemporane în temeiurile arhetipale” [4, p. 192]. 
Era o strategie de lectură. Andrei Ţurcanu, probabil conştient de faptul că poemele 
sunt dificile şi inactuale (în 1988), şi-a dublat vocaţia de poet cu cea de critic 
literar. Trebuie spus că majoritatea cronicarilor care au scris despre Cămaşa lui 
Nessos au acordat mult spaţiu tocmai comentariilor subsidiare, uneori trecând pe 
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planul doi poezia. Chiar şi Emilian-Galaicu Păun, căruia i s-a părut că această 
garnisire a poeziei cu texte programatice extrapoetice o transformă într-un 
„produs pur al intelectului poetic” [5, p. 128], nu trece cu vederea „instrucţiunile 
de lectură ale autorului” [ibid.]. De aceea Andrei Ţurcanu, reluând Cămaşa lui 
Nessos în volumele antologice (Plânsul Centaurului, 2008, Interior în roşu 
aprins, 2012), elimină toate comentariile şi lasă poemele fără sprijin mitopoetic. 
Este o schimbare de optică asupra artei sale poetice. Însemnele exterioare ale 
poeziei nu mai au relevanţă în condiţiile actuale.

Poezia lui Andrei Ţurcanu, oricât de mult spectacol ar înfăţişa, nu se 
descoperă doar prin grila unui eu poetic sfâşietor şi mesianic. Eul liric poate avea 
şi o voce delicată, ca dovadă fiind registrul erotic al poeziei sale, inconcludent 
cantitativ, dar la fel de viguros: „Când firul sorţii abia se mai ţine/ de-o 
zdreanţă,/ numai bradul încărcat de zăpadă parcă i-ar spune:/ Vino, femeie, şi 
mă îmbrăţişează,/ lipeşte-ţi obrazul tău palid/ de ghimpii mei mătăsoşi,/ respiră 
adânc duhul meu verde/ până te vei simţi foarte bogată/ ori până, ameţită, vei 
auzi/ cum în oraş prind a urla/ toţi lupii de la menajerii,/ adulmecând izul sălbatic/ 
de libertate” (Triptic, vol. Cămaşa…).

O trăsătură evidentă a poeziei lui Andrei Ţurcanu o constituie 
eminescianismul ei. În acest sens, Andrei Ţurcanu este un şaptezecist, conectat, 
ca şi şaizeciştii, la tradiţiile clasice. Pentru generaţia ’60-’70, Eminescu  
a reprezentat un model supratemporal, însăşi idealitatea. Poeţii acestor generaţii 
au dedicat cele mai multe texte lui Eminescu, culminând cu poemul şi declaraţiile 
de credinţă ale lui Grigore Vieru. Este de înţeles ataşamentul necondiţionat al 
poeţilor basarabeni. Activând într-o provincie izolată de valorile româneşti, nu 
li s-a permis să-şi exprime entuziasmul şi filiaţia decât faţă de clasici. Arghezi, 
Bacovia sau Blaga erau nume interzise şi puteau pătrunde în poezia basarabeană 
numai într-o formă disimulată, atent filtrată. Această stare de fapt când scriitorii 
nu aveau voie să pună în circuit şi să discute nume recente ale literaturii române 
ţinea literatura locală într-un făgaş clasic arhaic şi depăşit. Generaţia următoare, 
a optzeciştilor, care s-a produs într-o epocă a unei relative liberalizări, nu se mai 
simte legată de Eminescu printr-un cordon ombilical. Nu vom găsi la ei dedicaţii 
sau motive eminesciene, decât accidentale, rarisime, scrise într-o fază iniţială. 
De exemplu, Eugen Cioclea, reprezentant al unei zone tampon ’70-’80, încă mai 
scrie: „O măsură-etalon, Eminescu,/ va trebui să adoptăm în curând” (Poemul 
apocrif, vol. Numitorul comun, 1988).

Trăsăturile eminesciene ale poeziei lui Andrei Ţurcanu nu au rămas 
neobservate de critica literară. Aliona Grati pune volumul de debut, Cămaşa 
lui Nessos, şi ultimul volum, Estuar, sub semnul Odei (în metru antic), ambele 
fiind „o rescriere a aventurii gnoseologice a sinelui eminescian”. În Cămaşa lui 
Nessos, „poetul basarabean se integrează în epopeea unui eu care «învăţă a muri» 
şi a «învia din propria cenuşă», dând formă zbuciumului lăuntric şi aspiraţiei 
tulburătoare spre absolut”, iar „Estuar se vrea expresia ultimei trepte a experienţei, 
corespunzând stării din ultima strofă a Odei… eminesciene, în care combustia 
afectivă e urmată de «nepăsarea tristă»” [6]. În linii mari, volumul Elegii pentru 
mintea cea de pe urmă (2000) dezbate polemic şi învederează actualitatea,  
având în palimpsest, aşa cum am arătat anterior, Scrisorile eminesciene, 
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actualizate prin introducerea unor elemente documentare. În spatele şarjelor 
putem reconstitui cu uşurinţă portretele originale. Cadrul politic şi evenimentele 
sunt, la fel, recognoscibile.

Nu trebuie confundat eminescianismul lui Andrei Ţurcanu cu 
eminescianismul de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-
lea. Poemul Sara pe deal din volumul de debut, de exemplu, reprezintă doar un 
omagiu marelui său înaintaş şi un pretext de a folosi motivul eminescian pentru 
a da relief propriilor obsesii şi simbolurilor recurente: cocoşi răguşiţi, cenuşa 
apusului, gri fără capăt, ochiul saşiu al lunii, smârcul, lumina veştedă, fructul 
rumen, coroana de aur etc. Adrian Dinu Rachieru consideră că Andrei Ţurcanu, 
„manevrând polifonismul, intertextualitatea, stilul limbut, voci care interferă în 
orizonturi apocaliptice poate fi revendicat (şi) de optzecism” [7]. Deci nu este 
vorba de urmarea unui model până la confundarea cu el, ca la Vlahuţă, ci întâi de 
toate de intertextualitatea pe care optzecismul a proliferat-o în varii forme.

Cochetarea cu poezia lui Eminescu este împinsă de Andrei Ţurcanu mai 
departe, până spre zone ale sonorităţii sau ale vocabularului. Urme eminesciene 
se observă şi în volumele târzii. De exemplu, Destin întors (2005): „Boiul în 
spirale/ tandre, ireale/ ca de zburătoare/ zări vămuitoare…” (Elipsoidalia),  
„Tu – un şipot blând/ eu – o coasă-n vânt// tu curgând în nori/ eu muşcând 
pământ” (Dans în trei).

Artele poetice, exprimate sub orice formă, joacă un rol însemnat în creaţia 
sa. Este încă un paradox al autorilor moderni. Ei ştiu că nu există o definiţie  
a poeziei şi încearcă de fiecare dată să o exprime.
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În perioada dintre cele două războaie mondiale, în literatura română 
se instaurează un nou cadru cultural – modernismul, care vine să detroneze 
sămănătorismul, poporanismul şi simbolismul antebelic. Noile tendinţe 
moderniste însă nu presupun şi nici nu au drept obiectiv eliminarea spiritului 
tradiţional din literatură.

Cu toate dificultăţile de afirmare, aflată în colaps ca urmare a bine 
cunoscutelor evenimente politice, literatura basarabeană interbelică încearcă să 
se menţină în cadrul cultural românesc şi să se ralieze la mişcările literare din 
dreapta Prutului. Un rol important în acest sens a avut revista Viaţa Basarabiei 
(1932-1944), al cărei director a fost Pantelimon Halippa. Rezultat al acordului 
intervenit între o seamă de cărturari basarabeni, revista devine, în timp foarte 
scurt, mentorul vieţii culturale din regiune, graţie statutului şi prestanţei sale, cu 
atât mai mult cu cât nici până la momentul lansării primului său număr, nici după 
aceasta, în ţară nu au existat publicaţii importante de acest gen [1].

În tentativa de a dirija mişcarea literară din ţară, revista Viaţa Basarabiei  
a promovat o literatură cu pronunţat caracter naţional şi a realizat, în parte, 
performanţa de a uni armonios, în maniera revistei Gândirea (Cluj: 1921-1922; 
Bucureşti: 1922-1944), specificul naţional cu spiritul modern în literatură.  
Însă, după cum s-a constatat, în unele cazuri insistenţa excesivă a revistei pe 
aspectul strict naţional al creaţiei s-a dovedit a fi în detrimentul inovaţiilor de 
orice fel. În consecinţă, impunând cu multă hotărâre şi autoritate tradiţionalismul 
în centrele culturale de la Chişinău, Bălţi, Bolgrad, Cetatea Albă, revista  
Viaţa Basarabiei a orientat rapid mişcarea literară din ţară pe o direcţie 
autohtonistă, stimulată fiind de teoria autohtonismului integral din cadrul 
doctrinei gândiriste, enunţate de Nichifor Crainic.

Revista Viaţa Basarabiei se înscrie în idealul susţinut de Gândirea 
şi schimbă climatul literar din Basarabia prin impunerea autohtonismului 
– punct de incidenţă între concepţiile lui Lucian Blaga şi ale lui Nichifor 
Crainic. Reamintim că indiferent de tendinţele orientative divergente ale 
celor de la Gândirea, toţi „îşi voiau literatura ancorată într-o problematică 
autentică, înrădăcinată în spiritualitatea autohtonă” [2, p. 18]. Astfel, revista 

urmează în spirit un traseu convergent cu cel al Vieţii româneşti (Iaşi, 
martie, 1906 – august, 1920), care, condusă efectiv de secretarul de redacţie, 
Garabet Ibrăileanu, în orientarea sa tradiţională, a acuzat sămănătorismul 



134

pentru înfăţişarea parţială a realităţii, a militat pentru reprezentarea veridică 
a vieţii satului; s-a străduit să promoveze o literatură care, descriind satul, 
să aşeze în prim-plan „ţăranul social, ţăranul sărac, ţăranul care are nevoie 
de reforme, de ridicare, de transformare” [3, p. 20]. Animaţi de ideea că 
marea creaţie îşi are rădăcinile adânc implantate în etnic, atât Blaga, cât şi 
Crainic (aceşti doi oponenţi din cadrul aceleiaşi publicaţii) sunt de opinie 
că „în cazul culturii româneşti, etnicul se exprimă în «tradiţie»” [3, p. 394], 
iar termenilor tradiţie şi tradiţionalism le atribuie în procesul de definire 
un sens anistoric.

Cu toate acestea, spiritul modernismului se va instaura în literatura 
basarabeană. Paradoxal, însăşi revista care preferă, conform opiniei lui 
Vasile Luţcan (unul din coredactorii de la Viaţa Basarabiei), să aibă un 
„caracter local, fie chiar provincial” decât să se complacă „în tot soiul de 
acrobaţii pe arena noutăţilor generale ori a actualităţilor internaţionale”  
[4, p. 59], va găzdui în paginile sale lucrări ale tinerilor scriitori din regiune, 
care flirtau cu modernismul, ce-i drept, un modernism venit prin filieră 
românească (George Meniuc, Magda Isanos…).

Preocupările grupului din jurul acestei publicaţii au devenit în 
scurt timp un mobil de stimulare a spiritualului în literatură. Urmând 
modelul de la Centru, noul tradiţionalism va fi şi în Basarabia nu doar un 
neosămănătorism, ci un tradiţionalism modernizat, cu tehnici şi mijloace 
noi de expresie, preluate în literatura română din arsenalul modernismului 
german şi austriac, la noi însă venit prin filieră românească, prin intermediul 
celor mai pasionaţi exponenţi ai săi – Lucian Blaga, în primul rând. Acesta 
„întrezăreşte «modernismul» creaţiei populare româneşti din perspectiva 
uneia dintre mişcările avangardei literare europene” [5, p. 175] – trăsătură 
inedită, ce a conferit operei blagiene o notă distinctivă, constând în 
sintetizarea celui mai recent modernism cu cel mai arhaic tradiţionalism. În 
Basarabia, în condiţiile unei continuităţi a idealurilor sămănătoriste, atestate 
şi în al treilea deceniu al secolului trecut (deşi caracteristice mai mult anilor 
’20 prin reprezentanţii generaţiei unioniste), încercarea fericită a lui Blaga 
de a valorifica elementul tradiţional-popular de pe poziţii moderniste este  
o revelaţie mai ales pentru scriitorii din tânăra generaţie, pentru care tradiţia 
se împleteşte cu spiritul aventurii moderne a literaturii. Creaţia lui Lucian 
Blaga este un exemplu concludent de compatibilitate între cei doi termeni 
ai raportului tradiţie – inovaţie şi o soluţie convenabilă pentru atenuarea, 
într-o oarecare măsură, a conflictului generaţionist.

Desigur, în această perioadă de după Primul Război Mondial, 
scrisul basarabean nu poate să concureze sau să-l egaleze din punct de 
vedere valoric pe cel din România. Literatura din Basarabia acelor timpuri 
prezintă valoare în măsura în care reuşeşte să spargă clişeele vechi şi să 
instaureze un cadru propice achiziţiilor moderniste, astfel sincronizându-
se cu literatura de la Centru: „Perioada anilor ’20-’30 este singura în 
care literatura basarabeană se află în contact nemijlocit cu cea din ţară”  
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[6, p. 14]. În astfel de condiţii, dată fiind orientarea literaturii din acea perioadă 
spre autohtonism, scrisul basarabean şi cu predilecţie poezia, condusă fiind 
de ideea sincronizării, adoptă modele avansate (Eminescu, Goga, Blaga, 
Bacovia, Arghezi, Barbu), ce convin câmpului propriu de preocupări literare, 
direcţionate spre revelarea unui fond specific basarabean. Deşi faptul de  
a crea conform modelelor de cele mai multe ori duce la un simplu mimetism, 
impactul fenomenului luat în discuţie raportat la literatura din Basarabia are 
şi aspecte pozitive şi vizează, pe de o parte, calitatea scrisului, care a evoluat, 
după cum observă Nicolae Leahu, „de la structurile simple (auditive), de tip 
folcloric, la conştiinţa varietăţii registrelor stilistice”, iar, pe de altă parte,  
a favorizat apariţia „întâilor semne ale regândirii poeticului ca fapt de limbaj” 
[7, p. 27].
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FAţeTele  noI  Ale  roMAnuluI  ISTorIC  BASArABeAn

ion  CIoCAnu
Institutul de Filologie al AŞM

În anii posttotalitarismului atestăm o adevărată avalanşă a romanelor 
istorice ori mai curând a unor construcţii lirico-epico-memorialistice pe teme din 
istoria Basarabiei. Avem în vedere, în primul rând, câteva romane solide, realizate 
cu măiestrie şi apreciate în consecinţă, ca Pactizând cu diavolul (1999), Spune-
mi Giony! (2002) şi Hronicul Găinarilor (2006) de Aureliu Busuioc, Nepotul de 
Vladimir Beşleagă (1998), Eclipsa de Mihail Gh. Cibotaru (apărut în revistă în 
1990, în volum în 2005), Casa cu faţa spre ispită de Victor Dumbrăveanu (1993), 
Viaţă pe muchie de cuţit de Simion Ghimpu (2009), Vin chinezii! de Nicolae 
Esinencu (2009). Nu lăsăm fără atenţia cuvenită construcţiile lirico-epico-
memorialistice considerate pe ici-colo romane: Iepurii nu mor (Pentru copiii 
sovietici care au crescut mari) de Ştefan Baştovoi (2002, ediţia a II-a: 2006), 
Copil la ruşi de Leo Butnaru (2008), Sex & perestroika de Constantin Cheianu 
(2009, ediţia a II-a: 2010), Înainte să moară Brejnev de Iulian Ciocan (2007), Cum 
avea să moară Stalin de Ion Proca (2010). Majoritatea scrierilor enumerate s-au 
bucurat de prefeţe, postfeţe sau recenzii elogioase chiar la momentul publicării 
lor dintâi, o altă parte a acestor opere au beneficiat de discuţii bine-venite în 
paginile presei periodice. Din cauza caracterului haotic al editării şi, îndeosebi, al 
difuzării cărţii în republică, au rămas în afara preocupărilor criticilor şi istoricilor 
literari romane ca Eclipsa de Mihail Gh. Cibotaru, Casa cu faţa spre ispită de 
Victor Dumbrăveanu, Viaţă pe muchie de cuţit de Simion Ghimpu, Decameron 
basarabean sau Dumnezeu i-a dat omului puşcă de Ion Iachim, câteva lucrări la 
temă purtând semnătura altor autori.

În articolul de faţă punem în atenţia potenţialilor noştri cititori câteva faţete 
noi ale romanului istoric basarabean, depistate în două cărţi meritorii, rămase 
până acum în afara preocupărilor colegilor de specialitate.

O lucrare epică originală, demnă de o apreciere înaltă, de care ea nu s-a 
învrednicit până în prezent, este romanul Decameron basarabean sau Dumnezeu 
i-a dat omului puşcă de Ion Iachim (2005). „Experiment narativ impresionant”, 
acest „roman-document despre tragedia Basarabiei”, în opinia lui Theodor 
Codreanu, „poate sta cu cinste alături de zguduitorul roman documentar al lui 
Paul Goma intitulat Basarabia” [2, p. 10].

Prin ce anume, datorită căror aspecte ale realităţii investigate de autor şi 
căror particularităţi de realizare artistică se impune atenţiei publice romanul lui 
Ion Iachim?
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Personajul cel mai activ al cărţii, Evdochim Vărzărescu, este original 
prin însuşi faptul că a făcut parte din garda regală de la Sinaia şi s-a aflat 
în preajma mareşalului Ion Antonescu, a trecut prin para războiului din  
1941-1945, nimerind în lagărul de prizonieri nemţi şi români din Alapaevsk, 
iar la întoarcerea în Basarabia şi-a pierdut toate drepturile sociale şi politice, 
aşteptând să-i fie permisă activitatea ordinară de simplu profesor şcolar. Ion 
Iachim ridică vălul de pe nişte realităţi complicate la care basarabenii au participat,  
însă despre care nimeni dintre scriitorii noştri n-a vorbit până acum. Dar nu 
e numai aceasta. Evdochim Vărzărescu e prezentat de prozator într-un mod 
de-a dreptul captivant. Chiar naşterea personajului, „la 1 martie 1914”,  
e o paralelă ingenioasă şi multisemnificativă cu apariţia pe lume a unui fantastic 
Cerb, supranumit cel Mare. Copilul Evdochim are o memorie fenomenală 
(declamă pe de rost un lung şi întortocheat descântec), are minte iscoditoare, 
intuiţie fină, totalmente surprinzătoare a unor adevăruri dureroase. Împletire 
măiestrită de elemente realiste şi de altele, fantastice, el apare curând în faţa 
noastră ca „un cerb hăituit de regimuri, mânat de război, cerb căruia i-au fost 
hărăzite scurte clipe de tihnă şi amăgitoare fericire” [3, p. 16]. Incitantă este, 
de exemplu, istoria ataşamentului lui Evdochim faţă de „bouroaica” pe care 
niciun consătean nu dorise s-o „privatizeze”, apoi visele lui care nu zăbavă 
se împlinesc (cu acel „vultur uriaş” care vine la casa lor „să peţească o fată”), 
întâmplarea cu tăuraşul Muhurel ş.a. Înmatriculat la şcoala de agenţi sanitari, 
Evdochim ne impresionează printr-un mare potenţial intelectual, reacţionând 
adecvat la prelegerile profesorilor „eliberatori” de peste Nistru şi întreţinând 
relaţii prieteneşti cu liceana Veronica Haneş, ulterior prinsă de sovietici 
difuzând foi volante anticomuniste. În 1941 e felcer sătesc. Chemat în armata 
română, e felcer militar şi-l vedem, mai mult – îl simţim îndurând cu stoicism 
greutăţile sângerosului măcel, alături de madam Soare şi de alţi oşteni bravi.  
La un moment dat, îl surprindem împiedicându-l pe un maior (Timotin) să 
împuşte „un cerb mare, bine hrănit, cu coarnele ramificate semeţ” [3, p. 123]; 
în mintea noastră ia naştere spontan legătura necesară cu faptul că personajul 
se născuse odată cu Cerbul cel Mare. După aceasta urmează episodul uciderii 
de către soldaţii ruşi a unui cerb „înfundat în omăt”: „Vreo opt mojici, înotând 
până la piept în zăpadă, îl loveau pe cerb cu bâtele peste şira spinării. Cineva 
dintre ostaşi era gata să deschidă focul, dar Timotin (acelaşi maior! – I. C.)  
a făcut un semn categoric: Nu!” [3, p. 125]. Paralela între cerbii ajunşi în bătaia 
puştilor şi bâtelor, pe de o parte, şi ostaşul supus ororilor războiului, pe de altă 
parte, este de o sugestivitate rodnică şi profundă. Aceste episoade întipăritoare 
au ecouri şi semnificaţii simbolice care se răsfrâng benefic asupra personajului 
Evdochim Vărzărescu, şi el, după cum am arătat deja, „un cerb hăituit de 
regimuri, mânat la război, cerb căruia i-au fost hărăzite scurte clipe de tihnă şi 
amăgitoare fericire”.

Un moment extrem de important în biografia lui Evdochim Vărzărescu îl 
constituie repartizarea lui „la dispoziţia domnului Mareşal”. El a fost desemnat 
în această funcţie „nu numai de aceea că ştia foarte bine sistemul de comunicare 
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al tranşeelor, dar şi pentru cazul când – Doamne fereşte! – Mareşalul ar putea fi 
rănit: felcerul i-ar fi acordat de urgenţă primul ajutor şi l-ar fi tăbârcit cu uşurinţă 
pe Antonescu, fiindcă ostaşul era voinic, osos” [3, p. 129].

De aici încolo urmărim cu un interes crescând şi evoluţia Mareşalului ca 
personaj literar. La drept vorbind, Ion Antonescu începuse deja să se impună 
atenţiei noastre din clipa în care se adresase ostaşilor pe cât de simplu, pe atât şi 
de concludent înălţător, patriotic: „Camarazilor! O nouă repliere este imposibilă. 
Dacă nu-i permitem inamicului să intre în ţară, la sfârşitul războiului vom fi 
declaraţi eroi. Dacă pierdem războiul, şi inamicul ocupă România, cei care vor 
rămâne în viaţă vor fi sclavi şi vor purta stigmatul: criminal de război. Să ştiţi: 
în toate timpurile acei care au pierdut războiul au rămas agresori şi vinovaţi de 
declanşarea acestuia. Şi invers: acei de câştigă războiul sunt declaraţi eliberatori 
de popoare. Nu aveţi de ales şi eu cred că veţi rămâne eroi” [3, p. 129].

Şi mai bine se profilează imaginea Mareşalului în cadrul, restrâns, 
al deplasării în apropierea maximă de poziţiile inamicului şi al întâlnirii 
cu mama lui Evdochim, Eugenia, şi cu Grigoraş, potenţialul cumnat 
al protagonistului romanului. Omenos, atent, curtenitor faţă de femeia 
venită pe linia frontului ca să-i aducă feciorului său păstăi prăjite, 
mareşalul Ion Antonescu ne impresionează puternic încă înainte de  
a contempla – în paginile romanului – sacrificiul lui în numele cauzei naţionale 
(dezvăluit de scriitor la locul oportun, cu toate detaliile graţie cărora personajul 
devine în adevăr şi pe deplin memorabil).

E şi un al treilea personaj foarte important ca liant al tuturor părţilor 
componente ale romanului şi ca român moldovean participant activ la viaţa 
descrisă de autor, altfel zis – la istoria meleagului interriveran. Alistar, fiul 
lui Evdochim, tot el naratorul a tot ce se întâmplă pe parcursul romanului, 
este un receptacul desăvârşit al evenimentelor istorice demne de memoria 
urmaşilor. Adevărul acesta e consemnat succint, de exemplu, într-o notă de 
subsol: „Romanul… constituie o îmbinare a documentului istoric cu fantezia 
autoricească”. Un capitol, al doisprezecelea, „nu are nimic, absolut nimic, 
din ceea ce se numeşte improvizaţie autoricească. Inclusiv notele de subsol 
(ale autorului), totul este adevăr adevărat” [3, p. 155]. De aceea e firesc să-l 
trecem şi pe naratorul-personaj Alistar Vărzărescu printre figurile epice 
datorită cărora romanul Decameron basarabean… aduce în proza epică 
românească din Republica Moldova o substanţială doză de noutate şi de putere 
de impresionare. Pe parcurs ni se întipăresc şi un şir de personaje episodice, 
ca pomenitele mai devreme Veronica Haneş şi sora medicală madam Soare, 
Alexei Cotelea din Oneşti ş.a. Întreaga naraţiune Decameron basarabean sau 
Dumnezeu i-a dat omului puşcă se citeşte cu interes şi cu folos şi sub aspectul 
emoţiei generate de scriitura însăşi, stimulatoare a stării de aşteptare a ceea 
ce urmează să se întâmple, şi sub aspectul informaţiei, alteori al sugestiei, 
despre faptele istorice desfăşurate chiar pe locurile noastre, cu participarea 
la lupte a mareşalului Antonescu ş.a. Câteva capitole, ca cel despre mareşalul 
Antonescu depănându-şi istoria în celula sa din închisoarea Jilava ori cel 
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despre luptătorul împotriva cotropitorilor sovietici Alexandru Holban, sunt 
de-a dreptul excelente. Că sunt şi altele, mai puţin impresionante, e adevărat, 
dar nici acestea nu ne lasă indiferenţi, contribuind şi ele – într-o măsură mai 
mare sau mai mică – la reuşita cărţii.

O datorie a criticii literare curente este să pună în lumină noutatea 
principială a unor romane ca cel intitulat Foka de Ion Anton. Evidenţiem din 
capul locului o situaţie originală, comparabilă parţial numai cu o întâmplare 
descrisă de Victor Dumbrăveanu în romanul său Casa cu faţa spre ispită. Nichita 
Donică, protagonistul romanului Foka, se afla cu familia la gara Străşeni în 
aşteptarea îmbarcării în trenul care avea să-l ducă în Siberia, când i-a venit ideea 
să-l informeze pe mai-marele pentru deportare că nu exploatase muncă străină 
şi că, în genere, n-avea nicio vină pentru care să fie deportat. Îi vorbi într-o rusă 
perfectă, încât responsabilul începe să-l descoasă de unde ştie atât de bine limba 
colosului răsăritean. Aflând despre Nichita Donică unele amănunte pitoreşti 
(învăţase la Şcoala de Viticultură, Pomicultură şi Vinificaţie din Chişinău şi 
lucrase ca agronom), ofiţerul Fokin îi răspunde că-l poate elibera de deportare 
doar cu condiţia ca el, agronomul Donică, să organizeze în satul său natal 
colhoz. Nichita acceptă, dar îi cere să fie eliberat de deportare încă un consătean, 
împreună cu care ar reuşi să întorloace lumea într-o gospodărie colectivă. Aşa 
scapă de deportare doi ghelăuzeni care, într-adevăr, pun la cale şi conduc cu 
pricepere un colhoz fruntaş.

Deci în romanul Foka avem şi un preşedinte autohton, specialist de marcă 
în agricultură, cunoscător perspicace al oamenilor, al tradiţiei locului, atent la 
grijile şi nevoile consătenilor, bucurându-se – la rândul său – de înţelegerea 
şi stima acestora. Ion Anton a dat peste cap o întreagă proză anterioară despre 
colectivizarea agriculturii, împânzită cu preşedinţi numiţi în mod birocratic de 
forurile partinice din rândurile ruşilor şi ale altor venetici străini şi de limba, şi de 
grijile şi năzuinţele sătenilor, şi de soarta pământului nostru, majoritatea – corupţi 
şi corupători, după cum era şi Kozlov, din Casa cu faţa spre ispită a lui Victor 
Dumbrăveanu, şi după cum e Andrei Cernov, pe care i-l plasează lui Nichita 
Donică diriguitorii din raion, agronom fără cunoştinţe în domeniu, delapidator 
neruşinat al averii obşteşti, până la urmă ajuns la închisoare (cu concursul cerut 
de Nichita Donică unui mare şef din capitală).

Nichita Donică şi Grigore Anton s-au salvat de deportare în Siberia, dar 
viaţa basarabenilor înstrăinaţi pe meleagurile de gheaţă ale străinătăţii ajunge 
să fie evocată, succint, prin mărturisirile unor gospodari ghelăuzeni, ca Andrei 
Anton, întors într-un târziu la baştină, şi printr-o poezie a scriitorului însuşi 
– Răvaş din Siberia, anii ’50. Ion Anton prezintă în chip realist şi fenomenul 
transformării Moldovei într-un fel de Siberie („Stalin, dacă n-a reuşit să-i 
strămute pe toţi moldovenii în Siberia, a adus foarte multă Siberie în Basarabia”  
[1, p. 177]; începuse „o mare campanie de «alegere» a unor preşedinţi de colhoz, 
pe care oamenii îi vedeau pentru prima dată în viaţă, inşi aduşi din Rusia, 
Ucraina, Bielorusia… Erau, în principiu, indivizi străini ţăranilor noştri şi, în 
mare parte, necompetenţi în ale agriculturii, mai ales în ale agriculturii specifice 
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moldave” [1, p. 163]; în loc să se bucure de succesele băştinaşilor noştri harnici 
şi cinstiţi, aceştia „judecau” ca secretarul comitetului raional de partid Volkov 
despre Nichita Donică: „Chiaburul ista are să-i facă chiaburi pe toţi!” [1, p. 185]. 
Adică o să le dea câte două kilograme de cereale pentru fiecare zi de muncă în 
colhoz etc.).

Nichita Donică şi Grigore Anton fiind oameni ştiutori de carte românească, 
e natural ca prin mijlocirea lor să aflăm în roman o seamă de ecouri sau urme 
ale activităţii unor politicieni, maeştri ai artei, scriitori din perioada interbelică  
(Pavel Dicescu, Anastasia Dicescu, Constantin Stere, Ion Inculeţ, regele Ferdinand, 
Gheorghe V. Madan, Mihail Curecheru şi alţii); prin mijlocirea jupânului Grigore 
Anton, asistăm cu o mare curiozitate la un şir de evocări ale trecutului istoric 
zbuciumat despre învăţământul rusesc în Basarabia, despre unii profesori care 
îi obişnuiau pe copii şi cu poezii şi cântece în limba română [1, p. 61-62], iar 
prin aducerile aminte ale lui Nichita Donică – despre dezvoltarea viticulturii şi 
vinificaţiei în Franţa şi în Basarabia [1, p. 55-56, 59]. Mai mult, tatăl lui Nichita 
Donică, „boierul” Zaharia Donică, „avea o bogată arhivă personală, cu zeci de 
caiete şi registre pline de calcule aritmetice şi însemnări de jurnal. Avea şi ziare 
vechi ruseşti şi decupări din ele…”, din care aflăm nenumărate informaţii despre 
realitatea politică, socială, culturală. De exemplu, „La data de 1 ianuarie 1905, 
luând în consideraţie târgurile şi satele, au fost (în Basarabia – I. C.) 758 şcoli. 
Dar între ele niciuna moldovenească. Cu toate acestea, ca şi înainte, poporul 
nu vorbeşte ruseşte…” [1, p. 79]. În aceeaşi ordine de idei se cere menţionată 
străduinţa lui Grigore Anton de a studia nu numai manualele şcolare ale fiicei sale, 
Eugenia, dar şi alte cărţi, între care volumele descoperite în biblioteca personală  
a scriitorului şi învăţătorului Mihail Curecheru din Negreşti: „A ales mai multe 
cărţi, mai ales de istorie, printre care ţine bine minte o carte cu numele lui 
Herodot, cronicarul grec care i-a numit pe geţi cei mai viteji şi mai cinstiţi dintre 
traci, care, dacă ar fi uniţi, ar stăpâni lumea” [1, p. 107]. Pornind de la cărţile 
oferite de Curecheru, Grigore Anton se simte adesea „vizitat” de nişte „vârtejuri” 
poetice, toate conţinând evocări preţioase despre istoria noastră de demult, 
despre dacii liberi şi viaţa lor, informaţii arhinecesare cititorului contemporan 
şi care constituie o altă particularitate a conţinutului, compoziţiei şi farmecului 
romanului Foka.

Impresionante sunt reflecţiile lirico-publicistice ale autorului însuşi pe 
marginea unor fapte şi întâmplări ale activităţii personajelor, a sentimentelor 
care le încearcă pe acestea şi, mai mult decât atât, multe detalii de ordin biografic 
plasate de autor în ţesătura cărţii, adăugând naraţiunii sale o dimensiune pe cât de 
sinceră, pe atât de curioasă şi, până la urmă, instructivă, deoarece acestea se referă 
şi la procesul de învăţământ din anii ’60-’70, la unii profesori universitari concreţi, 
ca Elena şi Ion Ciornâi, Ion Osadcenco, Procopie Cravţov, Gheorghe Dodiţă 
ş.a., scriitori (Ion Druţă, Grigore Vieru, Victor Teleucă, Liviu Damian…), actori  
(Ion Ungureanu, Ecaterina Malcoci, Valentina Izbeşciuc, Eugenia Todoraşcu, 
Dumitru Fusu şi mulţi alţii), oameni de stat şi politici (Gherasim Rudi,  
Anatol Corobceanu, Nicolae Testemiţeanu…), colegi de facultate, ajunşi oameni de 
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seamă (Leonida Lari, Efim Tarlapan, Larisa şi Valeriu Turea…), alte personalităţi, 
dintre care nu lipsesc „reputaţii exegeţi literari Mihai Cimpoi şi Ion Ciocanu”  
[1, p. 279].

Ramificările consemnate la urmă fac romanul Foka stufos, poate chiar 
prea stufos, cam îndepărtându-ne de subiectul principal – „salvarea” personajelor 
Nichita Donică şi Grigore Anton de calvarul deportării staliniste, organizarea de 
către aceştia a colhozului în satul lor natal Ghelăuza, viaţa sătenilor în condiţiile 
noului mod de gospodărire. Ce-i drept, tocmai datorită multelor ramificări ale 
naraţiunii ne alegem cu nenumărate incursiuni în istoria îndepărtată şi în cea 
apropiată a întregului neam românesc şi în realitatea de ieri-alaltăieri a republicii 
noastre şi ne pomenim iniţiaţi în multe idile şi drame sufleteşti, majoritatea 
acestora prezentate de autor cu o sete nepotolită şi constituind adevărate delicii 
ale lecturii.

Un element important al compoziţiei şi forţei de captare a atenţiei 
cititorului este faptul că suntem ţinuţi mereu în aşteptarea dezvăluirii 
semnificaţiei titlului romanului. Abia în ultimele pagini Ion Anton explică 
în mod direct (publicistic) titlul noii sale opere, Foka nefiind un alt nume al 
personajului Fokin (chiar dacă la un moment dat devine limpede că Fokin a 
avut rădăcini româneşti sigure), ci… Dar parcurgeţi cu atenţie, stimaţi iubitori 
ai cărţii naţionale, capitolul intitulat Simbolul Foka, îndeosebi cuvintele 
autorului despre „un sens contradictoriu: sfânt şi păcătos. Sau ambele noţiuni 
într-o singură întruchipare simbolică: Foka” [1, p. 275]. Că nu strică să citiţi şi 
să priviţi toate compartimentele şi toate imaginile plastice din interiorul cărţii 
şi chiar de pe coperte, e o lege – credem – a artei de totdeauna a delectării 
noastre cu cartea.
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reFleXe de VorBă TrACICă
În lIMBAJ geTo-dACIC, roMÂneSC, BulgAr,

SÎrBeSC* ŞI ruSeSC

Victor CIrIMPeI
Institutul de Filologie al AŞM

Cuvintele româneşti autohtone, de veche origine traco-geto-dacă, de cîteva 
mii de ani folosite (ca balaur, bordei, caciulă, cîrlan, groapă, grumaz, mazăre, 
mînz, năpîrcă, pupăză, rînză, strungă, vatră, zară, zgardă etc.), alcătuiesc 
un impresionant fond lexical activ de unităţi de sine stătătoare ale vorbirii 
actuale; existînd, odată cu acestea, şi reminiscenţe ale unor tot atît de vechi 
cuvinte, mai puţin sesizabile şi greu de identificat ca lexeme arhaice. Despre 
o asemenea reminiscenţă (am numit-o vocabulă tracică) încercăm să vorbim,  
cu argumente, în rîndurile acestui microstudiu.

* * *

În prima jumătate a mileniului III (pe la 2500) î.e.n. în sud-estul Peninsulei 
Balcanice, pe unde este acum regiunea montană Strandja a Bulgariei, un rege 
trac, avînd numele Il (care la ai săi, precum şi la alte popoare antice, ca fenicienii 
şi ugariţii, însemna „puternic/tare”, „voinic”), a înălţat un oraş-cetate, zis Ilu 
− „Puternicul” (ştiindu-se de încă trei orăşele cu aceeaşi denumire în spaţiul 
tracic al Peninsulei Balcanice); peste vreo sută de ani alt rege trac, purtînd acelaşi 
nume (observăm, de culoare semantică dorită oricărui om), a întemeiat vestita 
în istorie cetate Ilion (un Ilu grecizat-feminizat: ’′Ιλιον), zisă şi Troia, în partea 
nord-vestică a Asiei Mici, la 5-6 km de litoralul Mării Egee, aproape de poarta 
sudică a trecătorii Dardanele1.1

1 Vezi Иваничка Георгиева, Един старинен култ в Родопите, 
Странджа и междуречието на Струма и Места. Родопски сборник, том III, 
София, Издателство на Българската Академия на Науките, 1972, с. 170-171;  
Л. А. Гиндин, Древнейшая ономастика Восточных Балкан (Фрако-хетто-
лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы), София, Издательство Болгарской 
Академии Наук, 1981, с. 158, 160; Gh. Muşu, Din mitologia tracilor (Studii), Bucureşti, 
Cartea Românească, 1982, p. 165-166, 169-170, 172; Гомер, Илиада, Перевод  
с древнегреческого Н. Гнедича, Москва, Художественная литература, 1986,  
с. 141, 148, 153; И. Ш. Шифман, А. Г. Лундин, Илу // Мифологический словарь, 
Москва, Советская энциклопедия, 1990, с. 238; Н. А. Флоренсов, Троянская война  
и поэмы Гомера, Москва, Наука, 1991, с. 88: «слово Илион [происходит] от 
имени Ила» „cuvîntul Ilion provine de la numele Il”. [Apropo: în corpusul de 
cronici vechi ruseşti din sec. XI Повесть временных лет aflăm, ca nume de oraş-
cetate pe stînga Niprului de Mijloc, un Воин < Vόin − „Luptătorul”, „Oşteanul” >; 
idee similară astfel, în alt areal etnic şi geografic, după 3500 de ani.]1
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Acelaşi il „puternic/tare”, „voinic” a stat, credem, la baza numelui  
ilirilor (circa 100 de triburi în vestul şi nord-vestul Peninsulei Balcanice,  
mileniul II î.e.n.), consemnaţi de „părintele istoriei” Herodot în sec. V î.e.n.;  
ca urmare − şi la cel de Iliria, ţară a „voinicilor”.

Afară de numele ilirilor, am putea lua în cîmpul cercetării (fără destule 
dovezi acum), ca posibilă includere a aceluiaşi il şi în denumirea unei vechi 
formaţiuni tribale tracice − corpili, mileniul I î.e.n., din acelaşi areal geografic, 
pe dreapta cursului de jos al rîului, azi bulgăresc, Mariţa2.1

Un caz remarcabil de prezenţă în limba geto-dacilor a valoroasei 
vocabule tracice, la circa 2700 de ani după amintitul mai sus, ca sigur, il 
din sud-estul Peninsulei Balcanice (trecuseră două veacuri), constă în 
conservarea cuvîntului dat în inscripţii cu litere asemănătoare celor latine, 
marcate în relief pe anumite obiecte ceramice, descoperite arheologic pe 
teritoriul României: una − ca o pereche de cuvinte, pe lut ars din sec. I-II, în 
Munţii Orăştiei (Carpaţii Sudici), şi alta − ca un cuvînt zgîriat pe lut ars din 
sec. II-III, în Subcarpaţii Moldovei.

Mai la concret − sîntem de părere că una din aceste inscripţii, cu 
şirul de majuscule PERSCORILO aidoma unui cuvînt fixat în ştanţă şi 
apăsat în pasta încă moale, de pînă la întărire prin ardere, a exteriorului 
unui obiect argilos cultual de forma unei cupe conice fără picior (înălţimea 
80 cm, diametrul gurii 1,25 m), din sec. I-II, găsit ca fragmente în 180332 şi 
195443 pe locul fostei capitale dacice Sarmizegetusa (actualul sat Grădiştea 
Muncelului/Grădiştea de Munte/Dealul Grădiştii, jud. Hunedoara), cuprinde 
nu un singur cuvînt, cum ar părea cuiva5,4 nici două (ca scriptura continua 
− PER şi SCORILO − „fiul lui Scorilo” ar fi regele dac Decebal [perechea 
primei ştampile cuprinde literele: DECEBALVS], cum au descifrat/acceptat 
mulţi exegeţi şi oameni de cultură, concluzia persistînd în lucrări de profil 
istoric, manuale, tratate academice şi enciclopedii6;5 deşi au fost şi opinii 

2 Христо Данов, Траки, София, Държавно издателство „Народна просвета”, 
1982, с. 41, 45, 541.

3 S. Jakó, Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii  
1803-1804 (II). În: Acta Musei Napocensis, VIII, 1971, p. 442.2

4 C. Daicoviciu [cu 13 colaboratori], Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului 
− Blidarul. Rezultatele săpăturilor din campania anului 1954. În: Studii şi cercetări de 
istorie veche, 1955, VI, nr. 1-2, p. 195-238.3

5 V. Pisani, Paideia (Revista di informazione bibliografica), 16, Genova, 1961,  
p. 246: Perscorilo − nume de om, proprietar de atelier.4

6 C. Daicoviciu, Şantierul… [Bucureşti, 1955], p. 203; Вл. Георгиев, 
Тракийският език, София, 1957, с. 25-26; acelaşi, Траките и техният език, София, 
1977, с. 199-200; I.I. Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, 1967, p. 115; Ion Horaţiu 
Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1968, p. 48; Dumitru Almaş, Decebal − 
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rezervate7),1 ci trei, adică PER, SCOR şi IlO, acestea însemnînd (susţinem de 
mulţi ani): PENTRU CENUŞA-ZGURĂ A VITEJILOR/EROILOR <căzuţi 
în lupte, după ritualul de atunci al incinerării şi pomenirii morţilor>8.2

Îmbinarea de litere SCORIlO, fără PER, e „scrisă” (zgîriată/scrijelită) 
pe un fragment ceramic dacic din sec. II-III, descoperit lîngă satul Borniş, 
jud. Neamţ9 (DECEBALVS, ca însemn calendaric regal, credem, nu putea fi, 
Decebal se sfîrşise din viaţă).3

Lingvistic, substantivul tracic il, cu sensul arhaic uitat (puternic, voinic), 
pus după un apelativ de gen masculin, era perceput peste veacuri ca sufix 
masculin (de facto fiind un sufixoid) al apelativului, astfel figurînd în onomastica 
bulgară: Боил, Божил, Браил, Бързил, Момчил, Дойчил, Добрил, Воил, 

[…] strămoşul eroilor, Bucureşti, 1972, p. 66, 71; Paul MacKendrick, Pietrele 
dacilor vorbesc. În româneşte de Horia Florian Popescu, Bucureşti, 1978 
[originalul cărţii, în engleză, e din 1975], p. 56; Dicţionar de istorie veche  
a României (Paleolitic − sec. X), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1976, p. 523, 536; Al. Rosetti, Istoria limbii române, Bucureşti, 1978,  
p. 227; В. П. Нерознак, Палеобалканские языки, Москва, Издательство Наука, 
1978, с. 36; Jan Trynkowski, Încă o dată despre „Decebalus per Scorilo”. În: Acta 
Musei Napocensis, XVI,  1979, p. 507-512; Ioan Glodariu, L’intensité de l’influence  
romaineen Dacie pré-romaine. Thraco-Dacica, 1984, tomul V, nr. 1-2, p. 153;  
D. Protase, „Decebalus per Scorilo” în lumina vechilor şi noilor interpretări. Thraco-
Dacica, 1986, tomul VII, nr. 1-2, p. 146-153; Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Ioan 
Cîmpeanu, Istoria antică şi medie a României. Manual pentru clasa a VIII-a, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1989, p. 44; Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi  
a României, vol. II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, p. 32: „Decebal […] 
Probabil fiu al lui Scorilo” [apare (ne bucurăm) semnul ezitării: „probabil”].1

7 De exemplu: K. Horedt, Cu privire la interpretarea unor ştampile epigrafice. 
În: Studii şi cercetări de istorie veche, XXIV, 1973, nr. 1, p. 103-110; Mircea Babeş, 
Puncte de vedere relative la o istorie a Daciei preromane. În: Studii şi cercetări de 
istorie veche şi arheologie, XXV, 1974, nr. 2, p. 223-224: „Decebalus per Scorilo 
[…] nu se citeşte obligatoriu Decebal, fiul lui Scorilo”.1

8 Am expus această opinie în articolele: Litere, cuvinte şi realităţi istorice geto-
dacice (ziarul Ştiinţa al Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti, Chişinău, 1982, 
nr. 13-14); Inscripţia DECEBALVS PERSCORILO în viziune istorică, arheologică şi 
etnofolclorică (volumul „Moldova: deschideri ştiinţifice şi culturale, I”, Chişinău, 1993, 
p. 215-216); Formula SCORILO ca precizare cultuală scrisă, de sacru şi magnific, pe 
anumite obiecte ceramice ale geto-dacilor (culegerea „Mircea Eliade, mit şi simbol”, 
Chişinău, 1996, p. 46-53); Valoarea deosebită a elementului ILO în inscripţiile geto-
dacice (culegerea „Originea şi dezvoltarea tracilor la est de Carpaţi”, Chişinău, 1996, 
p. 76-81). Vizavi de ILO − VITEJILOR/EROILOR, din 1982 este valorosul aport 
informativ colateral problemei: „hērōs era în Hellada orice răposat [… mai tîrziu − 
numai căpeteniile] de neamuri, ginţi, cetăţi, a puternicilor lumii acesteia” (Gh. Muşu, 
Op. cit., p. 174).2

9 Rodica Popovici, Antroponim dacic scris cu litere latine în aşezarea de la 
Borniş − Neamţ (secolele II-III e. n.) În: Arheologia Moldovei, XIII, Iaşi, 1990, 
p. 155-160. (Nu intrăm aici în discuţie despre „litere latine” sau dacice latinizate 
examinînd configuraţia grafemelor S [în trei feluri] şi V [u] de pe ştampilele de la 
Grădiştea Muncelului şi scrierea de la Borniş.)3
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Гергил, Драгоил, Радоил, Страшил şi alţii10; română: Murgilă, Serilă, 
Noptilă, Zorilă, Fugilă, Buzilă, Fomilă, Negrilă, Cornilă, Ţintilă, Zgriburilă, 
Gheţilă, dar şi Copil (român din Serbia, sec. XIV) şi alţii11; a ruşilor: Мужило, 
Будило, Вербило, Верзило, Ветрило, Водило, Гостило, Дурило, Добрило, 
Душило, Жеребило, Звонило, Кутило, Мазило, Седило, Студило, dar şi 
Банил, Гудил/Гудила12 etc. Or, erau nu numai simpli Герги, Buzatu, Жеребец, 
dar şi mult mai puternici/viguroşi − Гергил, Buzilă, Жеребило.123

Observăm că la bulgari (rareori la români şi ruşi) e păstrată intact forma tracică  
a substantivului masculin propriu, nu -ilă sau -ило, ci ил (il); putem vorbi de  
o reminiscenţă tracică nativă, oricum subordonată gramatical şi semantic, 
în „construirea” – formarea slavică a limbii bulgarilor în spaţiul balcanic  
(sec. VII-VIII).

Nativ e şi il-ul românescului substantiv comun copil (şi, mai rar 
întîlnit, cel propriu, Copil). Nu excludem sensul de tînăr voinic pentru 
etimologia antroponimului Copil din Serbia sec. XIV (N.A. Constantinescu, 
Op. cit., p. 248), un Marius Copil (performer al tenisului românesc) 
îl avem în prezent (conform TVR1 şi Radio România Actualităţi,  
1-3 oct. 2012); acestea − în acelaşi rînd cu ruseştii Копыл (avîndu-l în 1515 pe 
un Vasiléi Копыл <Kopîl> (В. Н. Татищев, История Российская, VI, Москва-
Ленинград, 1966, с. 113), Банил <Banil>, Гудил <Gudil> şi bulgăreştile Боил 
(Boil „Viteazul”), Воил (Voil „Voinicul”).

Din păcate, în dicţionarele explicative ale românei nu aflăm indicat 
pentru cuvîntul copil sensul „bărbat voinic” (ştiut şi limbajului sud-slav, cel 
puţin sîrbesc, unde копилáн <kopilan>, pe lîngă sensul de „bastard”, îl are şi 
pe cel de „flăcău voinic”; logic, în română pentru copil mai întîi a fost sensul 
de tînăr voinic, apoi a derivat cel de bastard; înţelesul „om de vîrstă mică” 
fiind un reflex tîrziu, din sec. XVII-XVIII13;4 vorba dată avîndu-l (admitem)  

10 Стефан Илчев, Речник на личните и фамилни имена у българите, 
София, Изд-во на БАН, 1969; Песни южных славян. Перевод с болгарского, 
сербскохорватского и словенского, Издание Ю. Смирнова, Москва, 1976.1

11 Vezi N.A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, Editura 
Academiei RPR, 1963.2

12 А. Д. Чертков, Очерк древнейшей истории протословен, Москва,  
В Университетской Типографии, 1851, с. 60, 104, 105; М.Ф. Семёнова, Русские 
личные имена в средневековых иноязычных документах.  In:  Ономастика, Москва, 
1969, с. 90; С.Б. Веселовский, Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища 
и фамилии, Москва, Изд. АН СССР, 1974; Слово о полку Игореве, Издание  
Д. Лихачёва и Л. Дмитриева, Москва, 1987, с. 47, 75; J. Ferrel, Исторические 
заметки о русских именах типа Душило. In: Резюме докладов и письменных 
сообщений на IX Международный съезд славистов – Киев (сентябрь, 1983), 
Москва, 1983, с. 109-110. 3

[Il-ul unor atare nume îşi poate avea începutul din convieţuirea sclavinilor cu tracii,  
sec. VI-VII.]

13 Ion Coteanu, Marius Sala, Etimologia şi limba română. Principii − probleme, 
Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1987, p. 84, 86.4
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pe -il din aceeaşi străvechime tracică (de „substrat”14) abordată aici; 
prefixoidul cop- ar fi o completare tîrzie, poate de după atrofierea în memoria 
colectivă a semnificaţiei lui il, acesta explicat popular prin „cineva tare cum 
îi trunchiul copaciului15/copacului (aromânii zic: stejarului16)”; „tare ca un 
lemn-copaci” (la albanezi kopáçe <copáce> − bucată de lemn; măciucă); 
deci: cop-il înseamnă (etimologic) mai întîi (arhaic) *„bărbat cum e trunchiul 
copacului/stejarului de tare”.123

Un argument valoros: în poemele folclorice despre voinicii Mihu-copilu, 
Gruia-copilul ş.a. (vezi colecţiile V. Alecsandri (1866), G. Dem. Teodorescu 
(1885), Gr. Tocilescu (1900); antologiile Al.I. Amzulescu (1964), V. M. Gaţac 
(1983) ş.a.) prin copil se are în vedere, categoric, bărbatul puternic şi viteaz 
(nicidecum, alintător/hipocoristic, cineva de vîrstă mică); chiar şi atunci cînd 
acestui voinic i se zice dezmierdător copilaş, el tot bărbat puternic şi viteaz este. 
Un exemplu: „Cînd copilaş că-mi zvîrlea [pe rivalul crîncen Marcu],/ mîna stîngă 
că-i frîngea,/ mîna stîngă cu trei coaste./ Marcu la pămînt cădea/ şi din grai că 
mi-şi grăia:/ − Ai, copilaş…;/ aşa viteaz n-am văzut!”17. Ca să nu-l confunde cu 
„bastard, copil din flori”, bulgarii au zis folcloricului кόпеле/кόпиле: „детенце” 
<copilaş>, realmente avîndu-i în poemele populare pe nişte mari viteji ca Груица-
детенце <Gruiţa-copilaşul> şi Секула-детенце <Sekula-copilaşul>; probabil,  
o fi fost şi în folclorul bulgar sensul de bărbat viteaz pentru кόпеле/кόпиле, dacă 
nu (?) şi cu accentul deplasat spre mijlocul cuvîntului − *кoпéле (*Груица-
кoпéле, *Секула-кoпéле).4

Dintre sondările naturii tracice a glosemului de vorbă românească il, 
numit cu aproximaţie sufix, amintim următoarele exemple:

Despre -ilă ca sufix dacic în fraze din a doua jumătate a veacului XVI 
s-a pronunţat savantul enciclopedist B.P. Hasdeu (în 1878), exemplificîndu-şi 
aserţiunea prin cîteva cuvinte, inclusiv nume de personaje folclorice: „Zor-ilă, 
Murg-ilă şi alte […]”18.5

14 Gr. Brîncuş, Vocabularul autohton al limbii române, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 70.1

15 Un cîntec folcloric, înregistrat prin 1927 pe stînga Prutului (s. Hînceşti,  
jud. Lăpuşna), are un vers-elogiu al copaciului: „Frunzul verdi lemn-copaşi […]” 
(Teodor Roşculeţ; Materialuri folcloristice […], vol. II. Ediţie de P. Ursache şi  
C. Manolache; Ploieşti, Libertas, 2011, p. 216).2

16 Aromânescul copaci-stejar îl avem indicat printre alte lexeme de: I.I. Russu, 
Elemente autohtone în limba română. Substratul comun româno-albanez, Bucureşti, 
Editura Academiei RSR, 1970, p. 150.3

17 Balade populare româneşti, I. Antologie de Al.I. Amzulescu, Bucureşti, Editura 
pentru Literatură, 1964, p. 385.4

18 B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrîni. I. Ediţie de Gheorghe Mihăilă, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, p. 269, 275.5
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Întrezărind originea tracică a lui il, eruditul filolog Sextil Puşcariu, 
pe lîngă -ilă, semnala, pentru numele proprii istroromâne, şi formele -il, 
-ilo; „acest sufix, menţiona lingvistul, se găseşte în nume proprii, uneori 
în combinaţiile -ajlo şi -ojlo, -ilic şi -ilko − la sîrbi, la bulgari şi la ruşi  
(la aceştia şi sub forma -ila)”19.1

Referindu-se la personaje folclorice ca Gerilă şi Ochilă, teoreticianul 
literar Vladimir Streinu observa că sufixul umflat estetic -ilă (aşa zice: umflat 
estetic) al acestor nume „indică nu ştiu ce duh care dinăuntru […] le aruncă 
spre enorm”20 − uimitoare percepere corectă a naturii acestui sufix de către 
un literat!2

Alături de Murgilă, Miezilă, Zorilă, Flămînzilă, Ochilă şi alte 
personaje mitice şi de basm cu sfîrşitul -ilă, într-un lexicon mitologic de 
orizont universal este inclus şi Setilă, descris ca „erou cu puteri neobişnuite, 
[…] cunoscut, se menţionează fără anume concretizări bibliografice, şi în 
folclorul tracilor”21.3

Odată cu trecerea timpului în decurs de secole, înţelesul de 
„puternic-viguros” al il-ului tracic şi-a extins conotaţia spre unele cuvinte 
ale continuatorilor de veche tradiţie vitejească balcanică − străromânii, 
vechii bulgari şi sîrbi, protoruşii; spre vocabule ca: rom. „bărbat”, 
„haidău”, „voinic”, „voievod”, „vodă”; bulg. „хайдук <haiduc>”, „вожд 
<vojd>”; sîrb. „jунак <ĭunak>”, „воjвода <voĭvoda>”; rus. „разбойник 
<razboĭnik>”, „воин <voin>” ş.a.; inclusiv cu semnificaţii folclorice de 
uriaş, colosal, fantastic.

Noile corespondente ale arhaicului calificativ il (tot mai puţin sesizat-
cunoscut) se adaugă onorific numelui de personaj folcloric sau de om real 
(conducător de ceată, oaste, ţară) − la români, bulgari22,4 sîrbi23,5 ruşi: Bărbat, 
sec. XIII, şi Radu Haidăul, sec. XVI (domnitori ai Ţării Româneşti), Bîcu-
haiducu, Velcu-haiducul, Barbu-copilu, Micu-voinicu, Gheorghe-voinea, 
Pintea-viteazu, Corbea-viteazu, Mihai Viteazul (domnitor al ţărilor române, 

19 Sextil Puşcariu, Studii istroromâne, II, Bucureşti, 1926, p. 308 (apud: Mioara 
Avram, Sufixele româneşti -ilă masculin şi -ilă/’-ilă feminin. În: Studii şi materiale 
privitoare la formarea cuvintelor în limba română, II, Bucureşti, 1960, p. 172).1

20 Istoria literaturii române, III: Epoca marilor clasici, Bucureşti, Editura 
Academiei RSR, 1973, p. 270.2

21 George Lăzărescu, Dicţionar de mitologie, Bucureşti, 1979, vezi respectivele 
articole-denumiri de personaje.3

22 Петър Динекoв, Български фолклор, ч. I, София, „Български 
писател”, 1959.4

23 Vezi Эпос сербского народа, Издание подготовил И. Н. Голенищев-
Кутузов, Москва, Издательство Академии Наук СССР, 1963; Cristea Sandu Timoc, 
Cîntece bătrîneşti şi doine [inclusiv sîrbeşti cîntate româneşte], Bucureşti, Editura  
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1600), Radu-voievod, Vintilă-vodă; Янкул-войвода; Бранко-jунак, Милош-
војновић, Миу-копил, Марко-краљевић, Стефан-војвода; Соловей-
разбойник, Аника [Иваника]-воин.

Un cîntec popular sîrbesc, intonat româneşte, are tabloul haiducului 
Миу-kопил (Miu-copilu), incluzînd un vechi şi rar întîlnit cuvînt sîrbesc − 
с(з)нопил <s(z)nopil> „bătăuş” (înruditul său semantic снόпит <snόpit> 
înseamnă „vînjos, josuţ şi îndesat”24): „Miule, copile,/ cealăi [amăgitor] şi 
znopile [bătăuş],/ otelaş [tîlhăraş] de Motru,/ fecioraş de codru,/ feciorel de 
sîrb,/ mărgălaş [care dă tîrcoale, înconjoară] de tîrg,/ drăgălaş de fete,/ iubeţ 
de neveste”25. Acest kопил/copil se apropie de zicerea копилан <kopilan> 
„şmecher, coţcar” [în albaneza ghegă, kόpil ca adjectiv înseamnă „deştept, 
isteţ, şiret”26], deşi sîrbul Миу-kопил este viteazul care învinge în luptă, corp la 
corp, şi taie capul „călăului (bogat)” Ianoş Unguru; asemenea copil nu poate fi 
deci om de vîrstă mică (subiectul îl au şi românii).123

Străvechiul il împodobeşte plăcut o superbă galerie de personaje 
folclorice, formidabil regîndite artistic de scriitorul clasic român Ion 
Creangă: Gerilă, Setilă, Flămînzilă, Pîndilă, Păsărilă, Nimerilă, Buzilă 
şi încă 9, care mai de care ca specific extraordinar. Asemenea personaje, 
avîndu-l pe il în propriile nume-porecle, justifică faptul că nu sînt oarecare 
Flămîndu, Setea, Buzatu etc., ci apelative cu final expres pronunţat pe un 
ton mai înalt (accentuat), de parcă „un duh (cum îşi imagina literatul citat) 
le aruncă dinăuntru spre enorm”: Flămînzílă, Setílă, Buzílă etc. (situaţie 
similară şi la popoarele contextual consemnate; la bulgari, de pildă, момчé 
<momcé> − „băiat”, „flăcău” sugerînd, pentru situaţii majore de aplicare 
a puterii corporale, un Момчил <Momcil> − mare voinic, erou folcloric; 
rusescul муж <muj> − „soţ/bărbat” derivînd necesarmente un Мужило 
<Mujilo> − bărbătoi, cogeamite viteaz).

* * *

Aşadar, o străveche, de cel puţin trei mii de ani trecuţi, vocabulă 
tracică: il „puternic”, „voinic” (adjectiv şi substantiv), examinată complex 
− mitologic, religios, istoric şi arheologic, geografic, etnologic, filologic 

pentru Literatură, 1967; Pagini de folclor românesc [şi sîrbesc intonat româneşte] 
din Serbia, Texte din colecţia lăutarului Sima G. Prunarević [ca român: Prunarĭu 
(vezi p. 118)]. Editori: Elena Ramona Potoroacă şi Zvonko Trailović, Sibiu, Editura 
Astra Muzeum, 2011.1

24 И. И. Толстој, Српскохрватско-руски речник, Москва, Издавачко предузеће 
„Руски језик”, 1982, с. 558.1

25 Pagini de folclor românesc [şi sîrbesc intonat româneşte] din Serbia…,  
p. 107.2

26 Ion Coteanu, Marius Sala, op. cit., p. 84.3
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şi etimologic, semasiologic, antroponomastic −, serveşte la descifrarea 
originii unor noţiuni obscure, ca: semnificaţia inscripţiilor în limba traco-
dacă PERSCORIlO şi SCORIlO, de onorare-rememorare a vitejilor 
căzuţi în lupte, aplicate pe mari obiecte ceramice de formă conică, în 
conformitate cu religia precreştină a geto-dacilor din sec. I-III; lexemul 
copil cu sens iniţial de bărbat viteaz, în folclorul românesc şi al slavilor 
de sud; şi − cea mai bogată achiziţie − numeroase antroponime bulgare, 
sîrbe, româneşti şi ruseşti cu elementul tracic il (ca în Бързил, Драгоил; 
Момћил, Доjћил; Gerilă, Buzilă; Мужило, Звонило) şi echivalente 
ale aceluiaşi il uitat ca vorbă, în aceleaşi limbi (-вода, -войвода;  
-jунак, -краљевић; -viteazu, -voinicu; -разбойник, -воин). La etapa 
acestor echivalente se evaporă scutul sonor originar al vocabulei, dispare 
haina ei ca zicere, nu însă şi spiritul ei; în paralel tracicul il continuîndu-şi 
„pe viu” prezenţa în diferite limbi (română şi sîrbă) prin substantivul 
comun copil/копил, prin bogata antroponimie a românilor, bulgarilor şi 
ruşilor cu acelaşi -il (ultimii, pe lîngă multe porecle cu -ilo, avîndu-i şi pe 
Banil, Gudil, Kopîl).

Ca probabil, acelaşi il în trac. *ilir, *korpil şi sîrb. снопил <snopil>.

Nu e vorba însă numai de aceste rezolvări etimologice, inclusiv extrem de 
importanta dărîmare a falsului (de 57 de ani în vehiculare) postulat „Decebal, fiul 
lui Scorilo”, înlocuit acum cu adevărul (prin dovezile expuse) despre venerarea 
cultuală sacră a eroilor martiri geto-daci. (Pe cînd în Dealul Grădiştii o piatră-
monument întru amintirea bravilor strămoşi ai românilor? Avem Cluj-Napoca, 
avem Drobeta-Turnu-Severin − nota bene! −, de ce nu am avea şi Dealul 
Grădiştii-Sarmizegetusa?)

Identificată cu certitudine, străvechea vocabulă tracică poate stimula 
cercetătorii la căutări şi desluşiri de alte realităţi geografice, istorice, 
folclorice, lingvistice, religioase etc. nu mai puţin surprinzătoare (la prusieni 
şi lituanieni, de pildă, dintre indo-europeni), pentru că, foarte probabil, nu 
numai la români continuă să fie vii multe vocabule de origine traco-dacică (de 
peste patru milenii), ca: baci, balaur, baltă, barză, bordei, brad, brînză, 
brîu, bucur, buză, căciulă, ceafă, cioară, cioc, ciut, cîrlan, fluier, gard, 
gata, ghiuj, groapă, grumaz, guşă, îngruzi, mal, mazăre, măgar, măgură, 
mărar, mînz, moş, mugur, murg, năpîrcă, pîrău, prunc, pupăză, raţă, 
rînză, scrum, sterp, strugure, strungă, ţap, ţarc, ţăruş, ţeapă, urdă, 
vatră, zară, zgardă ş.a.271

27 Consultă: I. I. Russu, Limba traco-dacilor. Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1967; acelaşi, Elemente autohtone… [1970]; Scurt dicţionar etimologic al 
limbii moldoveneşti. Redactori: M. Gabinschi şi N. Raevschi [Responsabil de cuvintele 
autohtone − M. Gabinschi], Chişinău, Redacţia Principală a Enciclopediei Sovietice 
Moldoveneşti, 1978; Ariton Vraciu, Limba daco-geţilor, Timişoara, Facla, 1980;  
Gr. Brîncuş, Vocabularul autohton … [1983].1
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De peste patru milenii deci − vii, vorbite curent, aceste cuvinte, dintr-un 
total de 89 care provin „în mod sigur din substrat” (Gr. Brîncuş, p. 130).

Cu atît mai mult putem admite evoluarea − modificată lingvistic, pe parcurs 
de 3500 de ani ca menţionare scrisă − a glosemului tracic (indo-european) il.

Dar (am remarcat la început) acest glosem se mai vorbea şi de ugariţi şi 
fenicieni (care, faţă de traci, sînt mai vechi în istorie), aparţinînd altei comunităţi 
lingvistice − hamito-semite28; vocabula în cauză certificînd astfel înrudirea 
ei cu marea familie de limbi aşa-numite (H. Pedersen, 1903) nostratice29, cu 
extensiune mai largă şi mult mai depărtată ca timp (din paleolitic, „la circa 
patruzeci de milenii trecute”30) în istoria limbilor lumii; din acele vremuri, 
cînd strămoşii ugariţilor, fenicienilor şi tracilor în alt fel, probabil, erau numiţi, 
strănepoţii şi răsstrănepoţii lor continuînd a deţine, admitem, aceeaşi, a vechilor 
strămoşi, vocabulă il, cu acelaşi înţeles energizant şi de vis frumos pentru toată 
lumea: puternic.123

28 Ca personaje mitice, cu sensul de „puternici/viguroşi”, ugariţii şi fenicienii îi 
aveau pe Ilúm şi Ilím (И. Ш. Шифман, А. Г. Лундин, op. cit., ibidem).1

29 Vezi В. А. Дыбо, В. А. Терентьев, Ностратическая макросемья и проблема 
её временной локализации. In: Лингвистическая реконструкция […] Проблемы 
изучения ностратической макросемьи языков, Москва, Издательство Наука, 1984, 
с. 3-20. În aceeaşi ediţie cu autorii citaţi V. A. Dîbo şi V. A. Terentiev, conceptul nostratic 
este susţinut şi argumentat cu noi cercetări de lingviştii Veaceslav Vs. Ivanov [Вяч. Вс. 
Иванов] (p. 21-25), K. I. Pozdneakov [К. И. Поздняков] (p. 26-30), E. A. Helimski [Е. 
А. Хелимский] (p. 31-48, incluzînd şi o bogată bibliografie a conceptului).2

30 Б. А. Серебренников, Проблема достаточности основания в гипотезах, 
касающихся генетического родства языков. In: Теоретические основы 
классификации языков мира. Проблемы родства, Москва, Издательство Наука, 1982, 
с. 56: „Ностратический язык существовал примерно сорок тысяч лет тому назад 
«Limba nostratică a existat aproximativ patruzeci de mii de ani în urmă»”. [Totodată 
autorul atenţionează asupra insuficienţei dovezilor pentru ipoteza unei comunităţii de 
limbi nostratice. Doi ani mai tîrziu cinci autori (vezi nota precedentă), fără a-l nominaliza 
pe V. A. Serebrennikov, lărgesc şi aprofundează cu noi dovezi conceptul Pedersen al 
familiei de limbi nostratice.]3
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orIZonTul FolClorIC – VerTICAlA CreAţIeI
VAngHelIene: SIMBolurI, MoTIVe, SeMnIFICAţII

mariana CoCIeru
Institutul de Filologie al AŞM

Revitalizarea tradiţiilor naţionale şi universalizarea elementului folcloric 
în literatura română din Basarabia anilor 1960 a reprezentat pentru scriitorii 
autohtoni dezideratul forte în procesul de căutare şi regăsire a valorilor, a drumului 
spre Itaca. Teleportându-se într-o atmosferă rurală, creionând personaje simple, 
dar şi ingenioase, aşa cum le stă bine ţăranilor români a fi, excelentul prozator 
Spiridon Vangheli îşi confirmă statutul de fiu al acestui „picior de plai”, înţelept 
şi pregătit de a dărui celor din jur din seminţele cunoştinţelor ancestrale. Modul 
de a o face e unul eminamente psihologic, dar şi moralist. Apropiindu-se de 
nivelul de percepere a lumii de către copil, îşi instruieşte micul cititor prin glumă 
şi joacă, astfel încât lecţia subtextuală să reuşească din plin.

Orientat spre un folclorism subtil şi „de adâncime”, prozatorul 
transsubstanţiază estetic elementele etnofolclorice, dezvăluind în creaţia sa 
amprenta gândirii şi imaginii populare.

Unul din catalizatorii în procedura de transsubstanţiere estetică Spiridon 
Vangheli îl descoperă în salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. 
Începând cu 1954, viitorul „marele Guguţă” porneşte prin satele Moldovei în 
căutarea acelor perle folclorice care să-i devină ulterior material factologic 
pentru întreaga-i creaţie. Munca de teren scriitorul şi folcloristul S. Vangheli  
a efectuat-o, în special, în zona codrilor, mai aproape de baştină. În vizorul său 
au ajuns a fi înregistrate, documentate şi cercetate 325 de creaţii folclorice de la 
74 de informatori. Fascinaţia a avut-o faţă de cântecul liric, astfel încât a reuşit 
să salvgardeze 267 de astfel de producţii folclorice. Materialele sunt conservate 
în Arhiva de Folclor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Predilecţia scriitorilor pentru culegerea speciilor cântecului folcloric 
a fost remarcată de mulţi cercetători. Nicolae Bileţchi, într-un studiu despre 
muzicalul epicului şi al dramaticului, consemna: „Cântecul e pentru om 
sentiment trăit, gest sincer, modalitate de expresie acolo unde cuvântul îşi 
epuizează forţele, e însăşi existenţa lui. Forţa aceasta a cântecului popular  
a exprimat-o, concis şi sugestiv, prin zicala: «Cu cât cânt, cu-atâta sunt»” 
[1, p. 144]. Valorificând cântecul în operele lor, scriitorii pătrund într-un nou 
sistem de gândire. Ecoul cântecului consună cu dorinţa interioară a autorului 
(implicit, a personajului) de a fi în „pielea” creatorului popular: când i-i rău 
cântă, când i-i bine tot cântă.

Culegătorul de folclor S. Vangheli s-a străduit, în măsura posibilităţilor, 
să redea cât mai exact şi mai autentic materialul înregistrat, chiar dacă uneori 
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„paşapoartele” textelor nu sunt complete, în schimb abundă în aprecieri şi 
comentarii. Analizând materialele consemnate de scriitor, cercetătorii Sergiu 
Moraru şi Efim Junghietu vor da următoarea apreciere: „Comentariile şi notele 
lui Spiridon Vangheli sunt deosebit de preţioase. Ele vorbesc despre faptul 
că scriitorul se simţea mereu atras de farmecul creaţiei populare (oriunde se 
afla – acasă, în sate, în drum, – el nu pierdea momentul să înregistreze piesele 
folclorice), interesându-se permanent de originea şi viaţa unor texte aparte 
ş.a.m.d.” [2, p. 145]. Spiridon Vangheli s-a afirmat şi ca promotor, valorificator 
al creaţiei populare orale. Sub auspiciile marelui scriitor al copiilor apar câteva 
culegeri de folclor: Auraş, păcuraş (din folclorul copiilor), Chişinău, 1964; ed. 
a 2-a: Chişinău, 1976; ed. a 3-a: Chişinău, 1990; Conăcării: [folclor de nuntă], 
Chişinău, 1967; Ineluş-învârtecuş (din folclorul copiilor)/ alcăt. şi coment.  
de Nicolae Băieşu, Spiridon Vangheli, Chişinău, 1969.

Apartenenţa la pleiada scriitorilor reveniţi la izvoare, la rădăcini,  
„la Itaca” ar fi un alt motiv care confirmă adevărul, acel de păstrare şi menţinere  
a continuităţii, de perpetuare a tradiţiilor strămoşeşti. Sesizăm în întreaga-i 
creaţie strânsa legătură dintre copil şi părinte, dintre nepot şi bunic, dintre om şi 
natură. Micile povestioare abundă în învăţăminte etice şi estetice: ce este bine 
şi ce este rău, ce este frumos şi ce este urât, care reprezintă, în fond, categorii 
convenţionale ale prozei populare.

Exploatând orizontul folcloric, prozatorul apelează la elementele spaţiale 
şi temporale tradiţionale. În procesul de lectură descoperim sate cu denumiri 
folclorice: Trei Iezi (Isprăvile lui Guguţă), Şapte Măguri (Columb în Australia), 
Turturica (Steaua lui Ciuboţel), Cucuieţi, Cotcodaci (Titirică); dealuri cu nume 
sugestive: Dealul Morilor (Isprăvile lui Guguţă), Dealul lui Cucoş (Steaua lui 
Ciuboţel), Dealul Căprii (Titirică); elemente recognoscibile ale cadrului rustic: 
Nistru, Răut, Marea Neagră, Bălţi, Codrul, Pădurea, Izvorul, Primăvara, Mătuşa 
Iarnă etc.

Afinitatea cu folclorul o găsim în reflectările etnografice ale traiului 
ţăranului: lucrul în câmp (Cântarul, Macahonul), în jurul casei (Spărgătorul 
de nuci, Măturătorii), săpatul şi îngrijitul fântânilor (Bunelul, Fântâna cu 
agheasmă), păstrarea tradiţională a unei case mari (Ileana Cosânzeana), revenirea 
la casa părintească (Casa părintească), practica cizmăritului (Cizmarul), cositul 
(Cosaşul), morăritul (La moară, Piticul de la moară, Doi morari de-o şchioapă, 
Tu eşti, mamă), vânatul (Vânătorul) etc.

Motivaţia asimilării perlelor folclorice revine şi sorginţii rurale a scriitorului, 
unde balada, doina, povestea şi bocetul apar ca reflecţii ale culturii populare 
autentice. Criticul literar Eliza Botezatu, în monografia sa Poezia şi folclorul: 
puncte de joncţiune, menţionează un adevăr cert despre literatura română din 
Basarabia postbelică, influenţată de atmosfera de baladă: „În anii războiului 
formele baladeşti, condensate, dinamice le permiteau autorilor să reacţioneze 
cu promptitudine la evenimentele timpului, să transmită spiritul lui dramatic,  
să prezinte eroi înconjuraţi cu o aură legendară” [3, p. 177].

Anii 1960-1980 marchează un impuls substanţial în transsubstanţierea 
estetică a atmosferei de baladă în literatura română din Basarabia. Scriitorul 
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Spiridon Vangheli debutează cu o serie de balade, unde realitatea evocată capătă 
dimensiuni epice şi legendare şi abundă în imagini plasticizante.

Balada Şalul verde aduce în vizor imaginea ancestrală a măicuţei care, 
în tendinţa sa de a reuşi vital să-şi crească copiii, urmează un itinerar dificil 
până la curtea Soarelui. Obţinerea „traistei vieţii” vine cu o preîntâmpinare 
din partea astrului nocturn de a fi precaută la utilizarea zilelor, pentru că  
„Mai degrabă, mamă,/ Îmbrăca-vei şalul” [4, p. 166]. Utilizarea imaginii 
corbilor ca păsări profetice ale durerii, morţii intensifică dramatismul producţiei 
literare. Prin acţiunea lor de sustragere a traistei cu zile devansează sfârşitul 
inevitabil al bătrânei. După ce revine acasă, mama pleacă în câmp, dar aici: 
„Urma i se pierde –/ Mama se preface/ În morman de ţărnă/ Şi îmbracă mama/ 
Şalul cela verde” [4, p. 169]. În primul rând, este evocată metamorfoza omului 
în natură: „din pământ ne naştem, în pământ ne-ntoarcem… pentru a renaşte”, 
iar „şalul verde” e o metaforă plasticizantă care reprezintă şuviţele de iarbă ce 
răsar deasupra mormântului.

Motivul ierbii simbolizează în cazul analizat veşnicia. Comparând acest 
moment cu un altul, din finalul nuvelei Toiagul păstoriei de Ion Druţă, unde 
deasupra mormântului păstorului din vârful dealului de asemenea răsărise iarbă 
(„Într-o primăvară, satul adunat în cimitir, la pomana morţilor, a văzut că pe locul 
fostului său mormânt răsărise iarbă verde, ca un semn al vieţii fără de moarte”), 
observăm o analogie şi prezenţa ideii de nemurire. „Păstorul parcă s-ar topi în 
natură, devenind o parte a ei (pâlc de iarbă verde), el se contopeşte cu natura ce 
sugerează Dăinuirea, Amintirea vie” [5, p. 74].

Iarba şi omul creează o influenţă mutuală între vitalitatea vegetală şi cea 
umană. Raportată fiind la ciclul funebru, această viziune osmotică dezvăluie  
o idee esenţială: „transformarea esenţei energetice, păstrătoare a vitalului, 
indiferent de manifestarea concretă, aduce de fapt o echilibrare în registrul 
cosmic” [6, p. 104]. Aşadar, trecerea vitalităţii umanului în cea a vegetalului 
menţine, de fapt, echilibrul în univers. Drept argument prezentăm şi un text de 
bocet din folclorul românesc: „Dragii noştri ochişori/ Cum or creşte pomişori,/ 
Dragile noastre mănuţi,/ Cum erau de hărnicuţi/ Şi cum s-or face ierbuţi” [7].

Străbătută de un suflu legendar, eroic este şi Balada podgoreanului. Pentru 
a creşte doi haiduci, „voinici fără de seamăn”, tatăl e nevoit să ducă leagănul în 
vie, unde vântul îi leagănă, luna îi înveleşte, iar viţa-de-vie îi hrăneşte. Participarea 
elementelor naturii la ridicarea celor doi voinici face parte din convenţionalul de 
poveste, ceea ce augmentează nuanţa epico-eroică a creaţiei.

Analizând ciclul de balade, dar şi întreaga proză vangheliană, criticul 
literar Mihai Cimpoi va consemna apelul conştient al scriitorului la substratul 
folcloric: „Am putea spune într-un singur cuvânt că baladele lui Spiridon 
Vangheli exaltă vitalitatea concretului. Pe frontul lor solar izbucnesc muguri, se 
desfac flori, se pigmentează verdele, se întind, suave, ramurile, se îngână fratern 
ziua cu noaptea, pregătind prospeţimile dimineţilor şi se cheamă elementele în 
marea uniune orfică: …Ieşi, soare, ieşi/ A-nflorit/ Astă noapte/ Un cireş! Mai 
este nevoie să vorbim aici de o înrudire cu folclorul copiilor şi în genere cu 
procedeele din baladele populare?” [8, p. 402].
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Motivul drumului cu toate criteriile sale de convenţionalitate este 
reprezentat în Balada drumului. Metamorfoza săteanului în drum vine să evoce 
permanentele căutări ale umanului întru afirmare. Ca exponent al iniţierii, în 
căutare de noroc este expus la mai multe încercări (traversează un sat din preajmă, 
unde se metamorfozează într-un „voinic semeţ din basme”, care întâlneşte în 
calea sa o pădure de ferestre, porţi care aşteaptă, însoţeşte pluguri în câmpie, fete 
la horă, copii la şcoală), ca într-un final să revină acasă, la „cătunul cel din vale, 
unde s-a născut în bulgări”.

Drumul eroului folcloric duce peste mări şi ţări, peste ape 
întunecate, însoţit de diverse obstacole şi popasuri. Vangheli îi găseşte 
aplicare ca drum de iniţiere, devenire, revenire în basmul modern 
Columb în Australia. Pentru a aduce o căldare de apă, personajul Mihu 
ajunge pe un tărâm care în accepţia lui pare a fi Australia (tărâmul 
necunoscut, de poveste). În momentul călătoriei sale este capturat de către  
o armată de iepuri, care declară război castei vânătorilor. Aceştia sunt 
înarmaţi, vorbesc şi se pregătesc de luptă. Personificarea ca mecanism al 
reflectării fantastice a forţelor naturii e utilizată în basm cu scopul de a evoca 
neputinţa omului în faţa acestora. Asemenea unui personaj din basmele 
fantastice, Mihu este salvat din temniţă de un iepure, drept răsplată pentru o 
faptă bună anterioară a eroului. Poposind la Lacul Zânelor, este pus în situaţia 
de a-şi păzi hainele pentru a nu fi furate de către zâne. Găsirea drumului spre 
casă aparţine, de asemenea, convenţionalului de poveste. Acest moment se 
realizează prin intermediarul Cocostârcul Nas-Lung, fiul împăratului Ţugui. 
Dar şi aceasta nu are loc imediat: doar după ce este chemat un văr de al 
lui Nas-Lung, ca fiind mai umblat şi care trebuie să cunoască drumul spre 
satul de baştină al protagonistului. Mihu pare a fi o analogie a voinicului din 
basmul popular Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Plecat după 
apă în Australia, personajul refuză să se întoarcă acasă fără aceasta, de aceea 
cocostârcii îl ajută să-şi finalizeze călătoria cu succes.

Apa vie, care străbate rădăcinile pomului vieţii din grădina Eden, este 
materializată prin imaginea fântânii, izvorului. În toate basmele lumii se vorbeşte 
despre o fântână miraculoasă, vindecătoare, întremătoare a trupului şi întăritoare 
a spiritului. În episodul Fântâna cu agheasmă din basmul de proporţii Pantalonia 
– ţara piticilor este evocat ritualul săpatului fântânii. Agheasma produsă de 
fântână este rezultatul simbiozei dintre comoara de arginţi de la fundul fântânii 
şi apă. Se ştie că argintul e un metal preţios asociat principiului feminin, lunar şi 
acvatic. Ca simbol al purităţii („Să rămâi curat, luminat ca argintul strecurat”), 
el reprezintă înţelepciunea divină în simbolica creştină. Cunoscând această 
semnificaţie, creştinii utilizează cruci de argint pentru a obţine agheasmă. Astfel 
sfinţindu-se, apa ajunge a fi cea care tămăduieşte de boli, curăţă de păcate (prin 
taina botezului) şi alungă spiritele rele.

Surparea fântânii poartă conotaţii nefaste, de aceea, când Guguţă ajunge la 
„spital la Bălţi şi te-i mira că scapă”, bunelul lui nu rămâne surprins:

„– Mata ştii că s-a prăbuşit fântâna astă-noapte?
Bunelul parcă se aştepta la una ca asta:
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– Am zis eu că mult n-o s-o ducă. Încă-i de tata făcută. Când au venit 
să-şi aleagă loc de sat, întâi au săpat fântâna asta şi dacă au văzut că apa îi 
bună, aici şi-au durat case. Lasă, că o fac la loc, să aibă Iezii apuşoară de la 
tata” [4, p. 156].

Întreţinerea fântânii argumentează sacralitatea ei în cultura tradiţională. 
Odată ridicată, fântâna necesită îngrijire din partea oamenilor, iar datoria de  
a o menţine în bună stare se transmite din generaţie în generaţie. În cultura 
românească profanarea izvoarelor se consideră un mare păcat, care generează 
mânia cerurilor. Săparea şi îngrijirea fântânilor are drept scop primordial 
potolirea celor însetaţi în numele strămoşilor. Iată de ce bunelul hotărăşte să 
le lase urmaşilor săi fântâna ca perpetuare a speciei umane şi a continuităţii 
între generaţii.

În numeroase texte ale creaţiei populare orale, dar şi în ritualurile 
tradiţionale, întâlnim, pe de o parte, motivul lemnului în starea lui naturală, 
respectiv arbori de felurite esenţe, mulţi fructiferi (măr, păr, dud, alun etc.), 
dar şi arbori specifici pădurilor din spaţiul geografic românesc (brad, tei, 
plop, salcie etc.), fiecare dintre ei având o destinaţie practică, însoţindu-l pe 
om în ciclul vieţii.

Spiridon Vangheli se lasă fascinat de semnificaţiile ancestrale ale simbiozei 
dintre om şi arbore, astfel încât creează pasaje uimitoare şi semnificative.  
În Pantalonia – ţara piticilor, un personaj îşi găseşte leacul în legarea propriu-
zisă de pomul din ogradă cu o funie. După expirarea celor trei zile convenţionale, 
piticul coboară jos perfect sănătos. Copiii lui Vangheli îşi găsesc alinare în braţele 
bunelului nuc (Doi bunei), ale teiului din ogradă (Teiul), ale mărului din livadă 
(Isprăvile lui Guguţă), ale dudului de la poartă (Titirică). În nuveleta Mătuşa 
cu doi brazi, arborii veşnic verzi constituie pentru bătrâna Nadea toiagul şi 
mângâierea de la sfârşitul vieţii. „Am doi băieţi”, spune mătuşa atunci când 
vin copiii să-i împodobească coniferii. În cultura românească bradul e una 
din cele mai frecvente variante ale Pomului vieţii şi ale Arborelui cosmic. 
E considerat copac-totem al protoromânilor. Simbolizând viaţa veşnică, 
tinereţea şi vigoarea, mândria, curajul şi verticalitatea (masculină), e prezent 
în ritul de nuntă (bradul mirelui) şi de înmormântare, unde semnifică „tânărul 
nelumit” (neînsurat). Se spune că la naşterea unui prunc în munţi apare un 
brad şi se instaurează o osmoză durabilă între arbore şi om. Moartea unuia 
dintre ei duce inevitabil la sfârşitul celui de al doilea. În literatura populară 
românească şi în cea cultă, după cum putem observa, bradul e înconjurat de  
o adevărată aură poetică, fie în ipostaza sa de simbol al vieţii, fie ca arbore 
funebru sau ca simbol al tristeţii [9, p. 24].

Un alt motiv care excelează în proza lui Spiridon Vangheli este cel al păsării.  
De la început vom preciza că în folclorul românesc pasărea are diverse 
semnificaţii: „Simbol arhetipal al elevaţiei, al năzuinţei de ridicare spre valorile 
absolute ale cerului şi metafora constantă şi universală a sufletului” [9, p. 129-
130]. Ea reprezintă agentul de legătură dintre mediul ceresc şi cel terestru, dintre 
cele două tărâmuri: cel „de aici” şi cel „de dincolo”. O altă semnificaţie ar fi 
spiritul şi inteligenţa. Astfel, porumbeii personajului din miniatura Prietenii lui 
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Bujor sunt purtătorii spiritului şi inteligenţei copilului. Chiar şi in Isprăvile lui 
Guguţă, protagonistul povestioarelor găseşte cel mai ingenios mod de a alina 
inimile şi sufletele oamenilor. Drept mesaj din partea soţului plecat la armată, 
Guguţă expediază femeii un hulub de hârtie.

În una din miniaturile sale Spiridon Vangheli ne dezvăluie semnificaţia 
spirituală a porumbeilor, ca fiind păsări divine, aducătoare de pace şi linişte 
(Pasărea păcii). În tradiţia creştină vedem lucrul acesta ilustrat în Biblie, aici, 
anume porumbelul e acel care aduce ramura de măslin lui Noe, vestindu-i prin 
aceasta că potopul a luat sfârşit şi pe pământ s-a instaurat pacea şi armonia, 
speranţa şi fericirea. Porumbelul e simbolul purităţii morale a omului curăţat 
de păcate şi de cele lumeşti, este inima celor drepţi.

În cultura românească semnificaţie sacră are şi imaginea rândunicii. 
Rândunica de sub streaşină, barza de pe acoperiş şi şarpele de casă alcătuiesc 
un fel de „spirite tutelare ale casei” [10, p. 534]. Sosirea rândunelelor  
„e aşteptată la Buna-Vestire, deşi timpul e încă destul de rece. Poporul crede 
că «dacî faşi an de an rândunica cuib la casî, apu şeea-i [casă] cu noroc; 
aşa spun bătrânii» [11]. <…> Cei mai mulţi, chiar şi cei necredincioşi, sunt 
convinşi că este un mare păcat să strici cuibul unei rândunele, pentru că «tari 
greu faşi cuibul, sî chinuieşti <…>; târâi lutu cu gura»” [12]. În afară de 
aceasta, se zice că rândunica (la fel şi cocostârcul) se răzbună pentru cuibul 
stricat. „«Ti blastâmî şi toatî casa ţ-o măscăreşte cu glod» [11]” [13, p. 50-51]. 
În concepţia altor popoare, dar şi „la români, rândunica este mesagera binelui, 
a fericirii şi speranţei, simbol al renaşterii, dimineţii, răsăritului soarelui, al 
confortului familial. Ca orice simbol al vieţii şi mijlocitor între lumea de 
aici şi cea de dincolo, are anumite asociaţii cu moartea” [14, p. 155-156].  
De aceea, când primăvara nu revin la cuiburile lor şapte rândunici, doi 
cocostârci şi o ciocârlie, personajele din Steaua lui Ciuboţel leagă doliu la 
porţile caselor rămase fără păsări. Drept răsplată pentru bunătatea sufletească 
a lui Ciuboţel rândunicile aleg turnul lui pentru a-şi dura cuiburile, astfel 
încât norocul şi bunăstarea să nu-l părăsească niciodată.

Purtând aceleaşi conotaţii ca ale motivului analizat anterior, imaginea 
cocostârcului e prezentă aproape în toate lucrările vangheliene. Asemenea 
autorului dramei Păsările tinereţii noastre, Spiridon Vangheli le plasează în 
ţesătura prozelor sale anume pentru a reda viaţa de la sat, liniştită şi cuminte, 
legătura omului cu pământul care i-a dăruit viaţă şi l-a crescut. Cu o nostalgie 
în suflet ne mărturiseşte naratorul despre pierderea cu timpul a acestei legături: 
„Erau singurii cocostârci prin părţile celea. S-au rărit casele cu stuf şi satele 
au rămas fără cocostârci” (Păsările lui moş Petruţ). Revenirea ciclică la cuibul 
său semnifică regenerarea, iar aceasta simbolizează sosirea primăverii. De 
aceea în Păsările lui moş Petruţ bătrânul nu strică casa cea veche acoperită cu 
stuf, ci o lasă drept moştenire păsărilor pentru a avea an de an unde se întoarce. 
Cocostârcul reprezintă şi grija copiilor faţă de părinţii lor. În Cocostârcii cuplul 
ovipar îşi alege pentru cuib casa unor bătrâni, „care nu era cea mai frumoasă 
din sat”. Părăsiţi de copii, bătrâna cu „obrazul încreţit şi doi ochi să se uite 
spre poartă”, iar bătrânul cu „o cuşmă de păr alb în cap şi un toiag în mână”, 
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îşi găsesc fericirea vieţii în cele două păsări: „Când vedeau cocostârcii stând  
într-un picior pe acoperişul casei – parcă le venea inima la loc şi casa li se 
părea plină” [4, p. 53]. Cocostârcul mai este considerat aducător de daruri şi 
averi sau dătător de viaţă. Într-o legendă despre luptele moldovenilor cu turcii 
sesizăm această semnificaţie. După un timp îndelungat de asediere a cetăţii 
oştenii moldoveni au rămas fără mâncare, fără apă. Salvarea vine din partea 
acestei păsări care le aduce în cioc un strugure, astfel încât oştenii prind la 
putere şi câştigă bătălia.

Cucul, ca pasăre familiară românilor, apare în lirica populară ca cea care 
anunţă primăvara, iar poetul anonim asociază de imaginea ei o stare de nelinişte 
şi îndemn la dragoste: „Cântă cucu-n vârf de munte/ Şi-mi aduce doruri multe./ 
Păsăruică, cântă-n iarbă,/ Trece badea, nu mă-ntreabă/ Parcă nu i-am fost 
eu dragă./ Şi eu trec şi nu-l întreb,/ Numai cu ochiul petrec,/ Păsăruică de la 
munte,/ Am auzit că ştii multe,/ De ştii multe, hai mă-nvaţă/ Cum să-l am pe 
badea-n braţe” [15].

Aceeaşi semnificaţie este sesizată şi de Spiridon Vangheli atunci  
când recurge la imaginea cucului pentru a explica de unde s-a luat pe lume 
tata lui Guguţă.

„Cică era duminică atunci, cânta cucul în salcâmul de la poartă şi 
bunicul îi spune bunicăi:

– Trei băieţi am ridicat, hai, bre nevastă, să mai facem unul la bătrâneţe, 
aşa de râsul lumii. 

– Nu auzi? Bat clopotele la biserică, măi, iar tu umbli cu şaga…
Clopotele, de, au încetat să bată, povestea tata, dar pasărea din salcâm nu 

se ogoia: Cu-cu! Cu-cu!
Mamei i-a plăcut cum cânta cucul şi m-a făcut la nouă luni pe mine. Ia aşa 

mititel, arăta tata, din sclipuială.
S-a născut tata dintr-o şagă, dar acum spune şi tu: aşa-i că a fost de treabă 

pasărea aceea? Dacă nu cânta ea în salcâm şi nu se ivea tata pe lume, aveam eu 
azi urechi? Aveam gură? Şi cine îţi scria amintirile mele din copilărie? Guten 
Morgen!” (Credeam că America e o… femeie).

O altă tangenţă cu orizontul folcloric descoperim în escaladarea vangheliană  
a convenţionalului de poveste. Menţionăm că basmele folclorice rămân a fi mituri şi din 
punct de vedere funcţional. De multe ori acestea explică apariţia unor trăsături de relief,  
a unor obiceiuri ale animalelor, a ciclurilor calendaristice, sancţionează cunoscute 
ritualuri şi reguli de conduită, distrează şi entuziasmează pe ascultător cu faptele 
pline de nobleţe sau de şiretenie ale eroilor.

În proza lui Vangheli depistăm un spaţiu al imaginarului, plăsmuit 
după cel folcloric (de poveste sau de baladă): realitatea poartă amprenta 
miraculosului, uneori aspiraţia eroului spre reprezentările spaţiale invocă 
elemente de fantastic: are loc prelungirea cotidianului în imaginar. 
Personajele vangheliene, de exemplu, trăiesc povestea în lucrurile cele 
mai obişnuite (călătoria lui Guguţă într-un butoi spre Marea Neagră şi 
întâlnirea acestuia cu delfinii; călătoria lui Mihu în Australia şi descoperirea 
împărăţiei iepurilor şi a cocostârcilor, călătoria Ghiocicăi în împărăţia 
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norilor după ploaie; antropomorfizarea oamenilor de zăpadă în Isprăvile lui 
Guguţă şi Steaua lui Ciuboţel, descoperirea lumii fantastice din barba lui 
Moş Crăciun de către Guguţă, magia cuşmei ca rezultat al faptelor bune ale 
băiatului, metamorfoza treptată a oamenilor de zăpadă în Ghiocica, apoi în 
Florile-Soarelui, sporirea puterilor prin adormirea în leagăn a adulţilor, prin 
încălţarea papucilor celor maturi etc.). Imaginaţia individuală se împleteşte 
cu cea colectivă în vederea reprezentărilor fantastice. Are loc personificarea 
fiinţelor necuvântătoare: flora şi fauna vorbesc, se sfătuiesc, luptă; forţele 
naturii capătă trăsături umane: norii se joacă, stelele coboară pe pământ în 
ospeţie la Ciuboţel; părţile corpului uman se antropomorfizează (Slugile lui 
Pintilie, Feciorii lui Ciuboţel).

Prozatorul recurge la elementele de poveste pentru a trasa situaţii, 
tablouri, stări, scene, atitudini. Nu mimează, ci asimilează substanţa 
basmului în templul de simboluri şi viziuni. Astfel, observăm exploatarea 
eroilor de poveste şi baladă (Făt-Frumos, Ileana-Cosânzeana, Muma-
Pădurii, Sătilă, Flămânzilă, Dârdâilă, Buzilă, zâne, calul zburător, 
Soarele, Luna) ca proiecţii ale unor stări sufleteşti şi atitudini morale, 
ca imagini ale frumosului şi urâtului, ale binelui şi răului; preponderenţa 
numerologiei simbolice: 3, 7, 9 (denumiri de localităţi: Trei Iezi, Şapte 
Măguri; elemente spaţiale: peste nouă mări şi ţări; stări sufleteşti: în al 
nouălea cer de fericire; suma obiectelor: trei nori, trei omuleţi verzi, trei 
zile, şapte copeici, şaptezeci şi şapte de sănii, băiatul cu trei ochi, nouă 
colăcei etc.)

Dintre fiinţele năzdrăvane ale eposului folcloric (oaia năzdrăvană, 
câinele devotat), preponderenţa valorificării revine calului (calul zburător, 
calul năzdrăvan care mănâncă jăratic, murgul – prietenul haiducului). Pe lângă 
enunţarea conotaţiilor tradiţionale mai capătă şi semnificaţii noi. Pentru a reda 
mai plastic copilăria în fuziune cu imaginea tradiţională a satului, Spiridon 
Vangheli recurge la pasajul despre calul alb cu ochi albaştri (Titirică), care, în 
fond, devine prietenul de joacă al copiilor din satul Cucuieţi.

De convenţionalul poveştii folclorice ţine şi apariţia personajelor mătuşa 
Dalba, moş Dalbu şi Ucu. Plăsmuiţi din zăpadă de către protagonistul din Steaua 
lui Ciuboţel şi antropomorfizaţi, excelează caracterul fabulos al operei.

Observăm respectarea aleatorie a convenţiilor privind formulele tipice. 
Formula iniţială: „Cică a fost odată demult, foarte demult” şi formula finala: 
„Da Fulgu trăieşte şi azi în Cucuieţi” marchează intrarea şi ieşirea din fabulos. 
Atenţionăm doar că naratorul inovează formula iniţială, punând povestea pe 
seama spuselor altcuiva. „Cică”, adică se spune, fără a nega ca în basmul popular 
(„a fost odată ca niciodată”), iar formula finală include o reflecţie asupra realităţii 
sociale, alta decât în lumea basmului.

Folclorismul creaţiilor vangheliene îl vedem şi în abundenţa de termeni şi 
expresii populare, regionalisme fonetice sau lexicale: a face pe mortul în popuşoi, 
a juca tananica, a avea orbul găinii, a face cu ou şi oţet, a spune cai verzi pe 
pereţi, a face de oaie, a da tătarii, a adormi buştean, a-i face de petrecanie, hăisa 
cu vorba, cum-necum, harcea-parcea etc.
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Din obiceiurile ciclului calendaristic îşi găsesc expresia, mai cu seamă, uratul la  
An Nou. Observăm împletite în ţesătura prozei fragmente din poezia sărbătorilor 
de iarnă: „S-a sculat badea Vasile/ Într-o joi dimineaţă,/ S-a dus la arat, la semănat./ 
Scoateţi colăcelul/ Că îngheaţă băieţelul./ Hăi, hăiii!/ La anul şi la mulţi ani!” [4, p. 96];  
„Sara asta din ia sară/ Tare-i bună şi uşoară./ Cu trei fire de mătasă/ Bine v-am 
găsit la masă!/ Şi cu trei de busuioc/ Bine v-am găsit pe loc!/ Ian, mai îndemnaţi, 
măi!/ Hăi, hăăăii!” [4, p. 93].

Drept proză dedicată publicului mic, se bucură de asimilarea elementelor 
din folclorul copiilor. Astfel, observăm preluarea unor poezii-formule dedicate 
fenomenelor naturii, faunei, florei, cimilituri, numărători, crearea micropoveştilor: 
Moş Crăciunii etc. Exemplificăm: „Nour, bour, îţi dau iarbă,/ Scoate luna 
de sub barbă,/ Nour, bour, nu fi prost,/ Pune luna unde-a fost!” [4, p. 252]; 
„Ruză, buburuză,/ Încotro vei zbura,/ Acolo m-oi însura” [16, p. 54]; „Unuieli, 
buburuz,/ Ne-am ascuns într-un harbuz!” [4, p. 260]; „Nour, nour, împărat,/  
Ce stai, nour, încălţat?/ Nour, nour, mă asculţi?/ Hai, descalţă-te desculţ!/ Poartă-
ţi picioruşele/ Pe la toate uşile…” [4, p. 239]; „Un pai,/ Un susai,/ Hei, tractorule, 
ce stai?/ N-are timp nenea Isai!” [4, p. 105]; „Mie una,/ Ţie două –/ Şi-ţi mai 
dau şi-o coadă nouă!” [ibid.]; „Vâjâieli/ Prin nuieli,/ Cotcodaci/ Prin copaci!”  
[4, p. 78]; „Nani, nani,/ Mâna mamei…” [4, p. 76]; „Lie, lie,/ Ciocârlie,/ Cântec 
dulce/ Din câmpie!” [4, p. 22] etc.

Am putea vorbi la nesfârşit despre folclorismul vanghelian. Cert e că 
prin opera sa scriitorul a încercat să se apropie de spiritul nostru naţional, 
or, aceasta ar fi fost imposibil fără materializarea poetică a etosului popular 
(deoarece, în fond, proza vangheliană e una cu un pronunţat caracter 
liric), fără valorificarea întregului potenţial etico-moral al folclorului,  
cu atât mai mult cu cât opinăm pentru funcţionalitatea morală a literaturii. 
Calitatea folclorismului vanghelian rezidă în libertatea elementului 
personal, neabsorbit de cel folcloric, ba dimpotrivă, anume cel din urmă 
cunoaşte o reinterpretare individuală în funcţie de variatele preferinţe etice 
şi spirituale, de extinderea şi nivelul osmozei cu folclorul, de sarcinile 
concrete urmărite de scriitor, de specia valorificată, de calităţile creatoare 
ale celui implicat în proces.
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CuVÂnTul „STrăIn” ÎnTre redAre
ŞI rePreZenTAre ArTISTICă În roMAn

serGiu CoguT
Institutul de Filologie al AŞM

Demersul critic, mai bine zis metacritic, al lui Mihail Bahtin reflectă 
predilecţia teoreticianului dialogismului pentru genul romanesc. În această 
ordine de idei, precizăm că în concepţia sa, după cum remarcă Marian Vasile, 
romanul este „aureolat cu însuşirile unui teritoriu inedit, fabulos, exponent al 
semnificaţiilor democrate şi umaniste” [1, p. 73]. Elocvent pentru înţelegerea 
interesului deosebit manifestat de Mihail Bahtin pentru genul romanesc este 
studiul său Discursul în roman (cu titlul original Слово в романе), scris în  
1934-1935, dar publicat abia în anul decesului autorului: 1975. În primele pagini 
ale lucrării, savantul evidenţiază şi argumentează necesitatea înlocuirii concepţiei 
tradiţionale cu una nouă atunci când se urmăreşte elucidarea specificului stilistic 
al romanului, precizând că „încercările de analize stilistice concrete ale prozei 
romaneşti eşuau în descrieri lingvistice ale limbajului romancierului ori se 
mărgineau să sublinieze anumite elemente stilistice ale romanului, încadrabile 
(sau care doar par încadrabile) în categoriile tradiţionale ale stilisticii. Şi într-
un caz şi în celălalt, ansamblul stilistic al romanului şi al discursului romanesc 
scapă din vederea cercetătorilor” [2, p. 114-115]. Pentru a ameliora această stare 
de lucruri, M. Bahtin propune o stilistică sociologică, considerând-o capabilă să 
cerceteze adecvat particularităţile discursului romanesc.

În accepţia sa, locutorul şi discursul său constituie în roman 
obiectul reprezentării verbale şi artistice, asigurând originalitatea stilistică  
a acestuia: „Discursul vorbitorului în roman nu este redat pur şi simplu şi 
nici reprodus, ci reprezentat artistic şi totodată – spre deosebire de dramă 
– reprezentat tot prin discurs (al autorului)” [2, p. 194]. Un asemenea 
obiect care este discursul vorbitorului necesită procedee formale cu totul 
speciale ale vorbirii şi ale reprezentării verbale. Respectiv, dacă obiectul 
specific al genului romanesc este locutorul şi discursul lui, care pretinde  
o semnificaţie socială şi o răspândire, ca limbaj special al plurilingvismului, 
problema centrală a stilisticii romanului poate fi formulată ca problemă 
a reprezentării artistice a limbajului, problemă a imaginii limbajului. 
Referindu-se la aceasta, savantul remarcă importanţa contribuţiei şcolii 
germane de filologie romano-germanică: „Reprezentanţii ei, atraşi 
îndeosebi de latura lingvistico-stilistică (sau chiar strict gramaticală)  
a problemei, cu atât mai mult – mai cu seamă Leo Spitzer – au abordat foarte 
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îndeaproape problema reprezentării artistice a discursului altuia, problemă 
centrală a prozei romaneşti” [2, p. 198]. Totodată, se precizează că aceasta 
nu a fost pusă cu toată claritatea, mai cu seamă problema redării cuvântului 
„străin” nu a fost pusă cu amploarea şi principialitatea necesare.

Întrucât omul ca fiinţă socială e o fiinţă care comunică cu cei din 
jur şi anume prin această angajare în comunicare începe să se formeze ca 
individualitate încă din primii ani ai vieţii, Mihail Bahtin accentuează că 
„în toate domeniile vieţii şi ale creaţiei ideologice, vorbirea noastră este 
supraîncărcată de cuvintele altuia, redate cu diverse grade de exactitate şi 
imparţialitate. Cu cât viaţa socială a colectivităţii care vorbeşte este mai 
intensă, mai diferenţiată şi mai elevată, cu atât mai mare este ponderea pe 
care o capătă enunţul altuia, cuvântul, printre obiectele vorbirii, ca obiect 
al unei redări interesate, al unei interpretări, al unei discutări, al unei 
aprecieri, al unei combateri, al unei sprijiniri, al unei dezvoltări ulterioare 
etc.” [2, p. 199]. Pentru a releva importanţa acestor afirmaţii referitoare 
la rolul covârşitor al cuvintelor altora în vorbirea fiecăruia dintre noi, 
menţionăm că istoricul şi filosoful francez Michel Foucault, în prelegerea 
sa inaugurală rostită la Collège de France câteva decenii mai târziu,  
la 2 decembrie 1970, remarca: „Mi-ar fi plăcut ca în momentul în care 
încep să vorbesc, să-mi pot da seama că o voce fără nume mă precedă 
de multă vreme deja; mi-ar fi de ajuns atunci să reînnod, să prelungesc 
fraza, să mă instalez discret în interstiţiile ei ca şi cum ea însăşi m-ar fi 
îndemnat să o fac, rămânând o clipă în aer” [3, p. 79].

Referindu-se la cuvântul rostit, cercetătorul rus accentuează că atunci 
când abordăm problema locutorului şi a cuvântului său în vorbirea curentă,  
e necesar să ţinem seama că acestea „nu constituie obiect de reprezentare 
artistică, ci de redare practic interesată. De aceea, aici nu poate fi vorba de forme 
de reprezentare, ci doar de procedee de redare” [2, p. 201].

Precizăm că o importanţă deosebită are contextul în care este încadrat 
discursul străin: „vorbirea altuia inclusă într-un context, oricât de exact ar fi 
redată, este întotdeauna supusă anumitor modificări semantice. Contextul care 
cuprinde cuvântul «străin» creează un fond dialogic, a cărui influenţă poate fi 
foarte mare” [2, p. 201].

Delimitând două categorii ale cuvântului „străin”, cuvântul autoritar şi 
cuvântul intrinsec convingător, M. Bahtin relevă: „Cu toate deosebirile profunde 
dintre aceste două categorii ale cuvântului «străin», ele se pot contopi într-un 
singur cuvânt, care este în acelaşi timp şi autoritar, şi intrinsec convingător. Dar 
o asemenea contopire este rareori dată, de obicei procesul ideologic al devenirii 
se caracterizează tocmai printr-o divergenţă categorică între aceste categorii”  
[2, p. 204]. Anume conflictul şi raporturile dialogice dintre ele condiţionează de 
obicei istoria evoluţiei conştiinţei ideologice individuale.

Cuvântul autoritar nu este specific sferei contactului familiar, întrucât el 
se caracterizează prin aceea că e legat organic de trecutul ierarhic, este „cuvântul 
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strămoşilor. El este deja recunoscut în trecut. El este un cuvânt preexistent, care nu 
trebuie ales dintre alte cuvinte identice. (…) Limbajul lui este special (ca să zicem 
aşa, hieratic). El poate deveni obiect de profanare. El se înrudeşte cu tabu, cu numele 
ce nu poate fi rostit în deşert” [2, p. 204]. Legătura sa cu autoritatea, chiar dacă şi 
nu o recunoaştem noi, „îl izolează în mod specific; el cere o distanţă în raport cu 
sine (această distanţă poate fi nuanţată pozitiv şi negativ, atitudinea noastră poate 
fi pioasă sau ostilă)” [2, p. 205]. Remarcând tendinţa lui accentuată către izolare, 
savantul accentuează:„Cuvântul autoritar poate organiza în jurul său mase de alte 
cuvinte (care îl interpretează, îl proslăvesc, îl aplică în felurite chipuri etc.), dar el 
nu se contopeşte cu ele (de pildă, prin intermediul comutărilor treptate) (…) el nu 
cere numai ghilimele, ci şi o evidenţiere monumentală, de pildă litere speciale.  
E foarte greu a introduce în el schimbări semantice cu ajutorul contextului care 
îl încadrează: structura lui semantică este imuabilă şi inertă, fiindcă, încheiat şi 
monosemantic, sensul lui rămâne legat de literă, se pietrifică” [2, p. 205]. Astfel 
că în roman acest cuvânt „nu poate fi reprezentat, ci numai redat. Inerţia lui, 
perfecţiunea semantică şi pietrificarea lui, izolarea exterioară afectată, faptul că 
respinge orice dezvoltare prin stilizare liberă, toate acestea exclud posibilitatea 
reprezentării artistice a cuvântului autoritar” [2, p. 206]. Prin aceasta se şi explică 
rolul său neînsemnat în roman. Un asemenea cuvânt nu poate fi esenţialmente un 
cuvânt bivoc. Iar în cazul în care îşi pierde definitiv autoritatea, el nu este decât 
un obiect, un lucru mort. Dată fiind distanţarea sa forţată, el „intră în contextul 
artistic ca un corp străin, în jurul lui nu există joc, emoţii plurilingve, el nu 
este înconjurat de o viaţă dialogică agitată şi cu sonorităţi multiple; în jurul lui 
contextul moare, cuvintele se usucă” [2, p. 206].

Cuvântul intrinsec convingător se caracterizează prin alte posibilităţi, ce 
îi permit să nu se transforme într-o relicvă, căci sensul său nu se pietrifică. Spre 
deosebire de cuvântul autoritar, el nu are o structură semantică inertă, imuabilă, 
în cazul lui aceasta fiind una deschisă, întrucât un asemenea cuvânt este capabil 
să dezvăluie, în fiecare nou context dialogic, noi şi noi posibilităţi semantice.

În procesul asimilării lui pozitive, cuvântul intrinsec convingător se 
împleteşte strâns cu cuvântul propriu al celui care-l asimilează, astfel că, în 
existenţa cotidiană a fiecărei conştiinţe individuale, acesta este pe jumătate 
cuvânt propriu, pe jumătate cuvânt străin. Manifestându-se ca un cuvânt activ 
şi influent, productivitatea sa creatoare „constă tocmai în faptul că el trezeşte 
gândirea de sine stătătoare şi un nou cuvânt de sine stătător, organizează din 
interior masele cuvintelor noastre, fără a rămâne într-o stare de izolare şi 
imobilitate. El nu este atât interpretat de noi, cât se dezvoltă liber mai departe, 
se adaptează unui nou material, unor noi împrejurări, se explică reciproc cu 
contexte noi. Mai mult, el intră în interacţiune intensă şi în conflict cu alte 
cuvinte intrinsec convingătoare” [2, p. 207-208].

O altă particularitate a cuvântului intrinsec convingător care-l distinge de 
cuvântul autoritar este că el se adresează unui contemporan şi unui urmaş ca unui 
contemporan, adică e născut „în zona de contact cu contemporaneitatea în plină 
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desfăşurare” [2, p. 208], prin aceasta explicându-se influenţa şi inepuizabilitatea 
dezvoltării sale.

Referindu-se la rolul determinant al acestui cuvânt în contextul în care e 
încadrat, Mihail Bahtin accentuează că „el poate fi, literalmente, omniprezent 
în context, implicându-şi pretutindeni tonurile sale specifice, ieşind din când 
în când la iveală şi materializându-se pe de-a-ntregul în cuvânt «străin» izolat, 
scos în relief (cf. zonele eroilor)” [2, p. 209]. Urmează precizarea că asemenea 
variaţiuni pe tema cuvântului străin sunt „foarte răspândite în toate domeniile 
creaţiei ideologice, chiar în domeniul special al ştiinţelor”. Aşadar, orice expunere 
a unor idei străine importante, dacă este una creatoare, e făcută cu talent, permite 
întotdeauna variaţiuni stilistice libere ale cuvântului altuia, expune ideea străină 
chiar în stilul ei, aplicându-l la un nou material, la un alt mod de a pune problema. 
Experimentând, ea obţine răspunsuri în limbajul discursului străin. În contextul 
celor menţionate mai sus, savantul remarcă şi cazurile de influenţă puternică a 
cuvântului străin asupra unui autor. Descoperirea acestor influenţe presupune 
anume revelarea existenţei „semiascunse a cuvântului altuia în noul context al 
autorului respectiv. Când influenţa este profundă şi productivă, nu poate fi vorba 
de imitare exterioară, de simplă reproducere, ci de dezvoltarea, în continuare 
creatoare, a cuvântului «străin» (mai exact – pe jumătate «străin») într-un 
context nou, în condiţii noi” [2, p. 209]. Precizarea tuturor acestor cazuri se 
impune întrucât aici vorbim nu doar de formele de redare a cuvântului „străin”, 
în ele fiind „prezenţi totdeauna şi germenii reprezentării lui artistice” [2, p. 209]. 
Specific pentru acest cuvânt e faptul că figura vorbitorului se contopeşte esenţial şi 
organic cu unele variante ale lui, astfel că în cazul cuvântului etic este evidenţiată 
figura omului drept, în cazul celui filosofic – figura înţeleptului, iar când cuvântul 
intrinsec convingător este unul social-politic – figura conducătorului.

Relevând importanţa pe care o are procesul conflictului cu cuvântul 
„străin” şi cu influenţa lui în procesul deveniri ideologice a conştiinţei 
individuale, Mihail Bahtin accentuează că respectivul conflict se declanşează 
anume prin obiectivarea ce pune la încercare cuvântul intrinsec convingător 
şi figura vorbitorului, întrucât prin intermediul ei se urmăreşte eliberarea de 
sub influenţa exercitată de acestea şi chiar demascarea lor. Obiectivarea în 
cauză presupune o descifrare experimentală prin stilizare creatoare a figurii 
vorbitorului şi a cuvântului său care astfel devin obiectul imaginaţiei artistice. 
Odată ce cuvântul intrinsec convingător a fost demascat, el este supus unei 
stilizări parodice: „el este iscodit şi pus într-o situaţie nouă, pentru a-i 
dezvălui părţile slabe, pentru a-i sonda limitele şi a-i simţi obiectualitatea” 
 [2, p. 210], dar cu precizarea că acest cuvânt opune rezistenţă şi adesea începe 
să sune fără niciun fel de accent parodic. O remarcă foarte semnificativă pentru 
înţelegerea concepţiei bahtiniene despre bivocitate este că anume pe acest 
teren „se nasc profundele reprezentări romaneşti bivocale şi bilingve, care 
obiectivează conflictul cu cuvântul «străin» intrinsec convingător, posedat 
cândva de autor” [2, p. 211]. Acest proces al conflictului cu cuvântul „străin” 
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din a doua categorie şi al eliberării de sub influenţa lui prin intermediul 
obiectivării stă la baza „romanului încercării”. „Romanul de ucenicie” poate 
fi considerat de asemenea reprezentativ în acest sens, doar că în cazul lui 
„procesul alegerii devenirii ideologice se desfăşoară ca temă a romanului, 
în vreme ce în «romanul încercării», procesul subiectiv al autorului însuşi 
rămâne în afara operei” [2, p. 211].

După cum a evidenţiat şi a argumentat prin exemple concrete în cartea 
sa despre poetica lui Dostoievski, acest prozator, în opinia teoreticianului 
dialogismului, este exponentul cel mai de vază al romanului polifonic, specificul 
căruia se datorează într-o măsură considerabilă valorificării bivocităţii cuvântului 
romanesc. Dar şi în studiul său la care ne-am referit până acum, M. Bahtin 
accentuează importanţa creaţiei dostoievskiene, remarcând că în romanele 
lui putem depista două feluri de interacţiune încordată cu cuvântul „străin”. 
Astfel, pe de o parte, „în discursul personajelor este dat conflictul profund 
şi deschis cu cuvântul celorlalţi în planul vieţii («cuvântul celorlalţi despre 
mine»), în planul etic (opinia altora, recunoaşterea sau nerecunoaşterea de către 
ceilalţi) şi, în sfârşit, în plan ideologic (concepţiile eroilor ca dialog imperfect 
şi imperfectibil). Enunţurile eroilor lui Dostoievski constituie arena unei lupte 
încrâncenate cu cuvântul altuia în toate sferele vieţii şi creaţiei ideologice”  
[2, p. 211], ceea ce îi permite poeticianului rus să afirme că ele pot servi ca modele 
excelente pentru cele mai variate forme de redare şi încadrare a cuvântului 
„străin”. Iar, pe de altă parte, romanele ilustrului prozator, în ansamblul lor,  
ca enunţuri ale autorului, pot fi şi ele considerate dialoguri la fel de încrâncenate, 
imperfecte, între personaje, ca puncte de vedere întruchipate, şi între autorul 
însuşi şi personajele sale.

Cercetătoarea Sorina Bălănescu, într-un studiu inclus în culegerea Simple 
propoziţii. Încercări de poetică, abordează problema naratorului în romanul 
dostoievskian Fraţii Karamazov, afirmând, de pe poziţiile teoriei bahtiniene, 
că „patosul relatării face loc dialogului şi vorbirii directe – sondaj succesiv în 
conştiinţa personajelor. Reconstrucţia cuvântului străin oscilează între varianta 
memorialisticii şi a romanului. De astă dată preferinţa înclină spre roman (…), 
hotărâtoare rămânând propria cunoaştere a istoriei consumate cu ani în urmă şi 
capacitatea de a umple golurile de informaţie cu datele prezumtive pe care i le 
sugerează intuiţia şi harul de a ghici psihologia străină, în ciuda modestiei prea 
des afişate” [4, p. 59]. Totodată, cu referire la rolul cronicarului în acest roman, 
autoarea precizează: „Reproducând în monologul interior şi în comentariul  
indirect-liber cuvântul personajului, textul naratorului oferă pasaje derutante 
pentru cel înclinat să afle pretutindeni în text privirea evident limitată  
a comentatorului creditabil faţă de toţi protagoniştii. Variaţiile de perspectivă 
narativă întreţin, de fapt, o ambiguitate a percepţiei caracteristică pentru strategia 
cuvântului dostoievskian” [4, p. 59-60].

În concluzie, menţionăm că pentru a înţelege adecvat specificul, 
valenţele cuvântului „străin” în roman aşa cum a fost el conceput de Mihail 
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Bahtin, e necesar să fie relevat potenţialul său în context, cum se comportă el 
în relaţiile cu celelalte cuvinte, dacă are o influenţă productivă asupra lor sau, 
din contra, duce la uscarea lor şi la pietrificarea contextului. Ţinând cont de 
acest comportament al său, de influenţa pe care o exercită asupra celorlalte 
cuvinte din contextul în care este încadrat, el a şi fost clasificat de către 
teoreticianul dialogismului în aceste două categorii de cuvânt autoritar, care 
poate fi doar redat în contextul romanesc, şi cuvânt intrinsec convingător, 
capabil să devină uşor obiectul unei reprezentări artistice, prin această 
obiectivare atât el, cât şi figura vorbitorului fiind puse la încercare, ceea ce 
nu este posibil în cazul cuvântului „străin” din prima categorie.
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uTIlIZAreA lIMBII roMÂne În ACTIVITATeA
dICASTerIeI eXArHICeŞTI A CHIŞInăuluI ŞI HoTInuluI

În AnII 1813-1832

LiDia ColeSnIC-CodreAnCA
Institutul de Filologie al AŞM

Dacă vorbim în termeni strict sociolingvistici, întrucât prezentul studiu 
ţine de sociolingvistica diacronică, vom preciza că intenţionăm să facem  
o retrospectivă a condiţiilor socioculturale ce au favorizat stabilirea situaţiei 
diglosice de 106 ani în Basarabia secolului al XIX-lea, în una dintre cele mai 
importante sfere sociale de funcţionare a limbii, şi anume în sfera cultului 
religios, şi să elucidăm gradul de utilizare a limbii române aici. De regulă, 
apariţia situaţiilor diglosice este condiţionată de aceiaşi factori extralingvistici: 
conflictele sociale, mobilitatea populaţiilor, prestigiul uneia dintre limbile 
utilizate, glotopolitica, ideologia diglosică etc. Ne-am limitat la perioada  
1813-1832 doar de jure, anume în acest timp a activat cea mai importantă 
instituţie administrativă bisericească din Basarabia, Dicasteria Exarhicească 
de la Chişinău, de facto însă informaţiile culese din sursele de arhivă depăşesc 
aceste limite cronologice, ajungând până în anii 1836-1837.

Aşadar, cadrul sociocultural ce a condus la stabilirea situaţiei diglosice 
de la începutul secolului al XIX-lea a fost anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, 
glotopolitica ţaristă susţinută de ideologia diglosică, ideologie care a provocat 
mari schimbări în sfera cultului religios din Basarabia, soldate cu întemeierea 
unei eparhii locale. În plan macrosocietal, comunitatea lingvistică basarabeană 
va suporta consecinţele acomodării bisericii şi populaţiei autohtone la viaţa 
religioasă conform noilor legi bisericeşti şi noii orânduieli ruseşti.

Anume în scopul acestei acomodări a fost întemeiată o nouă eparhie cu 
ajutorul mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, care se aflase până atunci la 
Iaşi în calitate de exarh şi Mitropolit al Moldovei (1808-1812), reuşind să-şi facă 
acolo un nume bun.

În „Adeverinţa de predare a Mitropoliei Moldovei la trecerea mitropolitului 
Gavriil în Basarabia”, semnată de succesorul său, Mitropolitul Nicodim al 
Moldovei, la 20 septembrie 1812, se menţionează: „Vreme de patru ani, în cari 
Î.P.S. Mitropolit, Exarh şi Cavaler Gavriil a ocârmuit Mitropolia Moldovei,  
s-a arătat un adevărat patriot şi desăvârşit ocrotitor în folosul şi buna orânduire 
a acestei Mitropolii, astfel că prin osârdia şi stăruinţa Î.P.S. Sale, atât cu ajutorul 
Patriei cât şi din veniturile Mitropoliei, s-a plătit cea mai mare parte din datorii, 
cu care era încărcată Mitropolia. A zidit clădiri şi a pus clopote la Mitropolie… 
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a făcut veşmântăria, a cumpărat o vie, a construit acolo o casă cu acareturi, toate 
acestea din veniturile Mitropoliei…

Pentru aceasta şi rămâne Mitropolia recunoscătoare Î.P.S. Sale pentru 
aceste mari binefaceri, săvârşite în atât de scurt timp, şi întrucât acum Î.P.S. Sa se 
mută în altă eparhie, a predat Mitropolia Moldovei nu numai cu toate proprietăţile 
ei, nelăsând asupra ei nici o datorie, ci şi cu agonisirile mai sus arătate…”  
[1, p. 37].

După 1812, Sinodul rus i-a încredinţat mitropolitului Gavriil 
schiţarea planului noii eparhii. În „Raportul exarhului şi mitropolit 
Gavriil către îndreptătorul Sinod cu propunerile pentru înfiinţarea 
eparhiei Chişinăului şi Hotinului” se specifică următoarele: „Fiindcă în 
această regiune se află 755 de sate şi oraşe cu 749 biserici… afară de 
unele mănăstiri mijlocii şi câteva sărace, o mulţime de schituri cu un 
număr mare de călugări… de aceea, din cauza acestui număr mare de 
biserici şi a depărtării lor de alte eparhii, dar mai ales a deosebirii de 
limbă (s. n. – L. C.), obiceiuri şi moravuri a populaţiei şi clerului de aici, 
este necesar a înfiinţa o eparhie deosebită cu numele de a Chişinăului şi 
Hotinului, dacă Sfântul Sinod binevoieşte a primi această numire, având 
în vedere că în Chişinău s-a aşezat autoritatea ocârmuitoare şi în Hotin  
a fost altă dată episcop eparhiot…” [1, p. 40].

În acest raport către Sinod mitropolitul Gavriil menţiona încă o dată ca  
„În administrarea acestei eparhii ar fi bine să se îngăduie conformarea cu 
obiceiurile localnice, când acestea nu contrazic legilor. Căci aceasta este necesar 
pentru liniştirea populaţiei provinciei nou alipită Imperiului rusesc, cum şi din 
cauza că în administraţia civilă îi sunt lăsate fostele drepturi moldoveneşti”  
[1, p. 40].

Tot în acest raport găsim şi numărul persoanelor necesare pentru 
funcţionarea Dicasteriei Exarhiceşti, urmând să fie alcătuită din „patru membri, 
un secretar, un ajutor de secretar, un translator, şefi de birou 2, doi copişti pentru 
scriere rusească, doi copişti pentru scriere moldovenească, buhalter unu, patru 
păzitori sau portari” [1, p. 41].

La rândul său Sinodul rus, în raportul înaintat împăratului Alexandru, 
privitor la dicasterie păstra cam aceleaşi cifre, adăugând încă doi 
cancelarişti: „Membri 4, secretar 1, ajutor de secretar 1, traducător, şefi de 
birou 2, cancelarişti 2, scriitori pentru limba rusă 2, scriitori pentru limba 
moldovenească 2, contabil 1, păzitori sau pristavi 4” [2, p. 33]. Paragraful 9 
al sus-numitului raport permite ca „În modul de conducere a nou înfiinţatei 
eparhii, să se îngăduie Exarhului Mitropolit a se călăuzi după obiceiurile 
locale (s. n. – L. C.), întrucât ele nu vor fi în contrazicere cu legile civile şi 
bisericeşti fundamentale ale Rusiei…” [2, p. 34].

La 21 august 1813 proiectul mitropolitului a fost semnat de către ţar  
[3, p. 35]. Deci în organizarea vieţii bisericeşti partea principală o constituiau 
organele administrative. Aproape toate fuseseră înfiinţate mai înainte, pentru 
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exarhat, de aceea, conform proiectului, şi în eparhia Chişinăului au rămas 
aceleaşi, şi anume: în fruntea eparhiei se afla Gavriil cu titlu de exarh şi mitropolit. 
În calitate de ajutor al său era vicarul Dimitrie Sulima cu titlu de episcop al 
Benderului şi Achermanului.

Tot ca organ administrativ, la 13 septembrie 1813 s-a înfiinţat Exarhiceasca 
Dicasterie a Chişinăului.

Ca ajutori ai arhipăstorilor în ocârmuirea bisericească au rămas protopopii 
şi blagocinii de cercuri. Protopopii aveau misiunea de a supraveghea blagocinii, 
care, la rândul lor, trebuiau să supravegheze mai îndeaproape pe toţi clericii din 
cercul lor şi să comunice mitropolitului atât despre toate abuzurile clericilor şi 
comportările lor defectuoase, cât şi despre faptul cum sunt clericii la cetire şi 
cântare [3, p. 37].

În 1832 Dicasteria Exarhicească a fost transformată în Consistor eparhial 
cu toate atribuţiile pe care le avea acest aşezământ bisericesc în eparhiile ruseşti. 
Iată de ce în studiul de faţă ne-am limitat cronologic la utilizarea limbii române în 
anii 1813-1832 în activitatea organelor administrative bisericeşti din Basarabia, 
ale căror documente erau neapărat înregistrate şi păstrate în cancelaria Dicasteriei 
Exarhiceşti de la Chişinău.

Din cercetările efectuate, observăm că Dicasteria Exarhicească 
avea atribuţii destul de largi. În numeroasele dosare păstrate la Arhiva 
Naţională din Chişinău, cu însemnul sus-numitei dicasterii, se atestă 
informaţii cu o tematică destul de variată, şi anume, procese-verbale ale 
şedinţelor dicasteriei din toţi anii în care a funcţionat, diverse rapoarte 
ale blagocinilor şi protopopilor, ale protoiereilor eparhiei, ale stareţilor de 
mănăstiri; procese-verbale ale şedinţelor de judecată privind retrocedarea 
moşiilor mănăstireşti; cereri şi plângeri ale preoţilor, ale soţiilor acestora, 
ale urmaşilor lor, ale stareţilor de mănăstiri şi ale monahilor şi ascultătorilor 
adresate Mitropolitului Gavriil, iar mai târziu (după 1821) – Arhiepiscopului 
Dimitrie, în vederea soluţionării unor probleme materiale, de înscriere 
la şcolile de pe lângă mănăstiri, de eliberare sau de numire în funcţie,  
de intervenire în rezolvarea anumitor conflicte etc.

Fireşte că nu ne-a interesat în mod deosebit conţinutul acelor informaţii 
documentare, ci doar parţial, întrucât scopul investigaţiilor noastre a fost acela de 
a depista gradul de utilizare sau de nonutilizare a limbii române în acea perioadă 
în activitatea organelor de administrare superioară bisericească din Basarabia, 
instituţii ce ţin de sfera cultului religios.

De reţinut că, în secolul al XIX-lea, sfera cultului religios era una dintre 
sferele sociale superioare de funcţionare a limbii, mai importantă chiar decât 
sfera învăţământului şi a mass-mediei, în care erau cuprinşi un număr foarte 
neînsemnat de vorbitori de limba română. În acea perioadă sfera cultului religios 
exercita în societate şi rolul mass-mediei, deoarece fiece regulament sau manifest 
imperial, fiece ordonanţă sau pastorală erau aduse la cunoştinţa populaţiei prin 
citire în biserică sau în mijlocul satului.
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Aşadar, putem oare azi, peste 200 de ani, judeca în mod obiectiv despre 
funcţionarea limbii române în Basarabia plecând doar de la documentele epocii? 
Întrucât în sociolingvistica diacronică rolul anchetei de teren îl are anume 
documentul istoric („Document istoric urmează a fi considerat orice informaţie 
de text tipărit sau de manuscris, care se referă la investigaţia efectuată”  
[4, p. 247], credem întru câtva îndreptăţite investigaţiile noastre în sursele 
documentare din secolul al XIX-lea.

La modul concret, observăm că în anii 1813-1832 anume în sfera cultului 
religios apar condiţiile prielnice instituirii situaţiei diglosice, de care ziceam la 
început, deoarece anume aici începe a fi utilizată cea de a doua limbă, limba 
imigrantă. În cadrul Dicasteriei Exarhiceşti de la Chişinău activau doi copişti 
de limbă română şi doi de limbă rusă. Aici apar primele traduceri din română 
în rusă şi invers. Drept dovadă sunt şirul imens de file de maculator păstrate, 
care neapărat traduc în ruseşte (pentru arhipăstori) toate plângerile, rapoartele, 
demersurile şi cererile scrise în româneşte.

Deşi la acea perioadă populaţia Basarabiei era neştiutoare de carte şi 
necunoscătoare de limbă rusă, cert este faptul că în stilul documentar numărul de 
file scrise în româneşte, în vechea grafie chirilică, chiar de la începutul secolului al 
XIX-lea devine o raritate. Chiar şi atunci când petiţiile („jalobele”) petiţionarilor 
sau rapoartele blagocinilor, ale protoiereilor sau ale stareţilor de mănăstiri sunt 
scrise sau traduse în ruseşte de către funcţionarii dicasteriei, totuşi la final găsim 
numele semnatarului, neîndemânatic ortografiat în româneşte manu propria.  
Cu regret, n-am atestat nicio rezoluţie a mitropolitului Gavriil scrisă în româneşte 
după octombrie 1812.

Dintre cele 2 mii 525 de file din dosarele păstrate în fondurile secolului  
al XIX-lea ale Arhivei Naţionale, şi anume fondul 205 [5], 208 [6] şi 733 [7]  
ce ţin de Dicasteria Exarhicească de la Chişinău, în româneşte am atestat doar 
100 de file.

E firesc să ne mai întrebăm: oare traducătorii şi copiştii din cancelaria 
dicasteriei au putut exercita o influenţă masivă asupra utilizării limbii române 
în sfera cultului religios în secolul al XIX-lea? Se pare că da, în cazul în care 
judecăm despre nivelul scris al limbii române din acei ani, făcând abstracţie 
de varianta vorbită care nu s-a păstrat în analele istoriei, dar, negreşit, a avut 
utilizare în mediul vorbitorilor necărturari şi neştiutori de limbă rusă.

În concluzie, susţinem că studierea documentului istoric ne permite 
a scoate în relief unul dintre cei mai importanţi factori extralingvistici – 
glotopolitica ţaristă, iniţial paşnică, de păstrare a limbii şi datinilor locale, 
după cum prevedea proiectul iniţial. Cele 100 de pagini scrise româneşte, 
atestate în sursele de arhivă în anii 1813-1832, sunt o raritate documentară: 
pentru specialiştii în paleografie – o mărturie vie a gradului de evoluţie  
a limbii române din Basarabia la acea etapă istorică, iar pentru sociolingvişti 
– un argument plauzibil de funcţionalitate (deşi parţială!) a limbii române în 
activitatea Dicasteriei Exarhiceşti a Chişinăului şi Hotinului.
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eleMenTe de nATură BIBlICă
În INFINITUL DE AUR de leonIdA lArI

GheorGhe Colţun
Universitatea de Stat din Moldova

Leonida Lari va rămâne în istoria literaturii române ca o poetă înzestrată 
cu harul dumnezeiesc de a-şi aşterne pe hârtie durerea sufletului zbuciumat din 
cauza marilor nedreptăţi care se fac pe pământ.

Poezia sa e scrisă cu lacrimi şi cu sânge. Pe tot parcursul scurtei sale 
vieţi, poeta n-a vrut nici slavă, nici bogăţie, „Doar libertate şi încă poezie”  
(„Rugă către Maica Domnului”, p. 42).

Leonida Lari a fost mereu pe baricadele luptătorilor pentru dreptate 
socială, pentru istorie naţională, pentru libertate, pentru tricolor, pentru alfabet şi 
pentru unirea fraţilor români de pe ambele maluri ale Prutului. O găsim prezentă 
oricând printre cei „ce libertate am dorit, ce-au stat printre mitraliere/ şi din 
maşini aprinse au ţâşnit” („Destinul iubitorilor de neam”, p. 238).

Poeta deseori a văzut „moartea-n faţă” ca şi cei „Trimişi într-un război 
de mântuială,/ Ce n-avu sens să fie declanşat;/ Sângele nevărsat în capitală/ 
La margine de Nistru s-a vărsat”. Şi – ironia sorţii: „Când oase de copii 
trăsneau sub tancuri,/ Când sângele striga până la cer/ …Pe când mureau 
băieţii pentru ţară,/ Ţarii trăgeau la vodcă şi coniac” („Destinul iubitorilor 
de neam”, p. 240).

Autoarea se simte în lume străină ca orice poet, declarând că „viaţa-mi 
nu-i pe zile, e pe ore/ Şi mor şi-nviu, şi nu-i mai mare chin” (p. 238). Cea mai 
mare durere şi nedumerire este că „străini suntem şi noi care nu-o dată/ Am 
apărat românii de străini/ Şi-acum ni se întoarce drept răsplată/ Înjurătura fraţilor 
români” (p. 238).

Fiind o veritabilă creştină şi văzând fărădelegile de pe pământ, 
poeta se adresează cu o rugă către Dumnezeu să-i mai scadă din dureri, 
să nu mai fie bătută de unii „calici de suflet cu mintea într-o doară,/ Care 
nu ştiu de mamă, care nu ştiu de Ţară” („Rugă către Domnul”, p. 145), de 
anemici ca simţire şi gândire, „de duelanţi macabri, de abilii în linguşire”, 
de „viclenii în profanare” etc., care sunt gata pe Fiul lui Dumnezeu  
„să-L răstignească a doua oară” (p. 145).

Iată ce aflăm din Biblie despre prima răstignire a lui Iisus:
Atunci l-au dat pe mâna lor (a iudeilor – subl. n.), ca să fie răstignit.  

Şi L-au luat pe Iisus şi L-au dus. Şi ducându-şi crucea, a ieşit la locul ce se cheamă 
Al-Căpăţânii, căruia pe evreieşte i se zice Golgota. Unde L-au răstignit (Ioan 19:  
16, 17, 18).
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Autoarei îi este scârbă şi ruşine să poarte „simbolul care şi lor le aparţine” 
şi care, fără ezitare, i-ar „atârna pe-o cruce pe cei de-L iubesc pe Domnul”  
(„Rugă către Domnul”, p. 145).

Poeta îl roagă pe Cel de Sus:

Nu-i mai lăsa, o Doamne, şi-n cap să mi se suie,
Mai saltă-i de la mine, te rogu pe toţi sfinţii,
De pietrele Golgotei las’ să-şi încerce dinţii… (p. 146)

Până la urmă, Leonida Lari recunoaşte:

Am obosit de lipsuri, de bârfe şi injurii,
Măcar să-mi trag suflarea, pune-le vrană gurii,
Nu m-am temut, ştii bine, de nicio greutate,
Dar cu duşmani în faţă şi cu duşmani în spate
E mult prea greu, părinte, şi pe pământ şi după,
Nu îngădui ca porcii aceştia să mă rupă
Că tot ce adunat-am fărâmă cu fărâmă
Pentru biet neamul nostru, ei grohăie şi râmă… (p. 146)

Sfârşitul poeziei e pesimist pentru o adevărată eroină a Neamului,  
care declară, în formă retorică:

Am semănat iubire şi m-am ales cu ură…
Am semănat unire şi am cules risipă.
Să se-mplinească, tată, rai, biblicele cânturi,
Că totul e părere şi goană după vânturi? (p. 147)

Biblia ortodoxă ne prezintă o altă variantă a frazeologismului goană după 
vânturi:

Văzut-am toate lucrurile,
Care se fac sub soare,
Şi iată, toate sunt deşertăciune
Şi vânare de vânt. (Ecclesiastul 1: 14)

Ultimul vers: „Nu dorm, nu mor, nu caut, ceva a ars în mine” vine să ne 
convingă că autoarea a tins mereu spre un ideal înalt, dar visul, frumos şi divin, 
până la urmă a ars.

Se pare că această poezie a fost scrisă de către Leonida Lari într-o stare 
de adâncă decepţie, căci dânsa, în realitate, a luptat până la ultima suflare 
pentru un vis străbun în speranţă că Dumnezeu va avea grijă şi de Neamul 
Românesc, îşi va ridica blestemul crud şi, poate, cândva, oricât de târziu, 
acesta va deveni un popor unit, fără de nenumăratele păcate pe care le-a făcut 
şi continuă să le facă.
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Lari adresează o rugă şi către Fiul lui Dumnezeu – Iisus Hristos, care  
„a învins o lume” („Rugă către Iisus Cristos”, p. 70), iar dânsa nu poate să se 
învingă măcar pe sine, nemaivorbind de lume. Ieşirea din situaţie este resemnarea: 
„către o mănăstire/ Într-o chilie-n munte” (p. 70-71).

Totuşi, autoarea mai are o speranţă şi o unică rugăminte:

Sfinte Iisuse Cristoase,
Lasă-ţi în mine roua,
Să te întâmpin albă
Către venirea a doua. (p. 71)

Conform Bibliei şi altor cărţi religioase, Iisus urmează să mai coboare 
şi a doua oară pe pământ, ca să mântuiască lumea de trilioanele de păcate 
săvârşite de lumea păcătoasă. Pentru această venire autoarea se doreşte să 
fie „albă”, adică fără niciun păcat, crezând că astfel va ajunge în lumea 
divină, fără nedreptăţi, fără egoism şi fără toţi mişeii pe care i-a întâlnit, din 
nefericire, pe pământ.

„Venirea a doua” este descrisă în Biblie astfel:

Şi de vreme ce Mă voi duce şi vă voi pregăti loc, iarăşi voi veni şi vă voi 
lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi. (Ioan 14: 3)

Şi privind ei, în timp ce El mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi 
bărbaţi în haine albe, care au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind  la cer? 
Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi la cer, aşa va şi veni, cum L-aţi văzut voi 
mergând la cer”. (Faptele Sfinţilor Apostoli 1: 10-11)

Şi atunci Îl voi vedea pe Fiul Omului venind pe nor cu putere multă şi cu 
slavă. (Luca 21: 27)

Că precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată pân-la apus, tot aşa va fi 
şi venirea Fiului Omului. (Matei 24:27)

Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul,  
ci numai Tatăl. (Matei 24:36)

Aşadar, privegheaţi, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.  
(Matei 24:42)

A treia rugă Leonida Lari o adresează către Maica Domnului, ambele 
„îndurerate mume”, căci tot aşa cum Fiul Maicii Domnului, „preadreptul,  
nu încape între oameni”, acelaşi destin îl au şi copiii autoarei.

„După osteneala” depusă de a face să învingă dreptatea pe Terra,  
ca „răsplată” răufăcătorii „au huiduit-o cu vorbe şi au scuipat-o în faţă”  
(„Rugă către Maica Domnului”, p. 142), răstignind-o de vie.

Cu toate acestea, poeta nu doreşte să se răzbune:

Dar nu vreau răzbunare şi nu vreau nici căinţă,
Prea se-ntrecură-n glumă şi în nesăbuinţă.
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Trăiască cum li-i datul şi-aşa precum le iese,
Pe contul altor facă-şi meschine interese. (p. 143)

Autoarea are demnitatea sa, subliniind că, deşi:

Iuda nu-i departe, e alături,
Chiar astăzi mi-a zâmbit contrafăcut. („Iuda”, p. 117),

Eu nu pot fi vândută, la fel nici cumpărată,
Căci prea pun preţ pe viaţă, trăind numai o dată.
(„Rugă către Maica Domnului”, p. 143)

Iuda Iscarioteanul a fost unul dintre cei 12 Apostoli care îl însoţeau 
pretutindeni pe Iisus Hristos. Iuda a rămas cunoscut prin faptul că a fost cel care 
L-a trădat pe Iisus pentru 30 de arginţi.

În „Sfânta Evanghelie după Matei” se spune că „unul din cei doisprezece, 
cel numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhirei, le-a zis: «Ce vreţi să-mi daţi, 
şi eu vi-l voi da în mână?» Iar ei i-au dat treizeci de arginţi. Şi de atunci el căuta 
un prilej potrivit ca să-l dea în mâna lor”. (Matei 26: 14-16)

Şi pe când El încă vorbea, iată, a venit Iuda, unul din cei doisprezece 
şi împreună cu el o gloată mare cu săbii şi cu ciomege, trimişi de arhirei şi de 
bătrânii poporului.

Iar trădătorul le dăduse un semn, zicând: „Cel pe care-l voi săruta, acela 
este; prindeţi-l”.

Şi venind îndată la Iisus, i-a zis: „Bucură-te, Învăţătorule!” Şi L-a sărutat. 
(Matei 26: 47-49)

Leonidei Lari nu-i mai pasă de soarta ei distrusă şi are doar o singură 
rugăminte către Maica Domnului:

Vreau doar să nu îmi umble-n străini copiii, plânşii,
De-aceea, te rog, maică, fereşte-mi-i de dânşii. (p. 143)

Până la urmă, poeta e convinsă că:

Orice-o fi pe aici de tăiat pân-la os,
Orice ar născoci la adresa-mi netoţii,
Mai rămâne un bici al lui Iisus Cristos,
Mai rămân patrioţii. („Biciul lui Iisus”, p. 144)

Leonida Lari a dedicat patrioţilor, fraţilor cu adânc crez românesc mai 
multe poezii. Printre acestea ar putea fi menţionate: „De Florii” (Fratelui 
Nichita), „Destinul iubitorilor de neam” (Fratelui Grigore), „Ploaie cu sânge” 
(Fratelui Nicolae), „Răstignire” (Cântăreţei Maria Mocanu), „Fratelui român” 
(Fratelui Tudor) etc.
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Ne vom referi în continuare la câteva din ele, ce conţin elemente de 
natură biblică.

În poezia „De Florii” (Fratelui Nichita), Lari se referă la poeţii care  
„de viaţă nu au parte” (p. 234), numindu-i pe M. Eminescu, N. Labiş, N. Stănescu 
şi însăşi autoarea, care se întreabă:

Cine sunt ei? Fiinţe cu durere,
Cu tinereţi furate-n puşcării,
Cine sunt eu? O viaţă ca o fiere,
Cu tancurile-n loc de jucării” (p. 235)

Enumerând fărădelegile, nenorocirile, vânzările şi alte blestemăţii ce au 
loc pe Terra, Leonida Lari se adresează, în semn de consolare, celui ce-a fost 
mândria poeziei româneşti – Nichita Stănescu:

Tu ce mai faci în cerul tău, Nichita?
Mi-e dor de tine, astăzi, de Florii… (p. 235)

Mi-e dor de tine, gata-s de plecare,
Eu înţeleg că trebuie să mor. (p. 236)

„În ţara asta groaznic încercată” (p. 236), poeta nu mai poate exista:

Mi-e inima tăciune,
Iar creierul, de parcă-i stins cu var.
Mă mişc prin casă ca-ntr-un val de ceaţă,
De vers sunt încă plină ca un stup,
Dar trupul meu de-acu-i scăzut de viaţă,
Dar sufletul se rupe-ncet de trup. (p. 236)

În această stare critică, autoarea e gata să pornească spre Golgota ca 
şi Hristos, Golgota reprezentând răstignirea de vie pe cruce, ca şi în cazul 
lui Iisus.

Din Biblie aflăm despre Colgota următoarele:
Şi dezbrăcându-l de haine, I-au pus o hlamidă roşie; şi împletind o cunună 

de spini I-au pus-o pe cap…, şi, scuipând asupra lui, au luat trestia şi-L băteau 
peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat 
în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească, şi venind la locul numit Golgota, 
care înseamnă Locul Căpăţânii, I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; Iar după 
ce L-au răstignit, şi-au împărţit hainele Lui prin aruncare la sorţi… (Matei 27: 
28-31, 33-35)

Motivul crucificării e prezent şi în poezia „Răstignire” (Cântăreţei Maria 
Mocanu).

Laitmotivul poeziei este soarta artistului, a omului de creaţie în societatea 
„democratică-aristocratică”, instaurată după 1989 în Moldova. Poezia este 
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dedicată cântăreţei Maria Mocanu, „fată neapărată, lacrimă-n cădere” (p. 104). 
După ce sunt prezentate suferinţele prin care trece cântăreaţa, Leonida Lari îl 
întreabă pe Dumnezeu:

Pentru ce atâta, Doamne, sîlnicie…,
Cât răbda-vei, Doamne, să ţi se scuipe altarul? (p. 104)

Soarta artistului depinde nu de mărimea harului şi a talentului, ci de alte criterii,  
ce ţin de birocraţie, putere şi avere:

Pe măsură-n care harul e mai mare,
Pe atâta locu-i mai puţin sub soare…
De înalt ce este, pentru alţii nu-i,
Căci nu văd figura, ci doar umbra lui. (p. 104)

Autoarea vine cu un sfat pentru cântăreaţă:

Fată cu ghitara, nu le mai fă placul,
Oricât ai surâde, nu-l împaci pe dracul.
Cât în astă lume fi-va antihristul
S-a săpa talentul, s-a răpune-artistul. (p. 104-105)

Răsplata pentru eforturile depuse pentru a crea ceva cât mai frumos este 
bine cunoscută:

Orice ai compune, oriunde te-ai duce
Chiar de viu îţi este pregătită-o cruce.
Blondă şi suavă, naltă şi subţire,
De pe-acum în tine văd o răstignire. (p. 105)

Adresându-se fratelui Grigore (Grigore Vieru), Leonida Lari îl întreabă 
nedumerită:

Cum iese, frate, mintea mi se-nmoaie
De la aceste mreje diavoleşti,
La Chişinău, noi – calul de bătaie
Şi iarăşi noi bătuţi la Bucureşti?  (p. 239)

Frazeologismul calul de bătaie este sinonim cu expresia frazeologică 
de origine biblică ţap ispăşitor, ceea ce semnifică „persoană care este trasă la 
răspundere pentru greşelile altora”.

De vină, crede autoarea, e Anticrist, adică alianţa a patru mari 
răutăţi, ce întruchipează răul absolut într-un singur individ, adversar al 
creştinismului, Satana, antipodul lui Iisus Hristos, care-şi face meseria şi la 
Bucureşti, ca şi la Chişinău.
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Profeţia biblică spune că puterea antihristului va juca un rol crucial în 
evenimentele de la finalul istoriei pământului, dar, până la urmă, acesta va fi 
învins de către Iisus Hristos (Daniel 7: 1-27)

Finalul poeziei este trist şi lipsit de orice speranţă:

E Paştele Blajinilor, Grigore,
Şi moarte n-am şi viaţă tot nu am,
Şi nu trăim pe zile, ci pe ore
Destinul iubitorilor de neam. (p. 240)

Iubitorii de neam speră că vor veni în fiecare an de Paştele Blajinilor la 
casele de veci ale lui Grigore Vieru şi Leonida Lari, pentru a le aduce omagii de 
dragoste şi de recunoştinţă celor doi martiri ai Neamului Românesc.

Printre fraţii adevăraţi ai Neamului nostru s-au strecurat şi mulţi 
pseudopatrioţi, care, purtând crucea în sân, slujesc cu multă credinţă regimul 
comunist în schimbul unor oase de ros sau pentru treizeci de arginţi, asemenea 
lui Iuda.

Un asemenea frate fariseu tipic este Tudor de neam tătăresc. Astfel, în 
poezia „Fratelui român” (Fratelui Tudor), Leonida Lari, prezentând unele 
succese obţinute prin sânge de românii basarabeni (tricolor, grafie latină, limbă 
română etc.), vine cu o adresare adânc sufletească către falşii fraţi:

Nu da, române, în român,
Nu da, că-ţi este frate!... (p. 249)

Atunci, m-auzi, nu fi Cain
Şi nu lovi în gloate. (p. 250)

…m-auzi, nu fi un spân
Şi nu lucra din spate.  (p. 251)

Despre fraţii Abel şi Cain Biblia ne informează:
2. Abel era păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ.
3. Şi a fost că, după un timp, Cain a adus din roadele pământului jertfă  

lui Dumnezeu.
4. Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea lor.  

Şi Domnul a căutat spre Abel şi spre darurile lui,
5. dar spre Cain şi spre darurile lui n-a căutat şi s-a umplut Cain de 

mânie şi faţa-i era posomorâtă.
6. Şi Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain: „De ce te-ai mâniat şi de ce-ţi 

este faţa posomorâtă?…”
8. Şi Cain a zis către Abel, fratele său: „Să ieşim la câmp?” Şi a fost 

că-n timp ce erau ei pe câmp, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, 
şi l-a omorât.
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9. Şi a zis Dumnezeu către Cain: „Unde este Abel, fratele tău?” Iar el a zis:  
„Nu ştiu: nu cumva sunt eu paznicul fratelui meu?...”

10. Şi a zis Domnul: „Ce-ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă 
spre mine din pământ.”

11. Şi acum, blestemat să fii…
12. Când vei munci pământul, el nu-ţi va mai da puterea lui; rătăcitor 

vei fi şi fugar pe pământ. (Facerea, 4:2-6, 8-12)
Elemente de origine biblică se întâlnesc şi în poeziile „Spiritul”  

(a alege grâul de neghină – p. 5), „Poem de iarnă” (Apocalipsa – p. 57), 
„Tristă iubire” (răstignirea – p. 64), „Simple profeţii” (grădina Ghetsimani 
– p. 133) etc.

Opera lirică a Leonidei Lari, numită, pe bună dreptate, Ioana d’Arc 
a Neamului Românesc, include şi alte poezii ce au ca izvor de inspiraţie 
Cartea Cărţilor, pe care poeta şi-a însufleţit-o-n suflet pentru o viaţă.

Leonida Lari, prin întreaga activitate rodnică, merită, pe bună 
dreptate, să-şi trăiască veşnicia în partea dreaptă a Domnului Dumnezeu, 
lângă Fiul prea mult iubit al atotputernicului stăpânitor al lumilor divine.
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ASPeCTe PrAgMATICe Ale CoMunICărII

eLena ConSTAnTInoVICI
Institutul de Filologie al AŞM

S-a menţionat în literatura de specialitate că dezvoltarea cercetărilor 
de pragmatică reprezintă un moment de continuitate în evoluţia lingvisticii, 
dar, în acelaşi timp, şi un moment de cotitură [1, p. 13]. Aceasta pentru că 
pragmatica şi analiza discursului aduc o veritabilă schimbare de perspectivă în 
domeniul lingvisticii, deoarece accentul se pune pe interlocutori şi pertinenţa 
mesajelor în raport cu datele contextului şi interesele şi aşteptările locutorilor. 
Pragmatica nu are ca obiect codul lingvistic, ci folosirea lui. În [2, p. 18] se 
arată foarte ilustrativ diferenţa între două tipuri de lingvistică: structurală, 
ale cărei cuvinte-cheie sunt: cod, sistem, structură şi interacţionistă, bazată 
pe principii pragmatice. O preluăm întocmai:

lingvistica structurală şi generativă lingvistica interacţionistă

1. Operează cu nivelul frazei; 1. Operează cu nivelul discursului;

2. defineşte competenţa unui locutor/
auditor universal;

2. defineşte competenţa unei persoane 
reale existând în spaţiu social;

3. competenţa priveşte producerea/ 
receptarea de fraze acceptabile din 
punct de vedere gramatical;

3. competenţa permite producerea/ 
receptarea de enunţuri adecvate 
contextual;

4. competenţa este universală; 4. în cadrul aceleiaşi comunităţi există 
numeroase coduri şi subcoduri;

5. limbajul este „mirror of the mind” 
(Chomsky).

5. limbajul este o practică socială.

În această perspectivă, discursul este considerat o construcţie colectivă, 
rezultat al negocierilor dintre actorii comunicării. În comunicare, locutorii nu 
fac schimb de fraze; ei schimbă enunţuri care corespund unor fraze completate 
cu informaţii (deseori implicite) care se deduc din situaţia în care aceasta este 
enunţată. De foarte multe ori, aceste informaţii sunt vitale pentru înţelegerea 
mesajului şi pentru interpretarea acestuia. Pragmatica acceptă ideea existenţei 
unor condiţionări multiple în interpretarea faptelor de limbaj, oferind principii cu 
valabilitate universală care funcţionează ca puncte de reper pentru interlocutori 
în deducerea semnificaţiei contextuale din enunţ. Spre deosebire de frază, 
un enunţ comunică mai mult decât semnifică. De aceea apare necesitatea de  
a depăşi modelul formă-sens şi a introduce dimensiunea pragmatică, disciplină 
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care se ocupă de toate aspectele nonconvenţionale ale limbajului. Pragmatica 
are rolul de a completa semnificaţia din limbă, are sarcina să dea o interpretare 
completă a frazei care face obiectul unei enunţări în procesul de comunicare.

Comunicarea prin limbaj este o activitate umană discursivă al cărei 
conţinut este schimbul de informaţie între parteneri în vederea instaurării şi 
menţinerii unor relaţii de colaborare şi înţelegere reciprocă. Comunicarea 
este, aşadar, un proces fundamental de interacţiune între fiinţele umane. Prin 
comunicare se urmăresc două obiective: unul de natură cognitivă (comunicăm 
pentru că vrem să transmitem ascultătorului o anumită informaţie sau vrem 
să aflăm ceva de la el) şi altul de natură socială (comunicarea este orientată 
spre obţinerea unor anumite rezultate). Confortul psihologic, consensul, 
succesele obţinute în muncă, depresiile şi certurile – toate depind de 
calitatea comunicării interpersonale. Aceasta pentru că, după cum remarcă  
C. Marin, comunicarea este un proces informaţional de conexiune interactivă, 
deoarece transmiterea informaţiei în cazul comunicării este un proces 
bidirecţional (de la emitent la receptor şi viceversa), având un impact mutual  
[3, p. 34]. După cum s-a menţionat în lucrările de specialitate, comunicarea 
prin limbă prezintă o serie de particularităţi care reflectă un grad mai ridicat de 
complexitate. În DŞL sunt relevate următoarele particularităţi:

1. Comunicarea prin limbă nu este liniară, adică nu este expresia unei 
relaţii de tip cauză-efect. Ea nu se manifestă într-o singură direcţie, dinspre 
emiţător spre destinatar. Manifestările de la fiecare dintre cei doi poli (emitere 
şi receptare) se află într-o strânsă interdependenţă şi constituie în acelaşi timp  
o cauză şi un efect pentru manifestările de la polul opus.

2. Comunicarea prin limbă nu are exclusiv funcţia de transmitere de informaţie.  
Ea este şi un mijloc de a instaura şi a menţine relaţii de bunăvoinţă între indivizi, 
asigurând un echilibru social.

3. Comunicarea interpersonală implică un grad de risc superior altor 
activităţi comunicative, întrucât posibilităţii de eşec în planul transmiterii de 
informaţie i se adaugă posibilitatea unor efecte negative în plan social.

4. În cazul comunicării interpersonale decodajul este complicat de faptul 
că oricărui conţinut i se asociază transmiterea unei anumite intenţii, care nu 
îmbracă întotdeauna forme directe de expresie.

5. Comunicarea verbală este dependentă de situaţia în care se produce. 
Implicând trei elemente componente: relaţia de rol dintre participanţi, locul şi 
momentul în care se desfăşoară interacţiunea comunicativă, situaţia de comunicare 
limitează interacţiunea, impunând constrângeri, acceptate sociocultural,  
în realizarea drepturilor şi a îndatoririlor participanţilor [4, p. 127, 489].

Unitatea de bază a comunicării conjugată cu pragmatica este actul de 
vorbire care se realizează în anumite situaţii de comunicare. Actele de vorbire 
desemnează o manifestare a activităţii comunicativ-verbale a omului, realizată 
prin utilizarea limbii în situaţii de comunicare concrete. Teoria actelor de vorbire 
a fost lansată de J. L. Austin şi completată, printr-o contribuţie substanţială, 
de J. L. Searle. Teza centrală a acestei teorii de filosofie a limbajului este că 
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limba are o mulţime de funcţii şi poate fi folosită în diferite scopuri, nu doar 
pentru a spune ceva despre cum stau lucrurile. Rostind un enunţ, locutorul 
realizează simultan mai multe acte de vorbire diferite: spune ceva cu înţeles, 
întreabă ceva, recomandă, condamnă, anunţă un verdict, modifică o decizie 
etc. Orice act de vorbire are în structura sa trei componente: locuţionară  
(a spune ceva despre lume în conformitate cu regulile gramaticale ale limbii 
date); ilocuţionară (a face ceva spunând ceva) şi perlocuţionară (a produce 
anumite efecte asupra lucrurilor prin faptul că spunem ceva). De exemplu, 
enunţul Gheaţa e subţire descrie/spune cum este gheaţa (componenta 
locuţionară), exprimă un avertisment (componenta ilocuţionară) şi produce 
asupra receptorului efectul de abţinere de a patina sau de a trece râul etc. 
(componenta perlocuţionară). În literatura de specialitate s-a constatat că:  
„Este aproape curentă înţelegerea teoriei actelor de vorbire drept teorie  
a actelor ilocuţionare, întrucât componenta locuţionară constituie obiectul 
de studiu al gramaticii, iar cea perlocuţionară este exterioară enunţului 
propriu-zis. Conceptul de act de vorbire este identificat astfel cu acela de act 
ilocuţionar” [4, p. 18].

Punctul de plecare al acestei teorii l-a constituit identificarea de către J. L. Austin  
a distincţiei între enunţuri caracterizate prin valoare de adevăr: Geanta neagră 
e din piele (constatative) şi enunţuri caracterizate prin reuşită/nereuşită: Îţi 
promit să-ţi cumpăr geanta (performative). Enunţul performativ se deosebeşte 
de enunţul constatativ prin: a) imposibilitatea de a fi evaluat în termenii adevărat/
fals, ci prin opoziţia reuşit/nereuşit şi b) faptul că ţine de acţiune, nu de vorbire. 
Enunţul Vă declar căsătoriţi! înseamnă chiar actul de a oficializa o căsătorie.  
J. L. Austin deosebeşte două tipuri de enunţuri performative: explicite –  Declar 
şedinţa deschisă! şi implicite – Şedinţa este deschisă [5, p. 75 şi urm.].

Actele de vorbire sunt enunţuri care transmit anumite semnificaţii lexicale 
şi gramaticale în anumite situaţii de comunicare, exprimă anumite intenţii 
comunicative şi urmăresc realizarea unui anumit efect asupra interlocutorului.

Termenul situaţie de comunicare este propus de sociolingvistică, o disciplină 
care demonstrează că „modul de folosire a limbii reprezintă un indice diagnostic al 
structurii sociale şi al proceselor de interacţiune specifice unei comunităţi, pentru 
că selecţia formelor utilizate de vorbitori are la bază o informaţie sociologică 
empirică” [4, p. 490]. Conform DŞL, situaţia de comunicare „desemnează  
o constructă care implică trei componente: relaţia de rol dintre participanţii la 
interacţiunea comunicativă, locul şi momentul în care se desfăşoară aceasta”  
[4, p. 489]. Spaţiul conceptual al situaţiei de comunicare este conturat de către 
Sophie Moirand prin întrebările: Cine vorbeşte? Cui i se adresează? Cine 
comunică? În prezenţa cui? Despre ce comunică? Unde? Când? Cum? Cu ce 
scop? Care sunt relaţiile între cei care comunică? Care sunt relaţiile între ce se 
comunică şi locul unde se comunică? Care este relaţia între ce se comunică şi 
când se comunică? [6, p. 13-14].

De teoria actelor de vorbire ţine şi termenul intenţie, introdus în circuitul 
lingvistic de către urmaşii lui J. L. Austin. Introducerea acestei noi noţiuni  
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a avut drept scop realizarea unei mai mari precizii în descrierea funcţiei 
ilocutive, a celui de al doilea nivel al analizei enunţului (pe lângă primul 
nivel – locuţia şi cel de al treilea nivel – perlocuţia). Intenţia ţine de nivelul 
ilocutiv. S-a menţionat în lucrările de specialitate că scopul intenţiei este de 
a-l îndemna (a-l determina) pe ascultător „să mai aprindă un bec sau să treacă 
într-o cameră mai luminată”. În realitatea comunicativă „toate cuvintele 
sunt îmbrăcate în intenţii”, astfel încât, după cum menţionează M. Bahtin, 
intenţia noastră întotdeauna „găseşte un cuvânt deja îmbrăcat”. Ori de câte 
ori vorbim, jucăm câte un rol, spunea Toma Pavel încă în anul 1967 [7, p. 34].  
„Depind de cuvinte, dar şi cuvintele depind de mine. Uneori mă tem de 
ele, alteori, mi se par, dimpotrivă, neputincioase fără răsuflarea mea.”  
[ibidem, p. 35]. Astfel încât nivelul pragmatic al limbajului este constituit de 
ansamblul relaţiilor stabilite între vorbitori şi limbaj [8, p. 108-109].

Pe lângă intenţie, aspectul ilocutiv conţine diverse condiţii ale actului 
de vorbire, adică şi vorbitorul, şi ascultătorul trebuie să se afle în aceleaşi 
condiţii în timpul conversaţiei. Astfel, satisfacerea sau realizarea cu succes 
a unui act ilocuţionar depinde de următoarele condiţii unanim acceptate în 
lucrările de specialitate:

a) Reguli preparatorii – interlocutorii trebuie să vorbească aceeaşi limbă 
şi să comporte seriozitate faţă de cele afirmate sau promise.

b) Regula conţinutului propoziţional – promisiunea implică asumarea 
responsabilităţii de a o realiza; ordinul implică situaţia contextuală de asumare 
şi de oferire a puterii de decizie etc.

c) Reguli preliminare – presupun încrederea şi credinţa în realizarea unui 
ordin, în satisfacerea unei dorinţe.

d) Regula sincerităţii – ţine de starea psihologică a locutorului.  
Un vorbitor care face o aserţiune îşi exprimă încrederea în adevărul conţinutului 
propoziţional, un vorbitor care cere ceva exprimă o dorinţă, un vorbitor care-şi 
cere scuze exprimă, într-adevăr, regret.

e) Regula intenţiilor – descrie intenţiile locutorilor şi modalitatea lingvistică 
prin care locutorii le afişează, le exteriorizează.

Recunoscând teoria lui J. L. Austin şi fiind şi succesorul acestuia, J. Searle 
continuă cercetările în domeniul pragmaticii lingvistice, contribuţia acestuia 
fiind exprimată prin formalizarea actelor de vorbire, reducând structura şi 
funcţionarea actelor de vorbire la un sistem formal prin intermediul procedeelor 
logicii moderne. Cercetătorul a arătat că folosirea sau vorbirea unei limbi implică 
anumite reguli – forme de guvernare, conducere a comportamentului. Acestea 
sunt de două tipuri:

● Reguli de îndrumare, regulatoare (regulative rules) – nu sunt altceva 
decât „forme de comportament independente” [9, p. 33] sau reguli care 
coordonează şi favorizează formarea unor deprinderi concrete într-un anume 
context social sau într-o situaţie. Aceste reguli, de obicei, iau forma unor acţiuni 
obligatorii: achitarea taxei de călătorie, deconectarea telefonului mobil într-o 
bibliotecă, sală de lectură, teatru, sală de concerte etc.
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● Reguli constitutive (constitutive rules) – „sunt acele reguli care creează 
sau definesc noi forme de comportament”. Ele apar în forma X este considerat 
Y sau X este considerat Y în contextul C [9, p. 35]. Spre exemplu, în fotbal, un 
gol este luat în calcul când un jucător înscrie mingea în poarta adversarului în 
timpul jocului. Folosind formula lui J. Searle, vom obţine: Luarea în calcul 
a unui gol este considerat ca înscrierea mingii în poarta adversarului în 
contextul jocului de fotbal. Aceste reguli constitutive nu mai sunt valabile în 
afara desfăşurării jocului de fotbal sau în desfăşurarea altor jocuri, golul pentru 
jocul de golf este considerat în aria altor reguli constitutive.

Reiese că cele menţionate supra trebuie să stea la baza studierii 
limbii în acţiune. Provocarea a fost lansată de J.L. Austin. Succesorul său, 
J. Searle, a constatat că, de fapt, posibilităţile reale de a folosi limba în 
acţiune sunt limitate.

Cercetătorul identifică 5 posibilităţi, numite acte de vorbire, şi anume:
1) putem spune celorlalţi cum sunt lucrurile;
2) îi putem determina pe alţii să facă anumite lucruri;
3) ne putem angaja noi înşine să facem anumite lucruri;
4) putem exprima propriile sentimente şi aptitudini;
5) putem schimba realitatea prin anumite fraze [9, p. 44-45].
Pornind de la aceste 5 posibilităţi, J. Searle identifică 5 tipuri de acte 

de vorbire: 1) asertive (aserţiunea, informarea), scop ilocuţionar – descrierea 
unei stări de lucruri, de exemplu, Gramatica este dificilă; 2) directive (ordinul, 
cererea, întrebarea), scop ilocuţionar – realizarea unei acţiuni viitoare 
de către interlocutor de exemplu, Ieşi afară!; 3) promisive (permisiune, 
ofertă), scop ilocuţionar – obligaţia locutorului de a realiza acţiuni viitoare: 
Îţi voi cumpăra geanta neagră din piele; 4) expresive (felicitări, scuze, 
mulţumiri, reclamaţii), scop ilocuţionar – exprimarea unei stări psihice: 
plăcere/neplăcere, acceptare/respingere etc.: Mă bucur tare mult să te văd;  
5) declarative (declarare, botez, condamnare), scop ilocuţionar – actualizarea 
conţinutului actului, de exemplu: Declar şedinţa deschisă! [2, p. 35-36].

Inventarul actelor de vorbire este foarte numeros. Se preconizează 
existenţa a peste 200 de acte de vorbire. O tipologie comunicativ-pragmatică 
a actelor de vorbire a fost efectuată în [10]. Toate actele de vorbire au fost 
clasificate în 6 categorii: 1) convenţii sociale; 2) informaţii; 3) atitudini şi 
sentimente; 4) influenţarea acţiunilor; 5) organizarea discursului; 6) strategii 
de corectare a comunicării [idem, p. 18-24].

După cum reiese din cele menţionate mai sus, la baza oricărei comunicări se află  
o situaţie de comunicare concretă. Pentru a constata şi a discuta faptul înglobat 
de situaţie, participanţii îşi exprimă intenţiile de comunicare specifică unui act 
de vorbire concret.

Până aici am încercat să ilustrăm (pe cât a fost posibil să o facem în 
spaţiul de care am dispus) legătura dintre comunicare şi pragmatică. Tratarea 
comunicării din perspectivă pragmatică îşi face cale în ultimul timp şi în 
spaţiul ştiinţific de la noi. Este destul de încurajatoare mutarea accentului de pe  
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ce spunem pe ce facem cu ajutorul cuvintelor. Tendinţa spre studierea 
limbajului în acţiune devine tot mai evidentă. Sub acest unghi de vedere, nu 
mai este cercetat modul în care limba este organizată sub aspect formal, ci 
felul în care este ea folosită în comunicare, într-un context concret, aşa cum 
este utilizată de către un locutor concret, urmărindu-se şi efectul pe care 
limbajul poate să-l aibă asupra receptorului. Anume pragmatica reprezintă 
un domeniu de studiu care, în sensul cel mai general, cercetează acţiunea 
şi interacţiunea prin limbă, într-un context dat, avându-se în vedere funcţia 
acţională şi interacţională a limbajului.
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eMIneSCu În „oglInZIle” eMIneSCologIeI euroPene

FLorian CoPCeA
Institutul de Filologie al AŞM

Ecoul liricii şi publicisticii lui Mihai Eminescu în Europa nu a rămas 
fără efect, exegeţii lui fiind unanim de acord că una din trăsăturile dominante 
ale scrisului său este titanismul. Din păcate, mitul Eminescu, „mit viu, coloană 
vertebrală a culturii româneşti” [1, p. 5], a stârnit controverse, ele începând de la 
penibil şi mergând până la ridicol. Nu vom comenta aici teza poetului Alexandru 
Grama şi nici diversiunea de proporţii din Dilema nr. 265 din 1998, dar ne vom 
rezuma în a riposta: Eminescu nu a fost şi nici nu va deveni vreodată obstacol 
în calea europenizării culturii româneşti. De fapt, cum s-a dovedit, pesimismul 
contestatarilor de ieri şi de astăzi a fost infirmat, afirmaţie probată de reuşita 
procesului de integrare europeană a României.

La urma urmei, toate acestea nu mai au niciun fel de relevanţă, de vreme 
ce „ca geniu universal, Eminescu ne apare drept artistul-demiurg care a realizat 
în opera lui cea mai profundă şi mai deplină sinteză a spiritului creator românesc” 
[2, p. 5].

Criticul Vladimir Streinu [3, p. 73] este de părere că poetul îşi 
are locul în societatea marilor spirite, opera lui fiind actul de identitate 
universală al neamului nostru. Aşadar, locul său se află în galeria marilor 
spirite ale umanităţii, el fiind, într-adevăr, un geniu, singurul încă, dat 
lumii de sufletul românesc. Eminescologul Mihai Cimpoi, în Mărul de aur  
[4, p. 9], ca să justifice într-un fel dorinţa de europenism a românilor, visată şi 
de Eminescu, „un european la el acasă”, enunţă această realitate relevatoare: 
„Paradoxul culturii române constă în această vrere de a fi europeni în Europa 
(fiindcă nu degeaba suntem un stat de cultură la gurile Dunării), vrere inhibată 
de un complex permanent al situării – nu doar geografice, ci şi valorice – la 
periferia continentului. Parcurgerea acestui Drum spre Centru – de la o periferie 
«asiatică», «balcanică» – ar însemna europenizarea efectivă”.

Pentru reuşita comentariului estetic îl cităm tot pe academicianul Mihai 
Cimpoi care, în lucrarea Spre un nou Eminescu [5, p. 5-6], consemna: „În jurul 
lui Eminescu s-au produs în chip artificial nebuloase ale neînţelegerii, părtinirilor 
şi prejudecăţilor conjuncturale, tăgadei de ordin valoric, încăpăţânării de  
a absolutiza o parte a întregului”.

Demersul operat de Rosa Del Conte în universul demiurgului reprezintă, 
fără discuţie, unul dintre cele mai solide comentarii ale poeziei eminesciene care 
s-au scris vreodată. „Cartea acesteia – Eminescu sau despre Absolut – deschide 
– este de părere Mircea Eliade – atâtea noi perspective în interpretarea lui 
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Eminescu, încât se cere recitită şi meditată pe îndelete. Geniul lui Eminescu ni 
se revelează încă şi mai excepţional decât îl cunoşteam până acum.”

Neîndoios, demersul critic (poli)tematist al Rosei Del Conte rămâne 
constant şi coerent. Pentru ea Eminescu este „demn să stea alături de cei mai 
semnificativi reprezentanţi ai romantismului european”. Prin Eminescu sau 
despre Absolut aceasta a deschis, cum a recunoscut şi Mihai Cimpoi [5, p. 14],  
o perspectivă radical înnoitoare, „provocatoare”, asupra personalităţii marelui 
poet, a cărui operă conţine dimensiunile europenităţii şi universalităţii, 
identificabile în interiorul literaturii române. Cum remarca şi Marian Papahagi în 
Prefaţa la volumul precizat, Rosa Del Conte a dezvoltat ideile cuprinse în studiile 
totdeauna echilibrate şi întemeiate consacrate lui Mihai Eminescu. Printre acestea: 
autohtonismul spiritual al poetului, „humusul cultural autohton”, despre care s-au 
exprimat şi alţi eminescologi, dar, spre deosebire de aceştia, ea îl argumentează 
cu o bogăţie de ipoteze, indicând deschiderile sale spre profunzime, în direcţia 
construcţiei unui discurs literar riguros, unic, fascinant. De asemenea, Rosa Del 
Conte denunţă, în „tradiţia românească” şi „spiritualitatea autohtonă”, elementul 
catalitic care se relevă prin sacralizarea „momentului original”. Cu alte cuvinte, 
în cartea în discuţie, Del Conte „semnalează cromatica simbolică «bizantină»  
a imaginilor poetului, fervoarea «neoplatonică» a limbajului poetului în discuţie, 
semnificaţia metaforelor strălucitorului, aurului, luminii în poezia sa (…)  
şi a intuiţiei cosmice”, acesteia datorându-i identificarea „timpului Demiurg”,  
a cărui „sevă” îşi are originea în filozofia lui Schopenhauer, Kant şi Heidegger. 
De aceea, concluzionează Del Conte, Eminescu „va rămâne un Hyperion de 
dincolo, în singurătatea unei orgolioase, dar reci, deosebiri”, şi în egală măsură 
un Demiurg în care pare să se reflecteze, cum deloc circumspect comenta şi  
Mihai Cimpoi, o poziţie metafizică ce face să ne gândim mai curând la Plotin 
decât la Schopenhauer.

Cunoscătoare profundă a creaţiei eminesciene, pe care o explorează până 
în cele mai tainice, intime „meandre”, Rosa Del Conte ajunge la convingerea, 
în spirit lovinescian, că poetul „este un însetat de Absolut”, care a creat  
o „metapoetică”, plăsmuindu-şi astfel lumea sa, „ducând-o la perfecţiune,  
printr-un lung proces de reelaborare şi printr-o tehnică tot mai exigentă”.

„Miracolul Eminescu” o va impresiona şi pe Svetlana Paleologu-Matta, 
care dedică poetului nostru naţional unul dintre cele mai îndrăzneţe şi mai 
documentate studii – Eminescu şi abisul ontologic (Editura Augusta, Timişoara, 
2007), tributar totuşi „parţial ontologiei heideggeriene” [6, p. 8], care explorează 
„sensibilitatea filozofică a poetului”.

Observaţia Svetlanei Paleologu-Matta pare truistică atunci când, 
inventariind temele metafizice ale lui Eminescu, constată că acesta „nu e numai 
primul care are viziunea paradiziacă în literele româneşti”, ci şi cel dintâi care 
asimilează „prestigiul mitului naţional legendelor nordice” pentru a pune în 
conexiune directă Fiinţa şi Logosul.

Fapt semnificativ, Svetlana Paleologu-Matta a fost atrasă de „nemărginirea 
de gândire” a omului-mit: Eminescu. Cum comenta Mihai Cimpoi în Spre un nou 
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Eminescu, demersul de descifrare a vieţii şi a operei poetului este „odiseea căutării 
esenţei Fiinţei de către om”. Fără îndoială, ea a reuşit, heideggerian vorbind, să-l 
găsească pe poet în luminiş, adică acolo unde „gândirea este gândirea fiinţei”, iar 
„universul poetic dublează universul nostru şi, prin aceasta, el există şi într-un 
sens nu există”.

Sunt constatări pline de insinuare, pe care circumstanţele nu le pot infirma 
şi care oglindesc lumea hyperionică în numenul ei dolorific, cum cu o admirabilă 
tenacitate reţinea I. Negoiţescu [7, p. 32], în scopul, evident, recosmicizării omului 
aflat în ipostaza de a fi deopotrivă martorul şi „victima” întâlnirii pământului cu 
cerul „şi de proiectare arhetipală a Eului (…) de adunare a fiinţării întregi (către 
descrierea Fiinţei)” [5, p. 50].

Acest mod heideggerian de gândire îl poartă şi pe Marco Cugno, în 
studiul Mihai Eminescu: nel laboratorio di Luceafărul [8], în labirinturile 
căutării esenţei Fiinţei lui Eminescu profund marcată atât de filozofia 
platoniciană, cât şi de cea budistă. În viziunea lui Mihai Cimpoi [9, p. 62-63], 
romanistul şi românistul italian Marco Cugno „ia în consideraţie substanţa 
filosofică din viziunea eminesciană asupra lumii extrasă şi din gândirea 
filosofico-religioasă indiană, precum demonstrează referinţele poetului însuşi,  
în mod succesiv părăsite şi negăsindu-şi loc în textul definitiv”.

Marco Cugno în cronogeneza (termen impus de Mihai Cimpoi) 
Luceafărului susţine filozofia poetizată a lirismului eminescian existenţial „grav 
şi adeseori oniric” în care, indubitabil, „spiritul romantic regăseşte ritmurile 
marelui univers” [10, p. 26].

Exegetul italian, dând o motivaţie analitică demonstraţiilor sale 
ţinute la distanţă de capcanele didacticismului, „deconstruieşte”, constată 
Mihai Cimpoi, dând dovadă de acribie filologică şi de o documentare la 
sânge, substraturile mitosului şi ale cosmosului Demiurgului. Excelent 
cunoscător al arhitecturii poeticii eminesciene, el valorifică textele şi 
intertextele din manuscrise şi ciorne care, într-un fel sau altul, au condus,  
într-adevăr, la înălţare piramidală şi conexitate semantică. El începe incursiunea 
anatomică a „capodoperei coronare a creaţiei eminesciene” [9, p. 60] – Luceafărul, 
„poesie originali di ispirazione folclorica” (aprecierea, tradusă de M. Cugno, 
aparţinând lui Perpessicius), plecând de la Fata în grădina de aur şi Miron şi 
frumoasa fără corp, până la Dacă iubeşti fără să speri, Şi oare tot n-aţi înţeles, Să fie 
sara-n asfinţit, Un farmec trist şi neînţeles, acestea şi multe altele cu apartenenţă la 
avantextul din Luceafărul. „Totodată el readuce în actualitate evaluările formulate 
despre Luceafăr de Tudor Vianu (în Poesia lui Eminescu, Cartea Românească, 
Bucureşti, 1930), I. Negoiţescu (Poezia lui Eminescu, Editura pentru Literatură, 
Bucureşti, 1968), Petru Creţia (Notă asupra ediţiei 1883 a volumului Poesii),  
G. Ibrăileanu („Postumele” lui Eminescu, 1908). O analiză echilibrată  
a elementelor care au evidenţiat dialogul demiurgului cu muritorul au mai produs, 
printre mulţi alţii, G. Călinescu, T. Maiorescu, D. Caracostea, Perpessicius, Edgar 
Papu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, ei aşezând în prim-planul revelaţiilor dictate 
de lectura Luceafărului valorile stilistice şi profunzimile abisale ale poetului.
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M. Cugno explică astfel „alternanza ritmica una sua germinale 
spiegazione”: „Ne Lo spazio mioritico di L. Blaga leggiamo”: «L’ondulazione, le 
onde, il dondolio sono elementi tra i più frequenti nella poesia emineschiana. Si 
potrebbe addirittura affermare che il poeta ricorre, ipnoticamente, ripetutamente, 
a questi elementi espressivi»”.

După astfel de puneri în temă asupra spiritului eminescian să semnalăm 
şi poziţia fastidioasă a lui Alain Guillermou, ilustrată fără excese psihanalitice 
de monografia Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu (Editura Junimea, 
Iaşi, 1977). Descoperim în această lucrare de proporţii tendinţa de exorcizare 
a miracolului Eminescu. Idealul său metodologic se deosebeşte de al altor 
susţinători ai exigenţelor moderne ale criticii elitarist-europene şi denunţă cu 
entuziasm cognitiv avatarurile unui fenomen generat nu de influenţe din afară, 
ci de chiar combustia lui interioară. Ceea ce se observă predominant în acest 
masiv studiu, cum remarcă şi Gh. Bulgăr în Prefaţa făcută, este originalitatea 
configurării ideatice a poemelor „mereu şlefuite, condensate şi înnobilate până 
la treapta cea mai înaltă a expresivităţii”. Fiecare dintre poeziile „decodificate” 
beneficiază de o monografie lirică ce ne oferă imaginea atotcuprinzătoare  
„a laboratorului eminescian, a forţei geniului creator”. Exprimându-şi punctul 
de vedere asupra precarităţii criticii dogmatice, biografiste, care a minimalizat 
incidenţele, reminiscenţele şi „sursele” unora dintre versurile eminesciene, Alain 
Guillermou respinge orice practică de ecuaţionare şi transgresare şi a formelor 
expresive către un autarhism metodologic inactiv şi, fapt cu totul remarcabil, 
accentuează concluzia că „influenţa lui Eminescu asupra lui Eminescu” vine 
tot din Eminescu. E de admirat poziţia lui A. Guillermou atunci când pune sub 
semnul întrebării, în spirit shakesperian, alunecările în teritorii confuze, erorile 
unor critici comise în legătură cu arhetipurile eminesciene consacrate, excepţie 
făcând, desigur, alături de mulţi alţii, Perpessicius: „Se vor putea delimita mai 
sigur influenţele suferite de Eminescu dacă se va şti cum, sigur în faţa schiţelor 
sale, a căutat să îmbogăţească şi să transforme, uneori adânc, primele forme 
ale fiecărei opere. Poate atunci se va vedea că elementele din afară – imposibil 
de neglijat, o recunoaştem fără ezitare – contează mai puţin decât procesul de 
elaborare care le-a metamorfozat”.

În această direcţie s-a pronunţat tranşant Rosa Del Conte [5, p. 21]: „Unele 
studii apărute după Eminescu al meu [Eminescu o del’ Assoluto – n. n.] sunt 
extraordinare pentru erudiţia variată şi complexă, dar pe parcursul lecturii se 
dovedesc a fi reci, plictisitoare”.

Alain Guillermou, mizând pe jocul viziunii şi limbajului, se declară 
împotriva metodei de a demistifica vechile referinţe despre opera eminesciană. 
Pentru a-l descoperi pe Eminescu trebuie să apelezi la interpretări şi discursuri 
moderne, capabile să-l refacă în integralitatea sa pe poet. Nu este dificil să ne 
explicăm de ce exegetul a subliniat mereu, în lucrarea citată, „originalitatea, 
adâncimea, fineţea ideilor şi mijloacelor artistice ale marelui poet”. Faptul 
sigur este că A. Guillermou interpretează, limitându-se doar la poeziile tipărite 
de Eminescu în timpul vieţii, cu mijloacele filozofiei existenţialiste, făcând din 
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recrearea universului poetic propriu acestuia o proiecţie (ontologică şi organică)  
a Demirgului, fără a se lăsa complexat de opinia lui Călinescu: „În fond, 
Eminescu este inanalizabil”. Iată ce mărturiseşte în Geneza interioară a poeziilor 
lui Eminescu: „De fapt, cercetarea noastră, aşa cum am conceput-o, nu se putea 
nicidecum sprijini pe o bibliografie exterioară textelor eminesciene. Când vrem 
să urmărim pas cu pas geneza unei opere, trebuie să avem, dacă putem spune aşa, 
ochii mereu deschişi”.

Studiul profesorului francez A. Guillermou are particularitatea că nu 
ignoră subtilităţile textuale ale poeziilor şi îşi axează discursul critic mai întâi 
pe deconstrucţie, apoi pe construcţie, valorizând în felul acesta semnificaţiile 
miturilor poetice, bine stabilite şi de Eugen Simion.

Direcţionând investigaţia critică spre contraforţii retoricii, balansând 
între turnura aulică şi tenta colocvială, A. Guillermou, utilizând noi unghiuri 
interpretative, noi perspective analitice, decodifică universul în semicerc al 
celui care, pentru Rosa Del Conte, este „un astru ivit din profunzimile cerurilor 
Orientului”, recreând, astfel, fenomenologia evoluţiei literaturii române şi 
integrarea ei în cea europeană.

De fapt, Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu reconstituie cu 
vigoare dimensiunea poeziei celui devenit, se pronunţă Mihai Cimpoi, rostitor 
esenţial de fiinţă. În concepţia lui A. Guillermou, opera lui Mihai Eminescu, 
atât „aceea pe care a publicat-o şi, mai mult încă, aceea pe care contemporanii 
săi n-au cunoscut-o, ne apare în unitatea sa organică”. În concluzie, lucrarea 
lui Guillermou impune un Eminescu continuu interesat de alchimia po(i)etică şi 
de mecanismul „fiziologic” al conceptelor tematice şi al subtilităţilor de limbaj, 
suficiente pentru a-l impune conştiinţei critice europene.

Dacă ne-am raporta şi la lucrarea Proza literară a lui Eminescu şi 
gândirea indiană a profesoarei Amita Bhose, am ajunge la un numitor 
comun: ambele cercetătoare sunt de acord că unele dintre temele prozodice 
ale liricii lui M. Eminescu sunt de inspiraţie indiană.

Amita Bhose are, înainte de orice, vocaţia idolatrizării. Din fericire, 
în cazul lui M. Eminescu, dovedeşte o consecvenţă exegetică definitorie 
pentru traseul recuperator al celui mai paradigmatic poet-gazetar al României 
postbelice. Criticul, în cartea Eminescu şi limba sanscrită, ilustrează magistral 
interesul poetului pentru cultura lumii. Amita Bhose se numără printre puţinii 
exegeţi care se opresc asupra manuscrisului gramaticii sanscrite, aflat sub 
cota 357 II-30 (I-III) la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”  
din Iaşi. Potrivit comentariului autoarei, cele trei caiete cuprind traducerea, 
neterminată, a lucrării Kritische Grammatik der Sanskrita-Sprache in 
kiirzerer Fassung de Frenz Bopp (Berlin, 1845). Textul german se dezvoltă 
pe 368 de pagini şi 623 de paragrafe. M. Eminescu a tradus până la pagina 
195. Centrarea discuţiei asupra acestui manuscris, semnalat şi de George 
Călinescu, confirmă observaţia că poetul ştie aproximativ 2500 de cuvinte 
din limba sanscrită, dovadă a culturii sale vaste. Manuscrisul respectiv are, 
aşadar, o mare importanţă şi ne oferă noi sugestii pentru a înţelege universul 
eminescian, de unde nu se pot trece hotarele.
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eXPreSIVITATeA IndIVIduAlă
În TeXTele PuBlICISTICe

Petru dereSCu
Institutul de Filologie al AŞM

I. Prin „expresivitate individuală” vom înţelege aureola afectivă 
a textelor din perspectiva propusă de Tudor Vianu: „Distingem în faptele 
de limbă un nucleu al comunicării şi o zonă înconjurătoare a expresivităţii 
individuale” [1, p. 53]. Această „zonă a expresivităţii” se realizează prin 
numeroase mijloace de plasticizare a enunţului verbal de către jurnalişti, 
preluate din sfera generală a expresivităţii „colective”, ce include secvenţe 
de paremiologie, texte literare-folclorice sau culte şi care se situează la  
o altitudine considerabilă a expresivităţii în receptarea realităţii obiective. 
Întrucât „resursele expresivităţii se află în zona inovaţiei stilistice” [2], 
în cadrul stilului publicistic aceasta se obţine, de regulă, prin apelarea la 
modalităţile şi elementele stilului artistic, ce şi-au căpătat funcţional o anume 
coloratură stilistică.

Alegerea textelor publicistice este determinată de specificul stilului 
corespunzător, ce relevă particularităţile expresive ale semnatarilor materialelor 
respective; după cum consemnează în definiţia reportajului social cercetătoarea  
G. Stepanov, acesta reprezintă „specia jurnalistică ce apelează la mijloace stilistice 
cu scopul de a informa asupra unor fapte şi evenimente sociale de actualitate, de 
interes pentru public, informaţii culese de jurnalist de la faţa locului, în urma 
observaţiei directe” [3, p. 4]. Or, particularitatea evidenţiată este caracteristică şi 
altor specii publicistice.

II. În cercetarea interferenţelor artistice în ţesătura limbajului artistic 
am pornit de la ideile academicianului Silviu Berejan. Prima dintre acestea 
se referă la caracterul organic motivat al unităţilor de limbaj artistic 
în texte, ce presupune necesitatea unei trieri deosebite a elementelor 
care vor fi incluse în textul publicistic pentru a se realiza o rezonanţă 
funcţional-stilistică. Doar în acest caz, precum observa academicianul  
S. Berejan, „fiece element selectat este actualizat prin marcarea stilistică a lui” 
[4, p. 81]. Iar această triere duce la faptul că enunţurile verbale se disting în 
două mari categorii: „enunţuri puternic colorate sub raport stilistic” [4, p. 93] 
şi pasaje mai puţin pronunţate din acest unghi de vedere.

Pornind de la aceste premise, am căutat a analiza posibilităţile de 
materializare în textele publicistice a expresivităţii individuale, modalităţile de 
inserare în textul publicistic a elementelor lexicului general.

III. În acest scop am cercetat titlurile şi conţinutul a circa 100 de texte 
publicistice din perspectiva utilizării funcţionale a elementelor verbale din 
operele artistice.
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III.1. Din punctul de vedere al expresivităţii, dintre cele 100 de titluri 
cercetate s-au deosebit următoarele:

„Dreptatea e la fundul mării”1; „Trenule, maşină mică”2; „Mărul 
discordiei de la gimnaziul din Cupcin”3; „Reportaj accent din Vulcăneşti”4; 
„Sub căciula lui Guguţă”5; „Cei mai blajini dintre pământeni”6; „Akaki 
Akakievici şi «oamenii importanţi»”7; „Un «Ostap Bender» basarabean”; 
„SIStemul care ne ascultă”; „N-au învăţat să iubească”8; „Recitindu-
pe Eminescu”; „Când x tinde spre minus infinit”9; „Cui cu cui se 
scoate”.123456789

După cum se poate observa, din cele 100 de titluri doar a zecea parte 
fac aluzie la literatura artistică, amplificându-şi considerabil, astfel,valorile 
expresiv-afective.

În această privinţă remarcăm faptul că, în plan comparativ, prin anii 
’90 ai secolului trecut titlurile-referiri directe la operele literare erau mult mai 
numeroase; astfel, într-o perioadă relativ restrânsă, în Literatura şi arta au apărut 
materiale cu titluri precum: „Povara istoriei”10; „Povara amintirilor noastre”11; 
„Povara miopiei noastre”12; „Povara provincialismului nostru”13; „Dimensiunile 
prudenţei noastre”14; „Povara deciziilor”15, care aveau un efect deosebit asupra 
cititorilor, fiind folosite în concordanţă cu mesajul şi atmosfera generală  
a materialului publicistic respectiv [5, p. 6-7].101112131415

III.2. Unele texte publicistice, deşi nu conţin referiri la texte artistice în 
titlu, se disting prin conotaţiile expresive ale conţinutului, incluse fie prin aceleaşi 
elemente ale lucrărilor artistice, fie prin numeroase figuri de stil autoriceşti.  

1 Moldova suverană, 14.04.2004.1
2 Moldova suverană, 11.12.2002.2
3 Timpul, 9.04.2004.3
4 Moldova suverană, 12.06.2002.4
5 Moldova suverană, 29.04.2004.5
6 Săptămâna, 23.04.2004.6
7 Timpul, 4.09.2012.7
8 http://cornel.nistea.com/scrieri/publicistica-literara/8
9 Idem.9

10 LA, 17.03.88.10
11 LA, 17.11.88.11
12 LA, 19.01.89.12
13 LA, 05.09.90.13
14 LA, 21.09.89.14
15 LA, 12.10.89.15
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În acest sens am remarca materialul „…Ca zborul unui cocor singuratic”16,  
ornat cu mai multe pasaje cu o pronunţată tentă artistică: „Gândul la cei care au 
luat cu ei în lumea umbrelor dorul greu de baştină ne-a răscolit dureros, mai ales 
în momentul când pe ecran s-a ivit imaginea cimitirului din Boianul canadian.  
Am aflat că primul nostru consătean înmormântat acolo a fost Nicolae 
Falcă. Deşi unii săteni de la noi au fost peste ocean să-şi vadă înstrăinatele 
rude, iar descendenţii pionierilor canadieni au vizitat baştina străbunilor lor, 
imaginile aduse de Vasile Şoimaru ne sunt ca o icoană făcătoare de minuni. 
Drept mulţumire, aş vrea să-i laud consacrarea cu un vers de Constantin 
Morariu, care redă întocmai crezul vieţii sale: De-a cuprinde cu iubire/  
Pe toţi fraţii mei de-un sânge,/ De-a mă bucura cu dânşii/ Şi a plânge, când 
vor plânge!”.1

Iar finalul acestui material are rezonanţe afective directe cu universul 
unui personaj prea bine cunoscut: „La mulţumirile boincenilor am mai vrea 
să-i dorim acestui peregrin fără seamăn ca pretutindeni în drumeţiile sale să se 
regăsească în îmbrăţişarea românilor şi să ne aducă şi nouă ce-a văzut şi ce-a 
găsit – zâmbete sau lacrimi… Bucuroşi vom fi de toate, vorba Poetului, care 
nu-l lasă să ocolească Cernăuţiul”.

În continuare vom cita sumar aceste pasaje rezonatoare din alte materiale 
publicistice, indicându-le:

– „apare un Făt-Frumos din poveştile moldoveneşti, care arată ca un munte 
de încredere şi putere la haltere” („Un stat falimentar cu sport elitar”17);2

– „În aceste zile este bine să fim alături de cei mai trişti ca noi, pentru 
că prin căldură şi dragoste noi reuşim să facem viaţa mai simplă şi mai bună”  
(„O zi deosebită pentru micuţii de la Centrul de Plasament din Bălţi”)18;3

– „Am lucrat pentru sufletele noastre, ale copiilor, nepoţilor, părinţilor…” 
(„Soluţia de supravieţuire a profesorului de matematică Toma Filip: dimineaţa 
profesor, după-amiază zidar”19).4

IV. Concluzii:
1. Spre deosebire de perioadele precedente, se folosesc mult mai redus 

elemente ce ţin fie de paremiologie, fie de textele literare; acest fapt s-ar explica, 
în concepţia noastră, şi prin reducerea volumului de lectură şi înţelegere  
a textelor, precum şi prin restrângerea familiarizării elevilor şi studenţilor noştri 
cu orizontul cultural universal.

2. Din punctul de vedere al colorării expresive textele se disting, considerăm,  
în următoarele trei categorii:

2a. texte accentuate integral prin expresivitatea subiectivă a autorilor;

16 Timpul, 28.01.2011.1
17 Timpul, 13.08.2012.2
18 Timpul, 9.04.2010.3
19 Lumina, 17.09.2012.4
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2b. texte cu piloni expresivi preluaţi din literatura artistică (prin titluri sau 
prin conţinut);

2c. texte publicistice lipsite de tenta atitudinii modale pronunţate  
a autorilor.

3. Este necesară activitatea de citare adecvată – din perspectiva expresivităţii 
pe care o urmăresc jurnaliştii – a textelor literare; or, acest fapt presupune  
o înţelegere plenară a mesajului acestora; în caz contrar, materialul publicistic 
îşi pierde specificul, seriozitatea, integritatea, iar odată cu acestea – şi încrederea 
cititorilor [6, p. 34].

4. Utilizarea dozată a elementelor din sfera expresivităţii colective 
contribuie substanţial la „includerea personalităţii în sistemul global al spaţiului 
social” [7, p. 325].
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InTonAţIA – MIJloC IMPlICIT de eXPrIMAre
A oPoZIţIeI negATIV-ASerTIVe

aLexanDru dÎrul
Institutul de Filologie al AŞM

Afară de folosirea mijloacelor explicit exprimate (cuvinte izolate sau 
afixe) prin care este marcat elementul negativ al opoziţiei negativ-afirmative (în 
continuare NAO), în acelaşi scop sunt utilizaţi şi alţi indici (marcheri), adesea 
calificaţi de cercetători drept mijloace implicite. De acestea ţine, în primul rând, 
intonaţia enunţului – mijloc caracteristic pentru aspectul sonorizat al enunţului.

Cercetătorii atrag adesea atenţia asupra importanţei intonaţiei care, 
pe lângă alte elemente ale limbii ce formează enunţul, este considerată drept 
mijloc deopotrivă valabil ca şi alte mijloace ca element formativ al enunţului, 
participând la redarea aspectului de înţeles (semnificativ) al acestuia [1, p. 10]. 
Nina Arutiunova, de exemplu, subliniază că în paralel cu propoziţiile „clasice”, 
ce se caracterizează printr-o anumită structură gramaticală, în afara cadrelor 
acestora, la extrema polară a enunţului „ideal” se află frazele gramatical amorfe 
[2, p. 320], a căror semnificaţie în mare parte este determinată de intonaţie.  
La acestea autoarea trece replicile dialogale prin care se exprimă anumite reacţii 
emotive, stimulatoare sau de alt tip drept răspuns la enunţarea respectivă, precum 
şi frazele-salutări din sfera curtoaziei (curteniei, politeţii) şi a etichetei sociale 
(salutare, luare de rămas-bun, semne de mulţumire, scuze etc. [ibid.].

Din perspectiva semnificaţiei prin intonaţie a opoziţiei negativ-afirmative 
sunt destul de semnificative interjecţiile, a căror „substanţă sonoră” serveşte 
în fond drept teren (sferă) de manifestare a tonalităţii, prin care se şi redă 
conţinutul comunicat, care se reduce la reacţia expresivă a colocutorului [ibid.]. 
Acestea ar putea fi calificate drept „gesturi sonore”, după cum subliniază aceeaşi 
autoare. Intonaţia, de altfel, în asemenea situaţii se prezintă drept singurul 
mod de diferenţiere a componentelor comunicative ale enunţului, drept mijloc 
remarcabil de actualizare a enunţului [1, p. 7]. Nina Arutiunova subliniază că 
valoarea proprie unităţii comunicative – corelarea cu planul realităţii – poate fi 
redată doar prin mijlocirea intonaţiei [3, p. 321].

În genere, rolul principal al intonaţiei, conform concepţiei lui Fr. Daneš, 
se reduce la transformarea cuvântului din unitate denominativă în unitate 
comunicativă [4, p. 43]. Despre rolul dominant al intonaţiei faţă de structura 
gramaticală a propoziţiei vorbeşte A. Gardiner, considerând că structura 
intonaţională, purtând caracter funcţional, exprimă de obicei intenţia vorbitorului, 
ea dominând asupra structurii gramaticale a propoziţiei [5, p. 201]. Intonaţia 
este în stare să schimbe sau să neutralizeze structura semantică sau gramaticală  
a enunţului [4, p. 54].
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Rolul intonaţiei în vorbire, în organizarea enunţului, se manifestă 
clar în replicile-răspuns. Cu ajutorul intonaţiei, enunţului i se poate 
comunica sens contrar, formând opoziţii contradictorii. De exemplu, la 
întrebarea: Unde-i băiatul? se poate răspunde prin aceeaşi propoziţie: 
Da’ unde-i băiatul? Schimbând întru câtva intonaţia, se poate atribui 
enunţului-răspuns sens negativ, care nu reiese deloc din structura lexico-
gramaticală a enunţului (intervine aici doar particula disjunctivă da), de 
exemplu: Eu nu ştiu unde-i băiatul; De unde pot şti eu unde hoinăreşte 
uşernicul cela; Parcă ştie cineva pe unde se poartă nemernicul cela? etc.  
Cu referire la asemenea situaţii, N.D. Arutiunova ţine să relateze că orice 
tip de citate, răspunsuri-repetări şi reluări (reproduceri), îngânări şi multe 
alte fraze de acest fel, de regulă, sunt însoţite de o intonaţie variabilă, de 
redeplasarea accentelor, ceea ce e în stare a înlocui conţinutul enunţului prin 
contrariul său [2, p. 322].

O asemenea stare de lucruri se poate, probabil, explica prin faptul că, 
după cum observă A.M. Peşkovski, se stratifică prin nişte desene fanteziste 
(complicate), fără a se suda cu ele în anumite tipuri de legătură, ci, dimpotrivă, 
se află în dezacord cu ele la orice pas. Ele, s-ar putea spune, „rătăcesc” pe 
deasupra suprafeţei gramaticale a limbii [6, p. 191]. Aceasta nu înseamnă că 
intonaţia urmează a fi interpretată drept fenomen izolat de enunţ. Ea „dispune 
de aceleaşi drepturi” ca şi orice alte mijloace ale limbii ce participă la redarea 
aspectului semantic al enunţului: forma naturală de existenţă a limbii, 
unul din indicii rostirii desluşite, o modalitate de organizare a enunţului  
[1, p. 17]. Se ştie ce loc important ocupă intonaţia printre mijloacele 
de actualizare distribuţională a propoziţiei. Prin intermediul structurii 
intonaţionale (tipul de corelare a tonului de bază, a timbrului şi a intensităţii 
[ibid., p. 25]) se pot exprima deosebirile de sens incompatibile, în acelaşi 
context al diferenţelor semantice ale enunţurilor cu aceeaşi structură şi 
aceeaşi componenţă lexicală sau enunţuri cu diverse structuri sintactice, dar 
cu aceeaşi componenţă de logoforme [ibid.]. Această stare de lucruri explică, 
în mare, posibilitatea de utilizare a intonaţiei drept mijloc de exprimare  
a ONA (a opoziţiei negativ-afirmative) în cadrul enunţului.

Obligativitatea intonaţiei drept mijlocul cel mai simplu de formare 
a enunţului presupune că exprimarea ONA prin intermediul acesteia  
(a intonaţiei) este legată în mod necesar cu enunţul (fraza, comunicarea). 
Vorba e că, deşi între propoziţie şi enunţ există o coincidenţă clară (evidentă), 
termenii daţi considerându-se chiar sinonimici (în noua Gramatică 
academică e folosit numai termenul enunţ), totuşi s-ar impune necesitatea 
de a le diferenţia. Fiind o unitate comunicativă, enunţul nu-şi are corelatul 
său semic în sistemul limbii [7, p. 30], deşi în organizarea enunţului sunt 
folosite toate unităţile limbii: cuvinte, logoforme, scheme structurale ale 
limbii etc. Intonaţia este aptă să completeze propoziţia, sensul acesteia, 
chiar atunci când este necompletă şi structura sintactică se caracterizează 
prin fragmentarism. De exemplu, numai rostite cu o anumită intonaţie şi 
ţinându-se, bineînţeles, seama de context pot fi înţelese construcţiile de tipul:  
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Da’ el, ce crezi; Nici în ruptul capului; Caută-l. Sau, de exemplu, în replicile 
dialogale „ştirbite” din perspectiva structurii sintactice şi morfologice:  
Ştiu; Ca să vezi; De unde; Chiar aşa… vine foarte greu să te descurci în 
afara intonaţiei şi a contextului. Numai aplicând profilul intonaţional 
respectiv şi ţinând cont de context se poate constata că prin structura 
Şi tu? vorbitorul ar vrea să afle reacţia colocutorului la cele despre 
care povesteşte acesta; prin construcţia Ca să vezi – mirare; prin  
De unde?! – indignare, revoltă, negare etc.

Astfel că, în funcţie de tipul profilului intonaţional aplicat aceleiaşi 
componenţe lexico-gramaticale, se pot obţine mai mult decât o singură 
interpretare comunicativă.

Prin urmare, în funcţie de intonare, aceeaşi propoziţie (de exemplu, 
Acesta-i deştept) se va prezenta cu diferite sensuri:

● Acesta-i deştept. (Enunţ informativ prin care se stabileşte un anumit 
fapt: individul respectiv se caracterizează prin capacitatea de a fi deştept.)

● Acesta-i deştept? (Propoziţie interogativă neutră prin care vorbitorul 
încearcă să capete informaţie de la colocutorul său despre facultăţile mintale ale 
individului despre care se discută.)

● Acesta-i deştept? (Repetarea interogaţiei ca răspuns la întrebarea 
colocutorului: Întrebi dacă individul e deştept… ce să-ţi spun, şi da,  
şi nu prea…)

● Acesta-i deştept? (Interogaţie-evocare: Se pare că despre acesta se 
spunea că-i deştept…)

● Acesta-i deştept! (Enunţ evaluativ (apreciativ) cu o nuanţă de admiraţie: tipul  
e deştept, n-ai ce spune).

● Acesta-i deştept?! (Enunţ interogativ apreciativ-negativ cu o nuanţă de 
dispreţ, desconsiderare: Şi acesta, zici tu, e deştept…? Păi el două cuvinte nu 
poate lega!) etc.

De fapt, se poate constata o anumită regularitate: cu cât mai complet 
este prezentată propoziţia din punctul de vedere al componenţei lexicale, cu 
atât mai puţin posibilă poate fi polisemia acesteia. Ea devine tot mai limitată pe 
măsură ce se introduc în componenţa ei noi elemente lexicale precizatoare. De 
exemplu, un enunţ de tipul Cântă bine, ce constă din doar două cuvinte, admite 
câteva interpretări: în funcţie de structura intonaţională, prin acesta se poate reda  
o simplă aserţiune, întrebare, admiraţie, îndoială, ironie ce echivalează cu negarea 
etc. Atunci însă când prin mijlocirea unităţilor lexicale cerute cadrele propoziţiei 
date se extind întru câtva, posibilitatea de polisemie devine limitată (cf.: Noua 
cântăreaţă cântă foarte bine când are inspiraţie). În propoziţiile desfăşurate 
(atât simple, cât şi compuse), datorită gamei de mijloace comunicative, se conţin 
destule trăsături lexico-gramaticale diferenţiale, prin mijlocirea cărora se distinge 
o semnificaţie sau alta a enunţului. Implicarea suficientă de elemente necesare 
face enunţul monosemantic.

Se poate afirma astfel că în condiţiile de simplificare a componenţei 
lexico-sintactice a propoziţiei creşte rolul de diferenţiere comunicativ-semantică 
a intonaţiei [8, p. 43] şi invers, prin completarea în suficientă măsură cu unităţi 
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lexicale necesare rolul intonaţiei devine facultativ din perspectiva diferenţierii 
semantice (deşi, fără îndoială, enunţul nu este lipsit de intonaţie). Aceasta 
este determinată de faptul că enunţurile scurte, utilizate, de obicei, în vorbirea 
dialogală, se caracterizează prin neutralizarea semnificaţiilor lexico-gramaticale 
şi necesită o specificare suplimentară, fapt ce se obţine şi prin intonaţie.

Caracteristica prozodică intonaţional-negativă în limba română se 
află în aşteptarea de noi cercetări. Or, ţinând cont de comunitatea tipologică  
a fenomenului dat în diferite limbi se poate totuşi modela această caracterizare 
în linii mari, pornind de la cercetările privind fenomenul dat în alte limbi. (Chiar 
fără să cunoaştem limba pe care o auzim întâmplător, după intonaţie, ne putem 
da seama despre orientarea comunicativă a vorbirii dintre două sau mai multe 
persoane: ceartă, admonestare, dojană, muştruluială, ocară, dăscălie, reproş 
etc.). Dacă ne limităm la conturul total, ţinând cont, în esenţă, de parametrii 
totali „ascendenţă-descendenţă”, atunci enunţul negativ-intonaţional se va putea 
determina drept o astfel de frază sonoră în care frecvenţa tonului de bază se 
transformă la nivelul de jos sau la cel mijlociu (cu tonul), înlocuindu-se prin 
tonalitatea ascendentală finală. Totodată, realizarea oscilaţiilor (fluctuaţiilor) 
de frecvenţă a tonului la nivelul de jos este legată de exprimarea incertitudinii, 
ezitării, îndoielii, nehotărârii, şovăielii, pregetului etc., în timp ce substituirea 
frecvenţei tonului de bază prin cele de nivel mijlociu este corelată cu redarea 
emotivităţii negative, cu nuanţă de mirare, nedumerire (surprindere, uluire) [1, 
p. 116].

Conturul intonaţional al enunţului intonaţional-negativ se aseamănă 
cu conturul intonaţional al propoziţiei interogative. În mai multe cazuri, 
enunţurile intonaţional-negative se construiesc după modelul propoziţiilor 
interogative respective [ibid., p. 201]. Ele amintesc în multe privinţe de 
întrebările retorice.

Utilizarea pe larg a mijloacelor intonaţionale (a conturului intonaţional) 
pentru modificarea sensului enunţului, în parte pentru exprimarea ONA, 
caracteristică în fond pentru vorbirea orală, este determinată de posibilitatea 
potenţială a cuvintelor şi a îmbinărilor de cuvinte de a-şi schimba sensul  
[9, p. 68]. După cum relatează Vl. Vinogradov, semnificaţia de obiect  
a cuvântului poate deveni mijloc de exprimare a sensului emotiv: sensurile 
„directe” (iniţiale) ale cuvintelor încetează de a reda conţinutul interior al 
vorbirii [10, p. 19]. Intonaţia, după cum afirmă cercetătorul, serveşte drept 
semn diferenţiator al structurilor, care contrastează sub aspect semantic, dar 
care coincid prin alte semne (alţi parametri), i.e. prin componenţa sa lexicală 
şi prin legăturile sintactice [10, p. 20]. Astfel, de exemplu, în replica-răspuns 
din următorul dialog improvizat:

– Te-a susţinut?
– Da, m-a susţinut… (Nu aştepta să te susţină asemenea indivizi.)
Se poate constata uşor că intonaţia se dovedeşte a fi factor decisiv în determinarea, 

în redarea înţelesului. Numai intonarea specială a replicii (rostirea silabei accentuate cu  
o „cascadă” (scădere) mai sensibilă a frecvenţei decât ale altor silabe şi conturul 
total descendent la final) îi comunică acesteia sens negativ.
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În formă scrisă, o replică este însoţită adesea de cuvintele autorului prin 
care se comentează sensul actualizat al unei asemenea replici, indicându-se 
asupra tonului ironic, a atitudinii dispreţuitoare, de indignare, mirare, îndoială, 
uimire, surprindere etc. În piese comentarii relevante se conţin în indicaţiile 
scenice. O informaţie suplimentară de acest tip contribuie la înţelegerea desluşită 
a replicii, la interpretarea ei indiscutabilă. În parte, ar putea fi admis de uz un text 
ca următorul:

– Poate că treci pe la noi?
Ion s-a uitat cu dispreţ la vecin şi a răspuns, stăpânindu-şi cu greu furia:
– Trecem, numaidecât.
Există multiple scheme frazeologice (termenul îi aparţine lui D. N. Şmeliov) 

ce nu conţin nicio marcă, niciun operator al negativităţii, dar care sunt utilizate 
pe larg în calitate de replici-răspunsuri negative în dialoguri, de exemplu:

Numai Dumnezeu şi vaca ştie. (= Nu ştie nimeni.)
Când ţi-i vedea ceafa (fără oglindă). (= Niciodată/Nicicând.)
La Paştele calului. (= Nicicând.)
Asemenea frazeologisme şi scheme frazeologice cu valoare de negaţie 

se folosesc nu numai drept replici în dialog ca răspuns negativ, ci intră şi în 
componenţa unor texte mai extinse drept negare emfatică, de exemplu:

La sfântul aşteaptă are să-ţi întoarcă Petrea bărdiţa. În asemenea situaţii 
rolul intonaţiei e mai puţin important decât în cazurile examinate supra. Sub 
aspect funcţional ele sunt echivalente cu substitutele negative de tipul niciodată, 
nicăieri, nimic, nicicum etc., fiind stilistic nuanţate.

Frazeologismele negative (cu valoare negativă), pe de o parte, şi 
(enunţurile) replicile intonaţional-negative, pe de alta, ocupă doar poziţiile 
extreme în totalitatea de enunţuri în cadrul cărora ONA se exprimă nu prin indici 
lexicali. Între acestea se plasează o serie de tipuri de enunţuri negative în care 
intonaţia negativă (a negativităţii), intrând în relaţii cu diverse tipuri de trăsături 
de ordin lexico-gramatical, le deosebeşte de enunţurile pozitive respective.  
E vorba de construcţiile care în formă scrisă pot fi percepute drept pozitive sau 
interogative, dar structura lor, totodată, „sugerează”, într-un fel, o intonaţie 
negativă-ironică, făcându-le pe acestea intonaţional legate. De exemplu, aşa-zisele 
propoziţii pseudosubordonate de tipul: Să mă mai adresez eu altă dată lui!?, fiind 
utilizate drept independente (în afara enunţului compus), presupun şi o anumită 
intonare. Ele se rostesc cu o intonaţie interogativă-dublată (вопросительно-
переспросная), rămânând oarecum neterminată. Caracterul neîncheiat al 
intonării determină adesea faptul că în limba vorbită, mai cu seamă, enunţurile 
de acest fel sunt urmate de unele completări lămuritoare (comentatoare) prin care 
se intensifică caracterul emfatic-expresiv: Să mă milogesc eu în faţa lui?! Mai 
bine mă fac asenizator. Asemenea enunţuri comentatoare îndeplinesc într-un fel 
rolul de regentă (cf.: Mai bine mă fac asenizator decât să mă milogesc în faţa lui  
[să-mi dea de lucru]). Astfel de transformări sunt legate de o anumită „deplasare” 
a sensului: se accentuează nuanţa de indignare, revoltă, deşi o asemenea nuanţă 
nu lipseşte nici în pseudosubordonatele folosite izolat. Legătura semantică  
(de sens) a negaţiei cu exprimarea sentimentului de indignare ce se face 
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sesizată în enunţuri poate fi uşor explicată; vorbitorul îşi exprimă indignarea, 
revolta privind acţiunea întreprinsă sau eventuală, faţă de realizarea căreia el 
are o atitudine negativă.

Enunţurile negativ-intonaţionale sunt destul de variate din perspectivă semantică.  
E vorba, în parte, de:

● nuanţă ironică:
– Aşa m-a învăţat Vasile.
– Ascultă-l, ascultă-l pe Vasile, el te-a învăţa multe.
● nuanţă de prevenire, de avertizare:
– Numai să te apropii [că te lovesc].
● nuanţă de ameninţare:
– Lasă-mă să mă mai joc!
– Eu te-oi juca!
● nuanţă de mirare:
– Tu coseşti orz?
● nuanţă de îndoială:
– Să fie acesta popă?
● nuanţă de revoltă:
– Cum să pleci la magazin în timpul lucrului? etc.
Prin acestea nu se epuizează nuanţele atitudinale prin care se caracterizează 

enunţurile intonaţional-negative. Totodată, semnalăm că aceeaşi propoziţie 
din această serie, în diferite situaţii contextuale, poate conţine diferite nuanţe 
atitudinale.

Propoziţiile intonaţional-negative de cele mai multe ori sunt replici-
răspuns şi adesea conţin cam aceleaşi  unităţi lexicale ca şi replica precedentă.

– Mamă, eu plec la scăldat.
– Eu te-oi pleca acuşi la scăldat!
Uneori replica este însoţită de unele comentarii, de exemplu: 
– Eu te-oi pleca acuşi la scăldat, de nu vei putea-o duce! (de ţi-a trece 

pofta de chiulangire). Dar mai frecvente sunt situaţiile când replicile intonaţional-
negative conţin alte unităţi lexicale, adesea frazeologizate:

– Aş mânca şi eu nişte pui fripţi.
– Mai pune-ţi pofta-n cui.
– N-ai putea să-mi împrumuţi ceva parale?
– Da’ de unde?
Replicile-răspunsuri în cazuri ca acestea se exprimă adesea prin structuri 

frazeologizate care echivalează cu particula-enunţ nu. Ce-i drept, replica-
răspuns negativ are unele priorităţi faţă de simplul operator al negativităţii nu. 
În timp ce operatorul negativităţii se prezintă drept obişnuit răspuns negativ, 
replicile frazeologizate, pe lângă răspuns negativ, mai conţin o informaţie 
suplimentară, fiind stilistic marcate. De exemplu, în schimbul de replici:

– Cred că ai câştigat binişor anul acesta.
– Pe dracu’!

aici intonaţia este alta decât atunci când replica-răspuns reproduce, într-un 
fel oarecum modificat, enunţul precedent.
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Spre deosebire de răspunsurile-replici negative frazeologizate, care în 
mare parte depind de context, există enunţuri negative ce nu conţin operator al 
negativităţii, dar care se caracterizează printr-o relativă independenţă, aici rolul 
intonaţiei e cât se poate de important. Structura intonaţională a unor asemenea 
enunţuri aminteşte de structura propoziţiei interogative. În esenţă, e vorba de 
propoziţiile retorice negative, de exemplu: Oare glorie să fie a vorbi într-un 
pustiu? (Mihai Eminescu).

Despre rolul de negator al intonaţiei vorbeşte şi faptul că unui enunţ al 
cărui predicat conţine operatorul negativităţii, imprimându-i-se un asemenea 
contur intonaţional i se acordă un conţinut pozitiv (afirmativ): Nu te-am prevenit 
c-aşa are să se întâmple.

Se poate uşor explica apropierea dintre structura prozodică a enunţului 
intonaţional-negativ şi structura (conturul) intonaţional(ă) a(l) propoziţiei 
interogative. Ezitarea, oscilarea, îndoiala, şovăirea, dezacordul, indignarea, 
precum şi o serie de alte nuanţe ce însoţesc enunţul intonaţional-negativ, sunt 
legate de repetarea întrebării, cu intenţia de a se convinge de autenticitatea celor 
declarate (afirmate). De aici şi întrebări de tipul: Poate fi chiar aşa? E posibil aşa 
ceva? Se poate întâmpla una ca asta? etc.

Pe lângă propoziţiile intonaţional-negative şi frazemele-replici negative, 
în funcţie de anumite condiţii textuale cu sens negativ (de obicei, contrar) pot 
apărea în enunţ şi unele cuvinte aparte [11, p. 42], de regulă determinante, de 
exemplu: Bun mai era şi boierul cel bătrân.

De altfel, mari deosebiri între cuvintele intonaţional-negative şi 
enunţurile intonaţional-negative nu există. Vorba e că sensul negativ realizat 
prin intonaţie de către cuvânt se poate obţine doar în text, în primul rând în 
enunţ, prezentându-se aici drept remă. Astfel, de exemplu, într-o frază ca: 
Frumos mai arătau toţi când au ieşit din bodegă cuvântul frumos, având în 
textul dat semnificaţie contrarie (este antonimul formei denominative), are 
valoare de remă.

Cât priveşte contextul prin intermediul căruia se obţine semnificaţia 
negativ-ironică a cuvântului, acesta adesea poate fi reprezentat printr-o 
comparaţie, pătrunsă de ironie, în care sensul determinativului-remă face opoziţie 
de contrarietate cu restul enunţului, aşa cum se prezintă, de exemplu, starea de 
lucruri în următorul text: Leonte îşi lecuia ficatul cu rachiu. Se însănătoşise  
într-atâta, încât se făcuse galben la faţă şi-i tremurau mâinile; Era plin de noroc 
ca broasca de păr.

În cazurile când determinativul ironic-negativ se află la începutul 
enunţului, el se rosteşte alungit, de exemplu: Buună mai era şi cucoana! 
Cuvântul determinant, datorită intonării specifice, devine antonimul aceluiaşi 
element lexical cu intonaţie obişnuită (cf.: Cucoana era bună).

Referindu-se la proprietatea intonaţiei de a atribui enunţului aspect negativ,  
D. Şmeliov leagă acest fenomen de vorbirea orală [9, p. 63]. Cât priveşte redarea 
grafică, intonaţia negativă îşi fixează destul de desluşit contextul, acesta servind 
drept fond sigur pentru pronosticarea orientării comunicative a enunţului.
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Şi totuşi, nu totdeauna intonaţia este singurul mijloc prin intermediul 
căruia deosebim enunţul negativ de cel pozitiv. Paralel, intervin aici şi o serie 
de elemente lexicale cum ar fi:

– Verbe modale:
Îmi trebuia mie toată nunta asta?
Crezi că se va întoarce Ion întreg de la război!?
Se poate întâmpla aşa ceva!?
– unele adverbe legate, de tipul: parcă, oare, chiar, taman etc.:
Parcă ai răgaz să închizi măcar un ochi din cauza răilor iştea?
Chiar aşa de neghiob e noul primar?
– unele cuvinte cu semnificaţie de caracteristică cantitativă,  

de intensitate accentuată, prin care începe enunţul:
Mare lucru ai făcut! Toate le ştii! Tare te-ai mai trudit!
După cum s-a menţionat, există o serie de frazeologisme cu sens negativ 

ce apar în calitate de replici-răspunsuri negative, care atribuie negativitate 
enunţului, care prin formă aminteşte de enunţul asertiv. E vorba de expresii 
frazeologice de tipul: de-a cui nevoie; de-a cui pomană; de dragul cui etc. 
În calitate de răspuns negativ la o rugăminte sunt utilizate unele cuvinte 
semnificative aparte, ca Aşteaptă! Numaidecât!, de exemplu:

– Poate că vii mâine mai devreme?
– Aşteaptă!/Numaidecât!
La fel ca frazeologismele examinate supra, şi verbele de tipul Aşteaptă! 

pot fi utilizate în funcţie de propoziţia regentă prin care se comunică aspect 
negativ subordonatei. De fapt, un astfel de verb în asemenea situaţie echivalează 
într-un fel cu operatorul negativităţii (cf.: Aşteaptă când o să-ţi întoarcă banii 
Leonte).

Propoziţiile intonaţional-negative adesea se construiesc cu verbul la 
conjunctiv, de exemplu: Să mă trimiţi tu pe mine să car băligar?

Aceste aşa-zise pseudosubordonate adesea sunt completate de 
frazeologisme de tipul: cum se poate; cum îndrăzneşti; ai obraz; ai căpiat etc. 
Cf.: Să trimiţi băiatul dezbrăcat pe gerul acesta, ai căpiat?

Asemenea construcţii pot apărea în calitate de regentă, astfel că este 
destul de uşor a explica folosirea formei de conjunctiv în astfel de enunţuri 
intonaţional-negative (vezi pildele de mai sus): Ai avea ruşine să vorbeşti 
într-un astfel de ton cu un bătrân?

Printre enunţurile intonaţional-negative se includ de asemenea cele  
care încep cu perifraze-enunţuri de tipul: tare-ţi trebuie; ai de ce; face să… etc.: 
Tare-ţi trebuie să te duci! Ai de ce să te superi! Face să te necăjeşti atâta?

În asemenea structuri verbul se poate schimba după persoană şi timp, cf.: 
Făcea să se supere! Tare-i trebuia să plece!

Folosite în calitate de replici negative, asemenea structuri pot fi urmate de 
enunţuri comentatoare:

– Poate, pleacă Trofim?
– Ţi-ai găsit! Acesta nu se mişcă din loc, măcar să cazi în genunchi în 

faţa lui.
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* * *

După cum s-a relatat supra, printre enunţurile intonaţional-negative 
un loc deosebit ocupă cele ce stau aproape de propoziţiile interogative, atât 
prin formă, cât şi prin conturul lor intonaţional. Propoziţiile intonaţional-
negative, inclusiv replicile intonaţional-negative sunt tratate de L. Dascălu 
drept întrebări neinterogative sau întrebări false, o varietate de enunţuri ce 
reprezintă contradicţia dintre o formă interogativă şi un conţinut neinterogativ 
[12, p. 39], sau ceea ce Iorgu Iordan numea răspunsuri interogative  
[13, p. 69, 114, 222-225]. Ce-i drept, autorii citaţi au în vedere nu numai 
replicile-răspuns cu sens negativ (De unde să ştiu?; Cum se poate?), dar şi 
replicile-răspuns cu sens pozitiv de felul: Cum să nu vină?, precum şi replici 
devenite cuvinte şi expresii incidente, uneori la formă negativă, dar cu sens 
pozitiv: Nu-i aşa?; Ca să vezi!; Şi ce crezi?; Ce să-i faci? etc. E vorba de 
întrebări în povestiri. Ele atribuie vorbirii vervă, pregnanţă, vivacitate stilistică 
[12, p. 39]. Utilizarea lor intensă le goleşte de semnificaţie lexicală, acestea 
devenind elemente de umplutură [ibid., p. 40], referindu-se la răspunsurile 
interogative cu semnificaţie apărute pe baza întrebărilor retorice, de tipul: 
La ce bun?; Se poate?; Ce are a face?; Ce folos?; De unde? etc. [12, p. 43]. 
Printre acestea, cel mai răspândit şi mai cunoscut este considerat de autor 
frazemul De unde? Valoarea de negaţie a acestuia s-ar datora în mare parte 
contextului în care apare. A se compara:

– Ai câştigat bine în sezonul acesta?
– De unde?
– Cumpără un caiet pentru mine.
– De unde?
– De la magazin.
Comparând asemenea două situaţii textuale ale frazemului De unde, 

L. Dascălu ţine să relateze că în cazul propoziţiei interogative conturul 
intonaţional este construit astfel ca silaba accentuată să constituie vârful 
dinamic (culmea melodică), după care să se treacă la căderea ei instantanee. 
În cazul replicii intonaţional-negative adverbul unde, în opinia autorului, 
n-ar fi accentuat, iar tonul ar începe să scadă îndată după prepoziţia de.  
Un asemenea punct de vedere pare a fi inacceptabil. În opinia cercetătorului 
L. Dascălu, în cazul „răspunsului interogativ”, accentul cade pe prepoziţie. 
Or, prepoziţia totdeauna este neaccentuată şi fără accent apare şi în cazul dat. 
Şi într-un caz, şi în al doilea accentuată apare prima silabă a adverbului unde. 
Deosebirea se reduce doar la faptul că în propoziţia interogativă intonaţia scade 
instantaneu după prima silabă, care formează vârful melodic şi dinamic, în 
timp ce în cazul răspunsului intonaţional-negativ un asemenea vârf lipseşte,  
de altfel, precum lipseşte şi căderea instantanee a tonului: silaba accentuată se 
rosteşte întru câtva prelung (întins), cu scăderea treptată a intonaţiei.

De altfel, replica interogativ-negativă cu adverbul unde nu este singura 
de acest gen. Asemenea răspunsuri-replici se construiesc şi cu alte cuvinte 
interogative (adverbe şi pronume): când, ce, care, cui:
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– Să aduci mâine cartea.
– Ce carte, omule?
– Dă-mi şi mie nişte orz de semănat, că le-ai dat unora.
– Cui am dat, măi bădie?
Caracterul cuvântului interogativ utilizat în asemenea replici negative 

este determinat de faptul care parte de propoziţie este supusă negării. Caracterul 
negativ al acestor replici se confirmă prin posibilitatea dublării unui astfel de 
răspuns printr-o propoziţie în care se conţin operatori ai negativităţii redaţi prin 
anumite lexeme. A se compara cu cele de mai sus:

Ce carte, omule? N-am luat eu nicio carte.
Cui am dat (orz), omule? N-am dat nimănui.
Precizăm că replicile interogativ-negative conţin şi unele nuanţe suplimentare 

de sens, nefiind nişte echivalente, neutre semantic, cu propoziţiile negative respective.  
De exemplu, în replicile de mai sus (Ce carte?; Cui i-am dat?), pe lângă 
sensul negativităţii se mai conţine sensul de mirare: vorbitorul este  nedumerit  
că i se atribuie unele lucruri (fapte) despre care el n-are idee (nici prin gând  
nu i-a trecut). Şi drept reacţie în această situaţie este replica materializată  
în întrebare-mirare (de fapt, reacţia-nedumerire se manifestă prin întrebare).

Replica interogativ-negativă este legată de întrebarea retorică, aceasta 
din urmă servind drept bază pentru apariţia primelor. Unitatea dintre aceste 
două tipuri de structuri îşi află expresie în faptul că din componenţa întrebărilor 
retorice fac parte aceleaşi cuvinte interogative ce se conţin şi în replicile 
interogativ-negative. Tot cu aceste cuvinte interogative se construiesc şi 
întrebările speciale (aşa-numitele propoziţii special-negative). Comunitatea 
dintre întrebarea retorică şi propoziţia negativă se confirmă şi prin faptul că 
în sistemul enunţurilor negative pot fi relevate tipurile funcţional-semantice, 
întrunite în baza funcţiilor primare şi secundare ale acestor propoziţii  
[14, p. 394]. Se are în vedere că într-un caz (în funcţiile primare) scopul întrebării 
este de a obţine o informaţie anumită; în cel de al doilea caz, obiectivul este de  
a reda o informaţie despre ceva [ibid.]. În stabilirea specificului enunţului 
intonaţional-negativ contează propoziţiile interogative, corelate cu funcţiile 
secundare şi orientate nu spre obţinerea unui răspuns, ci în scopul emiterii 
unei informaţii totdeauna nuanţate stilistic. Printre ele un loc deosebit ocupă 
întrebarea retorică în care se conţine o negaţie expresiv nuanţată [ibid.].

Exprimarea negaţiei prin asemenea tipuri de enunţuri poate fi însoţită de  
o negaţie peremptorie (categorică) [ibid.]. Cu ajutorul lor vorbitorul indică asupra 
inutilităţii, asupra imposibilităţii necondiţionate sau asupra neraţionalităţii, 
inoportunităţii realizării acţiunii sau a neadmiterii incontestabile a unei anumite 
situaţii etc.:

Cine se putea împotrivi torentului ce năvălise? (= Nimeni nu se putea 
împotrivi…);

Unde mai existau şcoli ca a lui Baloş? (= Nicăieri nu existau şcoli ca  
a lui Baloş);

Ce avea a răspunde vornicul? (= Nimic n-avea ce răspunde vornicul);



206

Cum putea el pleca, dacă toţi cei de-acasă erau bolnavi? (Nicicum nu  
putea pleca…).

În asemenea situaţii cuvântul interogativ, conform înţelesului, echivalează 
cu un substitut (nominal sau circumstanţial): cine – nimeni; ce – nimic; unde 
– nicăieri; cum – nicidecum etc. Printre altele, urmează a se menţiona că se 
pot construi cu diverse, din punct de vedere semantic, verbe doar propoziţii 
retorice care conţin adverbul interogativ unde (?). Dacă e vorba de propoziţii 
ce conţin alt adverb interogativ, acestea capătă aspect negativ numai în 
situaţia când din componenţa ei face parte un verb modal, de regulă poate.  
A se compara:

Când putea el să plece? (= el n-a plecat).
Când a plecat el? (= el a plecat).
Urmează a se face rezerva că propoziţia interogativă este în stare  

a exprima negativitate (ONA) cu condiţia că verbul de bază al enunţului se află 
la conjunctiv:

Cum să plece, dacă toţi cei de-acasă sunt bolnavi?
Astfel că verbul modal sau verbul de bază al enunţului la conjunctiv, ca 

şi intonaţia, se dovedesc a fi constituente (elemente) foarte importante pentru 
a imprima întrebării retorice aspect negativ. Aspectul negativ al unor astfel de 
enunţuri se confirmă şi prin faptul că în situaţiile când în enunţ figurează un 
marcher al negativităţii, enunţul are aspect pozitiv:

Cine nu ştie că Arvinte este un escroc!? (= Fiecare ştie…)
Nu ţi-am spus că aşa are să fie!? (= Ţi-am spus…)
În propoziţiile cu substitute pronominale şi adverbiale, în exprimarea 

ONA se activizează interferenţa dintre elementele de diverse nivele ale limbii: 
lexicale, sintactice şi intonaţionale. Interacţionează strâns enunţurile interogativ-
intonaţionale cu alte elemente ale textului din care fac parte. Dacă exprimarea 
ONA prin elementele de diverse nivele slăbeşte, creşte sensibil rolul contextului. 
Caracterul negativ al enunţului este concretizat prin corelarea acestuia cu cel ce 
urmează. De exemplu:

De unde ai luat că am fost în călătorie? Tot timpul am stat acasă.
Enunţul-explicare poate constitui împreună cu enunţul intonaţional-

negativ o frază complexă cu legătură subordonator-condiţională:
De unde să-ţi dau parale, dacă sunt şi eu lefter?
Cum să plec, dacă mă dor picioarele?
Cuvintele interogative ce fac parte din componenţa enunţului interogativ-

negativ îşi pierd semnificaţia de care dispun ele în propoziţia interogativă.  
A se compara:

– Domnule director, ar fi bine să participaţi la competiţiile sportive de 
duminica viitoare.

– Eu să particip la competiţii sportive?! Eu, la vârsta mea?!
Enunţul ce precedă o asemenea replică conţine, de regulă, un element 

al modalităţii (un imperativ, o necesitate) care şi este negat prin structura 
intonaţională a replicii-răspuns. Ultima, la rândul său, este însoţită (completată) 
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de o altă propoziţie prin care se motivează imposibilitatea realizării acţiunii 
respective. O asemenea propoziţie-replică conţine o nuanţă a modalităţii.  
Afară de forma de conjunctiv a verbului de bază, aceasta se confirmă şi prin faptul 
că enunţul echivalent ca înţeles conţine un verb modal sau o expresie a modalităţii 
(modală). Astfel, de exemplu, enunţul: Eu cu bătăturile mele să particip la 
competiţii sportive? este echivalent ca sens cu enunţul ce conţine modalitatea 
respectivă exprimată lexical: Este imposibil să particip la competiţii.

Exprimarea (redarea) negativităţii prin replici interogativ-intonaţionale 
poate fi comparată cu exprimarea modalităţii prin intermediul intonaţiei.  
La fel, precum semnificaţia subiectiv-modală se exprimă cu ajutorul 
mijloacelor sintactice, lexicale şi intonaţionale, corelaţia dintre care poate varia  
[14, p. 395], prin mijloace asemănătoare se poate exprima şi modalitatea. 
Dintr-un anumit punct de vedere negativitatea, asemenea modalităţii, poate 
fi tratată şi drept o varietate de atitudine negativă a vorbitorului faţă de 
conţinutul din enunţ. Aceasta se confirmă şi prin faptul că intonaţia negativă 
poate fi substituită prin operatorul negativităţii „este fals că”, „nu e adevărat 
că”. A se compara: De unde ai luat că popa a decedat? – Este fals că popa 
a decedat.

Printre enunţurile-replici intonaţional-negative, apropiate prin structură 
de propoziţiile interogative, un loc special ocupă acelea care se construiesc cu 
cuvântul interogativ ce şi care conţin nuanţe expresive de mirare, indignare. 
Asemenea replici sunt utilizate drept obiecţii referitoare la aserţiunea de către 
locutor a unui anumit fapt, a unei acţiuni pe care ar fi realizat-o. De exemplu:

– Dumneata eşti dator cu o carte la bibliotecă.
– Ce carte, doamnă? (= N-am luat eu nicio carte!).
O asemenea obiecţie se precizează adesea prin unele propoziţii adăugătoare 

ce conţin operatorul negativităţii, deşi acestea nu sunt obligatorii. Replica-
obiecţie poate fi utilizată drept singurul răspuns, deşi în asemenea situaţii sunt 
posibile mai multe tipuri de răspunsuri negative, apropiate semantic, de exemplu:  
„Nu ţin minte să fi luat eu vreo carte pe care nu am întors-o”; „N-am eu nicio 
carte străină”; „Nu s-a întâmplat niciodată să nu întorc vreo carte luată de la 
bibliotecă” etc.

În vorbirea orală, de regulă, pentru marcarea negativităţii unor replici-
obiecţii este suficientă intonaţia. Or, în textul scris la exprimarea opoziţiei 
negativ-afirmative contribuie, în mare, contextul, care în esenţă precizează 
despre care element al opoziţiei este vorba. De exemplu, enunţul El are să te 
ajute!, în funcţie de context, poate exprima, pe de o parte, o afirmare expresivă, 
iar pe de alta – negare sugestivă. A se compara:

El are să te ajute! Măcar cu ceva, dar numaidecât are să te ajute.
El are să te ajute! Aşteaptă. Nici nu face să te adresezi.
De categoria intonaţional-negativă ţin de asemenea unele enunţuri cu 

verbul-predicat la modul imperativ, cu al cărui ajutor vorbitorul îl previne  
pe adresat de a nu realiza acţiunea respectivă. Adesea asemenea enunţuri 
conţin particula (adverbul legat) numai: Numai apropie-te!; Numai atinge-mă! 
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Astfel de enunţuri sunt însoţite adesea de propoziţii compensatoare prin care se 
exprimă o ameninţare ce poate urma în caz că se va realiza intenţia colocutorului.  
De exemplu: Numai fă un pas, că s-a zis cu tine.

Cu toate că asemenea propoziţii pot deveni componente ale frazei, 
apărând aici în calitate de subordonate condiţionale, nu există destule 
motive pentru a considera asemenea propoziţii drept părţi ale frazelor 
expresive cu elipsa (omiterea) regentei. Caracterul oarecum „dependent” 
al unor asemenea enunţuri s-ar putea explica prin strânsa lor dependenţă  
de context.

În astfel de structuri verbul conjugabil se poate afla nu numai la imperativ, 
ci şi la conjunctiv, cf.: Numai încearcă! – Numai să încerci! Or, când verbul 
predicat se află la persoana a III-a, verbul este utilizat doar la conjunctiv, cf.: 
Numai să încerce să plece!

De cele examinate supra stau aproape, de asemenea, propoziţiile 
analoage cu acestea prin formă (ele se construiesc, de regulă, cu verbul-predicat 
la imperativ), dar nu conţin nuanţa de ameninţare. În schimb, intervine aici 
nuanţa de dezaprobare, blamare, dispreţ, desconsiderare. De exemplu: Strigă!  
Să te-audă toată mahalaua!

În scris în astfel de cazuri verbul finit este cuprins în ghilimele în scopul 
de a menţiona că ar fi vorba de o nuanţă de ironie. Aici nu este vorba de acea 
intonaţie de îndemnare, caracteristică pentru propoziţiile imperative. În asemenea 
structuri predomină aspectul de evaluare (apreciere). Referindu-se la asemenea 
enunţuri în limba rusă, D. Şmeliov afirmă că ele sunt orientate nu atât în direcţia 
întreruperii, sistării (suspendării), curmării acţiunii, cât în direcţia evaluării 
(negative), fiind percepută drept obiecţie sau dezaprobare, blamare [9, p. 71].

Nuanţele în asemenea enunţuri pot fi diverse: în funcţie de semantica 
verbului finit şi de context se exprimă o dezaprobare, o atitudine dispreţuitoare, 
o blamare ironică, o obiecţie împotriva unei anumite acţiuni considerate inutile, 
zadarnice, realizarea cărora sunt nişte lucruri regretabile, din punctul de vedere 
al vorbitorului. De exemplu: Îndrugă la verzi şi uscate! Crezi dumneata c-au 
să te creadă? În asemenea enunţuri verbul la imperativ poate fi repetat: Cântă, 
cântă! Să nu vină vremea să plângi!

Aici se conţine o admitere ironică cu avertizarea în cazul că va fi realizată 
acţiunea. Propoziţiile compensatoare prin intermediul cărora se exprimă această 
urmare pot adesea lipsi. În asemenea situaţii interzicerea de a realiza acţiunea 
nu se conţine explicit în enunţ. Ea decurge, într-un fel, din conţinutul enunţului.  
De bună seamă, avertizarea cum că realizarea acţiunii intenţionale este pasibilă 
de urmări nedorite pentru locutor se prezintă totodată şi drept sfat de a nu realiza 
acţiunea în cauză.

De tipul intonaţional-negativ ţin de asemenea o serie de propoziţii cu 
verbul-predicat la viitorul indicativ, prin care se redă o prohibiţie, o interzicere 
cu nuanţă de ameninţare. Astfel de enunţuri se construiesc cu parafraze de 
tipul: Ţi-oi da eu ţie!; Ţi-oi arăta eu!; Eu te-oi duce [/juca, scălda]! etc., 
caracteristice pentru vorbirea orală, în fond. De regulă, ele sunt urmate 
de enunţuri sau fragmente ale acestor compensatoare cu verbul-predicat  
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la o formă a conjunctivului sau printr-un supin. Sensul unor asemenea 
enunţuri poate fi întregit (compensat) de asemenea printr-un substantiv, de 
obicei deverbal. De exemplu:

Ţi-oi da eu ţie scăldat! Ţi-oi arăta eu dat cu săniuţa!
Acestea sunt, de regulă, replici-răspuns prin care se interzice colocutorului 

să realizeze intenţia. De exemplu:
– Lasă-mă să mă duc la scăldat!
– Ţi-oi da eu ţie scăldat!
În asemenea situaţii verbul se află la persoana I, persoana vorbitoare, de 

la care porneşte ameninţarea. Se întâlnesc însă şi construcţii de acest fel în care 
verbul se află la persoana a III-a, de regulă, urmată de un nume-apoziţie, prin 
care se precizează agentul acţiunii eventuale: Ţi-a arăta el, tata, cum să baţi 
câmpii!

Se întâlnesc de asemenea construcţii cu sensul de interzicere în care se 
repetă verbul replicii precedente a dialogului:

– Eu plec!
– Eu te-oi pleca!
În asemenea replică-răspuns verbul este însoţit de forma scurtă  

a pronumelui personal de persoana a II-a, dar acesta nu este un indice (marcher) al 
verbului reflexiv; prin intermediul pronumelui se relatează doar faptul că e vorba 
de persoana a II-a către care se adresează vorbitorul. O astfel de „deplasare” 
a formelor personale ale verbului (verbul se află la persoana I, dar se referă 
la persoana a II-a: Eu te-oi duce! = Să nu cutezi să pleci!) comunică negaţiei 
expresivitate.

Spre deosebire de cele examinate, se întâlnesc replici intonaţional-negative 
cu forma impersonală a verbului: verbul-predicat capătă forma persoanei a II-a 
singular prin care se redă (exprimă) persoana generalizatoare. De exemplu:

– Ar fi bine să curăţaţi via aceasta.
– Cu gospodari ca soţul meu ai să cureţi.
Redarea expresivă a opoziţiei negative privind posibilitatea de 

realizare a acţiunii poate fi obţinută de asemenea prin frazeologismele de 
tipul cum să nu, cum nu, numaidecât, iacă acum, prin care se încheie replica 
intonaţional-negativă:

– Pedepseşte-l dacă strică aparatura.
– Pe alde Ion ai să-l pedepseşti, iaca acum.
Replica intonaţional-negativă se poate construi şi cu verbul la persoana a III-a,  

când replica precedentă a dialogului se află la această persoană:
– Pune-l să lucreze!
– Petrea are să-ţi lucreze, aşteaptă!
Uneori în replicile intonaţional-negative are loc transferul de forme 

personale ale verbului, în parte timpul trecut indicativ este utilizat cu sensul de 
viitor indicativ. Drept particularitate a unor asemenea replici este utilizarea unor 
cuvinte cum sunt: şi, da, îhî, imediat, îndată ş.a. De exemplu:

– Vasilică, puişor, du-te, te rog, şi adu o căldare de apă.
– Da, îndată am şi alergat.
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O asemenea replică intonaţională negativă poate fi completată 
(compensată) printr-o îmbinare frazeologică: cum să nu sau prin verbul 
aşteaptă, precum şi prin enunţuri întregi. De exemplu:

– Hai la pădure după căpşune!
– Îndată am şi plecat, parcă n-avem altceva ce face.
În calitate de marcher suplimentar al unui tip de enunţuri intonaţional-

negative se foloseşte adverbul-particulă (şi) măcar. În asemenea structuri verbul-
predicat se află la modul conjunctiv:

Şi măcar cineva să fi spus un cuvânt! (= Nimeni n-a spus un cuvânt).

* * *

Prin modelele examinate mai sus nu se epuizează lista tipurilor de enunţuri 
în care ONA se exprimă prin intonaţie. Pe lângă cazurile analizate, unde constant 
se prezintă nu numai modelul propoziţiei şi cuvintele-piloni (protectoare)  
(sub aspect lexical asemenea construcţii nu sunt limitate sau aproape nu sunt 
limitate, cu excepţia cuvintelor-piloni), sunt posibile şi alte tipuri de enunţuri, în 
care intonaţia apare drept mijlocul de bază privind exprimarea negaţiei cu multiple 
nuanţe modale. În multe din tipurile de structuri examinate pozitive (afirmative) 
sub aspect formal, exprimarea negaţiei expresive, după cum menţionează D. 
Şmeliov, este legată de deplasarea sensurilor unor forme gramaticale, de unele 
modele mai mult sau mai puţin stabile ale construcţiilor respective, iar uneori 
şi de apariţia unor anumite condiţii ale semnificaţiei respective a cuvintelor-
sprijin (piloni) (uneori numai la anumite forme) [6, p. 751]. Totodată, după 
cum relatează autorul având în vedere în primul rând negaţia cu nuanţă ironică, 
aceasta poate fi mascată în umbra a orice tip de propoziţie. În acelaşi timp, rolul 
diferenţiator al negaţiei poate fi diferit: acesta creşte, pe măsură ce scade rolul 
diferenţiator al altor trăsături diferenţiatoare (unităţi lexicale, ordinea cuvintelor, 
situaţia comunicării) [1, p. 204].

Este destul de anevoios a descrie structurile intonaţionale şi a diferenţia 
între ele propoziţiile intonaţional-negative. În fluxul vorbirii, unele construcţii 
se substituie prin altele, iar îmbinarea structurilor intonaţionale este nelimitată, 
întrucât prin ea se legiferează orientarea comunicativă [a se vedea: 14, t. I,  
p. 120]. În fluxul vorbirii se manifestă diversele posibilităţi ale intonaţiei 
datorită caracterului contrastiv al structurilor intonaţionale îmbinate. La rândul 
său, caracterul contrastiv se obţine prin diversele lungimi ale sintagmelor, prin 
diversele tipuri de structuri intonaţionale, prin diversele grade de exprimare  
a componenţilor intonaţionali ai construcţiilor respective [ibid., p. 120-121].

Intonaţia ar putea definită, printre multe alte opoziţii, ca unul din mijloacele 
prin care se redă opoziţia negativ-afirmativă. Adesea, chiar fără să cunoaştem 
limbă, după intonaţie ne putem da seama despre orientarea comunicativă a vorbirii 
şi anume că vorbitorul comunică (povesteşte) ceva, că prezintă cele spuse ca un 
enunţător neutru, că e mulţumit sau nesatisfăcut de cele comunicate, că ordonă 
sau întreabă ceva, că îşi exprimă nemulţumirea, că se milogeşte cerând ceva, că 
nu-i mulţumit de prezenţa colocutorului, nedorind prezenţa lui etc., etc.
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Intonaţia prezentându-se drept un mijloc important de exprimare a ONA, 
dar întrucât în textul scris ea (intonaţia negativităţii) nu dispune de anumiţi 
marcheri explicit exprimaţi, opoziţia dată este adesea trecută cu vederea.  
Or, structura intonaţională este un mijloc deopotrivă de valabil ca şi alte 
mijloace lingvistice care participă la redarea aspectului semantic şi gramatical 
al comunicării, inclusiv al opoziţiei negativ-afirmative. Prin intermediul 
structurii intonaţionale (intonative) (tip de corelare a tonului de bază cu timbrul 
şi intensitatea) se pot exprima opoziţii semantice incompatibile în acelaşi 
context, cu aceeaşi structură şi cu aceeaşi componenţă lexicală.

Exprimarea opoziţiei negativ-afirmative prin intermediul intonaţiei este 
caracteristică în fond pentru vorbirea orală şi în special pentru vorbirea dialogată. 
După cum se ştie, în vorbirea orală dialogată replicile-răspuns se prezintă parţial 
eclipsate (replica-răspuns reproduce doar o parte din elementele lexico-gramaticale 
ale replicii precedente, adesea fiind prezentată printr-un singur cuvânt) şi rolul 
intonaţiei în determinarea orientării comunicativ-intonaţionale (intonaţional-
comunicative) a unui asemenea răspuns este definitoriu. Prin mijlocirea intonaţiei 
unitatea nominativă se transformă într-o unitate comunicativă.

Negativitatea exprimată prin mijlocirea intonaţiei nu poate fi considerată 
drept categorică. Prin mijlocirea acesteia se redă, de regulă, evaluarea 
(aprecierea) enunţării precedente. În funcţie de context şi de conturul 
intonaţional, asemenea evaluare este însoţită de diverse tipuri de nuanţe (ironie, 
indignare, îndoială, mirare, avertizare, ameninţare etc.), prin care se atribuie 
negativităţii caracter expresiv. Pentru fiecare din tipurile acestea de negaţie 
este caracteristic un anumit tip de intonare. Dacă ne limităm la conturul total  
(al tonului) bazat pe parametrii „ascendent” – „descendent”, atunci enunţul 
intonaţional-negativ poate fi definit drept o frază sonoră, în care frecvenţa tonului 
de bază se schimbă la nivelul de frecvenţe de jos şi de mijloc cu tonul final 
ascendent de jos.

Conturul intonaţional al unor tipuri de enunţuri intonaţional-negative 
este destul de apropiat de structura intonaţională a propoziţiei interogative. 
Aceasta este condiţionată în mare de faptul că ezitarea, îndoiala (nedumerirea), 
mirarea, cât şi alte nuanţe ce însoţesc evaluarea (aprecierea) negativă a enunţului 
precedent, sunt corelate cu reinterogarea (переспрос), cu intenţia de a se convinge 
de autencititatea (veridicitatea) celor declarate. Or, aceasta poate fi exprimată cu 
ajutorul intonaţiei, al cărei contur aminteşte de cel al propoziţiei interogative.

De altfel, intonaţia nu totdeauna se prezintă drept singurul indice al 
negativităţii în enunţurile-replici lipsite de un marcher (indice) explicit exprimat 
al acesteia. Spre deosebire de enunţurile contrastive pozitive, cele intonaţional-
negative sunt adesea marcate şi prin anumiţi indici lexicali care limitează 
utilizarea lor în alte sensuri. E vorba în parte de verbele modale, de unele 
cuvinte interogative, de unele particule-adverbe expresiv-emotive, de expresii 
frazeologice, construcţii comparative etc. (Folosirea elementelor lexicale în 
calitate de marchere compensatoare de negaţie a enunţului vine să confirme 
ideea că opoziţia de negativitate poartă caracter semantic.) Printre mijloacele 
compensatoare suplimentare de marcare a opoziţiei negativităţii pot fi trecute 
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de asemenea unele modificări de ordin gramatical. În parte, e vorba de ordinea 
inversată a cuvintelor, folosirea formelor de conjunctiv şi imperativ ale verbului 
predicat ş.a. Asemenea indici compensatori devin „componenţi structurali” ai 
unor modele de propoziţii intonaţional-negative.

În enunţurile ce conţin semne (trăsături) suplimentare de marcare a ONA 
rolul intonaţiei scade. Aceasta se referă în primul rând la frazeologisme negatoare, 
folosite adesea singure în calitate de indici ai negaţiei.
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ÎnCePuTurIle TerMInologIeI PedAgogICe
În lIMBA roMÂnă

inGa druţă
Institutul de Filologie al AŞM

1. Premise ale dezvoltării domeniului (sfârşitul secolului al XVIII-lea). 
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, după reformele şcolare realizate în 
1766 (în Moldova) şi între 1774 şi 1790 în Transilvania şi în Ţara Românească, 
s-au înfiinţat în numeroase localităţi şcoli elementare în limba română şi şcoli de 
pregătire a învăţătorilor, pentru care s-au tradus ori au fost alcătuite numeroase 
manuale. Graţie acestor reforme, şcolile în limba română au intrat în grija statului 
alături de şcolile greceşti, au devenit şcoli publice, recunoscându-se în acest mod 
poporului român dreptul la educaţie în limba maternă.

La traducerea manualului Carte trebuincioasă pentru dascalii şcoalelor 
de jos româneşti neunite în chesaro-crăieştile ţări de moştenire (Viena, 1785, 
două volume), prin grija boierului Vasile Balş din Bucovina, a fost angajat Ion 
Budai-Deleanu, pe atunci student la Viena. Acelaşi manual german, Handbuch 
für Schulmeister und Lehrer, a fost tradus şi cu titlul De lipsă cărtice pentru 
învăţători a neuniţilor rumâneştilor mai mici şcoale (Viena, 1785, două volume), 
pentru şcolile din Banat.

În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, au văzut lumina tiparului şi 
alte manuale pentru şcolile elementare din Transilvania şi Banat: Ducere de mână 
cătră cinste şi direptate (Viena, 1777, 1778 şi 1793; Buda, 1798); Catehismul 
cel mare cu întrebări şi răspunsuri… (Blaj, 1783), alcătuit de Gheorghe Şincai, 
în prefaţa căruia este arătată importanţa învăţământului elementar pentru 
dezvoltarea limbii române; ABC sau alfavit pentru folosul şi procopsala şcoalelor 
celor normaleşti a neamului românesc (Blaj, 1783); ABC sau bucoavna spre 
folosul şcoalelor neamului românesc (Sibiu, 1783); Ortográfie sau scrisoare 
dreaptă pentru folosul şcoalelor neamiceşti (Viena, 1784); Bucoavnă pentru 
pruncii cei rumâneşti carii să află în Mare Prinţipatum Ardealului (Sibiu, 1788); 
Desvoaltele şi tâlcuitele evanghelii a duminecilor, a sărbătorilor şi a oarişcărora 
zile (Sibiu, 1790), alcătuite sau traduse de Dimitrie Eustatievici Braşoveanul; 
Scurt izvod pentru lucruri de obşte şi de chilin în scrisori de multe chipuri (Sibiu, 
1792), traducere „de pre limba slovenească” de acelaşi Dimitrie Eustatievici  
[3, p. 19-20].

În manualele şcolare şi în alte texte româneşti traduse la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, mai ales în cele publicate în Transilvania,  
Banat şi Bucovina, apar primele elemente ale terminologiei didactice şi 
pedagogice româneşti moderne: catalog (CTD II, 298), clas (CTD II, 4), 
diplómă (ESI, 109), examen (CTD II, 234; EDE, 176), examina (DCI II, 314) 
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şi examenui (CTD II, 312), lecţie (BV2, p. 27; DCI II, p. 296) şi lecţione 
(HG, f. t.), [şcoală, metodă] normălească (SCM, pf.), normalească (ABCA,  
f. t.) şi normalicească (TGR, pf. 7), normă „şcoală primară” (SCM, 
pf.), recreaţie (BV2, p. 26; CTD II, p. 274; IO, p. 6), scoală (SCM, pf.; 
EDE, f. t., pf.) şi şcoală (DC II, p. 71r), scoler (HG, pf.), şcolar (CTD II, 
p. 4), şcolean (DCI II, p. 4, 306), scolastic (EDE, p. 164) şi sholasticesc 
„şcolar” (EDE, f. t.), tablă [şcolară] (CTD II, p. 26; DCI II, p. 18), 
tábelă (EDE, p. 177), tăbliţă (CTD II, p. 28), vacanţie (ESI, p. 63) ş.a.  
[3, p. 139-140].

Unii termeni moşteniţi din latină sau împrumutaţi din greacă şi slavonă 
încep să fie concuraţi de termeni noi, de origine franceză, italiană, latină, 
germană. În acest sens, este sugestivă meditaţia lui Nicolae Iorga cu care 
îşi începe Istoria învăţământului românesc şi care surprinde dinamica 
terminologică a domeniului abordat: „Şcoală face parte din vechiul tesaur al 
limbii româneşti, pe când şcolar e o inovaţie lingvistică, înaintea căreia se 
întrebuinţa în Moldova cuvântul şcoler, din secolul al XVIII-lea, care trăieşte 
încă în popor, sau sholer, după greceşte, pe care l-a păstrat şi Regulamentul 
Organic. Ucenicul aparţine împrumuturilor din slavoneşte: el era încă de 
foarte demult întrebuinţat curent. Pe la 1680 se zicea după greceşte: spudeu 
(spoudaĩos); cuvântul îl întâlnim într-o mărturie cu privire la părintele lui 
Neculce şi în certificatul de cultură dat de Genealogia Cantacuzinilor vestitului 
Constantin Stolnicul. «Spudeului» îi răspunde, din acelaşi izvor, dascălul 
(didáskalos) pe care l-am luat poate mai din vreme din slavoneşte. Dar moştenirii 
latine îi aparţin cuvintele de basă: a învăţa, învăţătură şi învăţător (învăţământ e 
iarăşi de creaţiune modernă), ba chiar şi învăţăcel” [1, p. 5-6].

2. dezvoltarea învăţământului românesc şi a literaturii didactice 
în secolul al XIX-lea. În perioada 1801-1828 se înfiinţează primele şcoli de 
grad gimnazial în limba română, se intensifică legăturile dintre intelectualitatea 
românească din Principate şi cea din Transilvania, Banat şi Bucovina, de unde 
au fost chemaţi unii profesori ai şcolilor din Iaşi şi Bucureşti, creşte numărul de 
manuale şcolare şi de traduceri cu conţinut ştiinţific şi de popularizare a ştiinţei. 
Mitropolitul Veniamin Costache înfiinţează la Iaşi, în toamna anului 1803, un 
seminar teologic, în cadrul căruia toate cursurile erau predate în limba română. În 
Ţara Românească, se remarcă pe plan naţional în anii 1818-1822 transilvăneanul 
Gheorghe Lazăr, care pune în aplicare, la şcoala românească de la mănăstirea 
Sfântul Sava din Bucureşti, un impresionant plan de învăţământ în limba 
naţională, de la cel elementar până la cel superior de specialitate. Alături de Gh. 
Lazăr, la şcoala de la Sf. Sava au predat Eufrosin Poteca, Ladislau Erdeli, Ion 
Heliade Rădulescu ş.a. Printre cursurile de la Sf. Sava figura şi alilodidactica.

În 1812 se înfiinţează „Preparandia” de la Arad, şcoala normală pentru 
pregătirea învăţătorilor români din Banat şi Crişana. Aici au fost predate în 
limba română cursuri de pedagogie, metodică, gramatică românească, istorie, 
geografie, aritmetică, geometrie, teologie ş.a., de către Dimitrie Ţichindeal, 
C. Diaconovici-Loga, Iosif Iorgovici, Ioan Mihuţ şi Alexandru Gavra. Dintre 
numeroasele manuale şcolare şi scrierile cu caracter educativ sau ştiinţific traduse 
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ori elaborate în această perioadă de intelectualii ardeleni şi bănăţeni, menţionăm 
câteva mai importante. Dimitrie Ţichindeal traduce din limba sârbă lucrarea 
lui Dositei Obradovici Sfaturile a înţelejerii cei sănătoase (Buda, 1802), apoi 
Adunare de lucruri moraliceşti şi spre veselie (Buda, 1808), iar în 1813 publică, 
tot la Buda, broşura Arătare despre starea acestor noauă întroduse sholasticeşti 
instituturi ale naţiei româneşti, sârbeşti şi greceşti. Grigore Obradovici traduce 
din germană manualul oficial Povăţuire cătră învăţătura socoatei sau aritmetica 
(Buda, 1805). Fiind în 1806 corector al tipografiei din Buda, Gheorghe Şincai 
retipăreşte atunci Catehismul cel mare (publicat de el în 1783) şi traduce 
patru manuale oficiale pentru şcolile primare româneşti din Bihor, dintre care 
prezintă interes pentru cercetarea noastră cel intitulat Regulele şcolasticeşti 
(1806, reeditat în 1816). O Instrucţie pentru şcoalele româneşti în Banat (Buda, 
1809, reeditată în 1815) este textul oficial tradus sau prelucrat de Gh. Haines, 
sub titlul Învăţătură cătră dascalii normaliceşti a şcoalelor neunite din Mare 
Prinţipatul Ardealului (Sibiu, 1809). Moise Fulea publică o Bucoavnă de normă 
(Sibiu, 1815). Naum Petrovici traduce lucrarea lui Villaume, Pedagoghia 
şi metodica pentru învăţătorii shoalelor orăşeneşti şi săteşti (Buda, 1818),  
iar Manuductorul pentru învăţătorii sholasticeşti (Buda, 1818) a fost tradus 
de Ioan Mihuţ. C. Diaconovici-Loga publică Ortográfia sau dreapta scrisoare 
(Buda, 1818) şi Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor (Buda, 
1822), iar Ioan Tomici, Scurte învăţături pentru creşterea şi buna purtare  
a tinerimei română (Buda, 1827).

Pentru nevoile învăţământului şi pentru a populariza cunoştinţele 
ştiinţifice, mulţi profesori, medici şi ingineri din Principate traduc sau 
alcătuiesc, în perioada 1830-1860, numeroase manuale şcolare şi diverse cărţi 
de popularizare a ştiinţei, prin care continuă eforturile de creare a terminologiei 
ştiinţifice româneşti. Majoritatea acestor scrieri au fost tipărite, unele având mai 
multe ediţii. Menţionăm cele mai importante titluri pentru a oferi o imagine 
de ansamblu asupra dezvoltării literaturii didactice româneşti în perioada în 
discuţie: I.D. Negulici, Educaţia mumelor de familie (două volume, Bucureşti,  
1844-1845); Dimitrie Pop, Povăţuitorul educaţiei copiilor de amăndoă sexurile, 
prelucrat după mai mulţi autori francezi (Iaşi, 1846); Ioan Brezoianu, Învăţătorul 
primar sau poveţe şi sfătuiri pentru a pregăti pe învăţătorii primari (Bucureşti, 
1848); Ioan Brezoianu, Manual complet de învăţătură mutuală (Bucureşti, 1850); 
Teodor N. Balş, Despre îndatoririle femeilor (Iaşi, 1854); Gh. Ioanid, Tractat de 
morală practică (Bucureşti, 1859); Gh. Costa-Foru, Studii asupra instrucţiunei 
publice la unele din statele cele mai înaintate ale Europei (Bucureşti, 1860); 
Antoniŭ Velini, Manual de metodică şi pedagogie pentru profesorii şcoalelor 
primare (Iaşi, 1860).

În Transilvania, Banat şi Bucovina învăţământul românesc continuă să se 
dezvolte în perioada 1829-1860, cu toate dificultăţile pricinuite de oficialităţi, 
care urmăreau să impună obligativitatea şi pentru români a învăţământului 
general numai în limbile maghiară sau germană. Gimnaziul românesc din Blaj 
devine în 1831 liceu. Tinerii profesori de aici, între care Timotei Cipariu, Simion 
Bărnuţiu, Ioan Rus, Nicolae Marcu, Ioan Dragomir, Gavril Pop, Aron Pumnul, 
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Simion Mihali şi alţii, înlocuiesc pe nesimţite latina cu româna, încât după 1841 
aproape toate materiile erau predate în româneşte. Majoritatea cursurilor predate 
au rămas în manuscris, unele fiind astăzi pierdute. Multe au fost însă tipărite şi, 
alături de alte scrieri cu conţinut ştiinţific sau de cultură generală publicate atunci 
de intelectualii români din Transilvania, Banat şi Bucovina, au contribuit în mare 
măsură la dezvoltarea vocabularului neologic şi la patrimoniul terminologic al 
limbii române [3, p. 228-229]. Cităm câteva lucrări mai semnificative din epoca 
cercetată: Damaschin T. Bojâncă, Diregătoriul bunei creştere (Buda, 1830);  
E. I. Nichifor, Pravilă comerţială (Braşov, 1837); A. Mureşanu, Icoana creşterii 
rele cu mijloace de a o face şi mai rea (Braşov, 1848) ş.a.

3. delimitarea şi definirea domeniului şi tendinţele de specializare. 
Termenul PEDAGOGIE (gr. pais, paidos „copil” şi agoge „conducere”) pătrunde 
în spaţiul românesc în primele decenii ale secolului al XIX-lea graţie unor lucrări 
de referinţă din domeniu traduse din limba franceză. 

Domeniul la care ne referim începe să se contureze în spaţiul românesc 
în primele decenii ale secolului al XIX-lea, fără a avea o denumire stabilă.  
În scrierile vremii apar şi încep să circule termenii educaţie („creştere”, IO, 84; 
LPT, 106; CR 1829, 204; AR 1829, 230), educăciune (Stamati 1851) şi educaţiune  
(T 1856, nr. 1, 1; VMP, 260), instrucţie („instrucţia publică”, glosat prin 
învăţătura obştească, CR 1830, 65), pedagoghie (TAI, 11; VPP, pf.; MPI, 6; 
KPA, 73), pedagogie (CG V, 57r; Negulici 1848; BIP, 7, 94), pedagoghică (RSM, 
11v; AsE, 4) şi pedagogică/pedagogie (Stamati 1851), didactic (AR 1829, 19; 
Negulici 1848; Stamati 1851) şi didacticesc (EBG, 123v), didactică („didactica 
sau ştiinţa învăţăturei”, MPI, 167; GC VII, 295r; Negulici 1848; Stamati 1851), 
metodică (VMP, f.t.; VPP, f.t.).

Remarcăm că unele dicţionare din secolul al XIX-lea înregistrează 
marca diastratică didact. – didactique, didactic, de învăţătură (Poenar 1841, 
Costinescu 1870) sau did. – didactică (Antonescu 1862). O marcă ped. – 
pedagogie nu este consemnată, deşi termenul devine frecvent pe la 1840, fiind 
explicat şi în majoritatea dicţionarelor. În ce priveşte definirea noilor concepte, 
lucrările lexicografice din epocă oferă explicaţii lacunare, care se suprapun 
parţial, cf.: pedagogie „educaţia, creşterea copiilor; aşezământ public pentru 
creştere” (Poenar 1841); „instrucţie, educaţie; arta de a face educaţia, creşterea 
copiilor” (Negulici 1848); „arta de a educa, de a creşce copii” (Protopopescu 
1870); „instrucţiunea, educaţia copiilorŭ; în óre quare ţerrĭ, stabilimentŭ de 
instrucţiune publică” (Costinescu 1870); „educatione, instructione, invetiamentu 
la copilli; scientia si arte de a cresce junimea in principie bone” (Laurian, 
Massimu, 1871); pedagogiă „instrucţiune, educaţiune” şi pedagogică „artea 
de a instrui pre copii” (Antonescu 1862). Termenul instrucţie este consemnat 
iniţial ca sinonim cu „învăţătură, educaţie, creştere” (Poenar 1841; Negulici 
1848; Protopopescu 1870), iar spre sfârşitul secolului al XIX-lea, conceptul 
este mai elaborat: „INSTRUCTIONE: actione si resultatu de instruire, 
invetiamentu, invetiatura, doctrina, educatione; connoscentia, scientia; ordine, 
mandatu, esplicatione” (Laurian, Massimu, 1871). Educaţie este înregistrat cu 
sensul de „(grija) de a învăţa, de a forma corpul, spiritul, inima şi obiceiurile”  
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(Negulici 1848) sau „a cresce, da instrucţiune, disvolta facultăţile physice, 
intellessuali şi morali” (Antonescu 1862). În dicţionarul lui Laurian şi Massimu 
se afirmă că „educationea a devenitu astadi una scientia seriosa”, iar în Costinescu 
1870 că educaţiune (educaţie/educare) este „fapta d’a educa; îngrijire que se 
ĭea pentru instrucţiunea junimeĭ exercitându-ĭ spiritulŭ şi corpulŭ, însufflându-ĭ 
maĭ a lessŭ moravuri bune”. Conform sursei citate, termenul educaţie se 
utiliza şi pentru animale, şi chiar pentru plante (fiind sinonim cu creştere): 
„Se dice şi despre animale: educaţiunea turmelorŭ, albinelorŭ, vermilorŭ 
de matasă. Şi într’unŭ sensŭ analogŭ, vorbindŭ de vegetale: Educaţiunea 
aquesteĭ plante este dificilă”. Termenul didactică este consemnat ca „arta de 
a învăţa” (Negulici 1848), „instrucţiune, doctrină” (Antonescu 1862), „arta de  
a înveţĭa pe alţiĭ” (Costinescu 1870; Laurian, Massimu, 1871).

Astfel, remarcăm că definiţiile lexicografice trecute în revistă, prin 
formulările prea puţin exacte, nu fac delimitări clare între conceptele pedagogice 
explicate, pedagogia fiind considerată fie „acţiune”, fie „artă” de creştere  
a copiilor, ba chiar şi „aşezământ” („stabiliment”); un singur dicţionar (Laurian, 
Massimu 1871) înregistrează şi sensul de „scientia”. Termenii educaţie, 
instrucţie, pedagogie şi didactică par a fi sinonimi, nefiind remarcate relaţiile – 
pe care le cunoaştem astăzi – de hiperonimie: didactica este „parte a pedagogiei 
[subl. n.] care se ocupă cu principiile, metodele şi formele de organizare  
a procesului de învăţământ” (DEX), deci un subdomeniu al pedagogiei, iar 
educaţie este un hiperonim pentru ceilalţi termeni (astăzi se spune ştiinţe ale 
educaţiei). În dicţionare, clarificările conceptuale vor interveni mai târziu, în 
secolul al XX-lea, odată cu dezvoltarea şi afirmarea domeniului.

Lucrările lexicografice ale vremii înregistrează şi alţi termeni specifici 
domeniului în discuţie: pedanta „a împlini rău datoriile de rector în colegiuri, 
în clase” (Poenar 1841), pedant „care ţine de pedagog, care seamănă a pedagog; 
care este affectat, care prea se arată a fi învăţat” (Negulici 1848), pedagogic 
(Antonescu 1862), didascalŭ „dascalŭ mare; înveţetorŭ, preceptorŭ, dascalŭ quare 
învéţiâ”, pedarhie „în ironie, guvernamentŭ de copiĭ, de ómenĭ junĭ” (Costinescu 
1870), didactru (gr.) „salariu pentru invetiatura”, didascalicu „didacticu: opera 
didascalica, poemate didascalice”, dascalesce (adv.) „in modu dascalescu, precumu 
lucra sau face dascalulu”, dascalescu (adj.) „relativu la dascalu sau invetiatoriu; 
metodu dascalescu, portare si tractare dascalesca”, dascalia „functione de dascalu,  
viéti’a dascalesca; invetiatura”, dascalu „invetiatoriu, institutoriu, instructoriu, 
maiestru”, pedagogistu (sinonim cu pedagogu), pedagogiu „locu unde se 
invétia pedagogi’a, institutu de pedagogia; institutu de educatione si invetiatura  
a copilliloru” (Laurian, Massimu 1871) ş.a. Semnalăm şi câţiva termeni 
sintagmatici: limbagĭulŭ didacticŭ, felulŭ didacticŭ (Costinescu 1870), 
disciplina scolastica, systema pedagogica, metodu pedagogicu, invetiamentu/
tractatu pedagogicu, processe pedagogice, metodu didacticu, carte 
didactica (Laurian, Massimu 1871). Observăm că unele surse consultate 
oferă şi preţioase informaţii extralingvistice privind „statutul social” al unor 
termeni: pedagogŭ-ă „uă dată, înveţiătorŭ de copiĭ, aquella que îngrijia de 
educaţia lorŭ; astă-dĭ se dice preceptorŭ, şi pedagogŭ se dice în derisiune”  
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(Costinescu 1870); „Vorb’a [dascalu] a degeneratu de la addeveratulu seu 
sensu, si a devenitu triviale, synonyma cu pedante, in urm’a lipsei de methodu  
si a portàrii cellei ridicule a dascaliloru greci”; pedante (subst.) „proprie, cellu ce 
conduce si invétia copilli; se liea ca terminu injuriosu, prin care se desemna unu 
invetiatoriu ce nu respunde la missionea sea” (Laurian, Massimu 1871).

4. relaţia lingvistic – extralingvistic şi dezvoltarea conceptuală  
a terminologiei conform textelor. Scrierile vremii furnizează mai multe 
informaţii despre domeniul în discuţie în raport cu dicţionarele. Chiar titlurile 
unor lucrări (traduse, prelucrate sau originale) indică faptul că în epocă se vorbea 
despre pedagogie, didactică şi metodică, ceea ce înseamnă o relativă specializare 
pe subdomenii: Pedagoghia şi metodica pentru învăţătorii shoalelor orăşeneşti 
şi săteşti (1818); Manual complet de învăţătură mutuală (Ioan Brezoianu, 1850 
– învăţătură mutuală este sinonim cu alilodidactică); Manual de metodică şi 
pedagogie pentru profesorii şcoalelor primare (Antoniŭ Velini, 1860).

Conţinutul şi metalimbajul unor scrieri analizate confirmă ipoteza că 
domeniul în discuţie se dezvoltă cu precădere pe la mijlocul secolului al XIX-
lea. Din Povăţuitorul educaţiei copiilor de amăndoă sexurile, prelucrat după mai 
mulţi autori francezi de Dimitrie Pop (Iaşi, 1846) am extras mai mulţi termeni 
simpli: institutriţă, crescătoriţe, învăţătoriţe, guvernantă, pedagogi „educatori”, 
profesori, memorie, pansion, colegiu, clas, a paradosi „a preda”, lucrare „acţiune”, 
scoleri, scoleriţe, conscoleri „colegi (de clasă)”, repetitori „săli de meditaţie”, 
trelunie „trimestru” şi termeni complecşi (sintagmatici): educaţiea publică, 
educaţiea privată, educaţie morală, sistemul educaţiei, scopul de căpetenie  
a educaţiei, metot (şi metod) de educaţie, metod potrivit şi totdeauna pus în 
lucrare „aplicat”, planuri de educaţie, plan de învăţătură, plan de creştere şi 
de învăţătură, scoale private, scoale publice, aşezământuri statornicite pentru 
educaţia copiilor, aşezământe de creştere, pansioane sau scoale de învăţăcei 
sau învăţăcele externe, crescători de copii, directriţă de pansion, studia copiilor, 
studia casnică, întrevorbiri cu copiii, facultăţi intelectuale, desvălirea duhului, 
desvălirea giudecăţei, inteligenţia (copiilor), cărţi scolastice „cărţi de lectură”, 
examen general (de toate materiile), frânele cârmuirei personale, pansionere 
interne, câtimea obiecturilor ce se paradosesc, reglement scolastic „regulament 
şcolar”, sale de studie, ceasurile paradosului „orele de predare”, paradusul de 
seară, emulaţia sau îndemnarea, ghibăcie (de a pedepsi greşelele potrivit cu 
mărimea lor) „abilitate” etc.

Cu toată bogăţia terminologică, metalimbajul scrierii este încă puţin 
dezvoltat, pe alocuri rudimentar: „Supunerea este întâia temelie a educaţiei. 
Supunerea unui copil îi ţine loc de înţelepciune, carea se va desvăli puţin câte 
puţin…” (p. 37); „Ştiinţa, mintea, talentul, geniul, toate aceste producturi a studiilor 
sau a naturei adeseori sunt stricate prin defectele caracterului.” (p. 39); „Succesul 
şi emulaţia trezăsc şi disvălesc mintea copilului isteţ; iar discurăjarea leneveşte 
pe copilul care ar ave înţelegerea gre.” (p. 95); „Emulaţiea este folositoare într-un 
aşezământ public, iar în educaţia privată poate ave resultaturi primejduitoare.” 
(p. 101); „tinerii sunt foarte ghibaci a descoperi efectul ce produce înfăţoşarea lor 
undeva” (p. 153); „Aşadar treaba educaţiei este de a regula facultăţile înţelegerei 
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şi ale sufletului, aşa fel încât (…) toate împreună se contribueze la statornicirea 
acestei armonii lăuntrice a omului carea este secretul înţălepciunei omeneşti.”  
(p. 161).

Lucrarea Învăţătorul primar sau poveţe şi sfătuiri pentru a pregăti pe 
învăţătorii primari, tradusă de Ioan Brezoianu după un autor francez (nemenţionat), 
apare la Bucureşti la o diferenţă de doar doi ani (1848), însă este mai avansată 
atât din punct de vedere terminologic, cât şi sub aspectul metalimbajului. Pe 
lângă termenii întâlniţi şi în traducerea lui Dimitrie Pop – metoade, emulaţie, 
conscolar, scoli şi scoale, învăţătoriţă, studiu, princip, educaţie morală ş.a., 
Învăţătorul primar… conţine numeroşi termeni relevanţi: pedagogie, instituţie, 
program, activitate, preceptor, propâşire „progres (şcolar)”, regulament, 
candidaţi, probe, eserciţii, leţii, esaminatori, concurenţi, aspiranţi, monitor 
(explicat prin „scolar mai înaintat”), normalien „normalist”, procede „procedee”, 
pensionat, pensionari, semi-pensionari „elevi de pension”, refectoriu, aplicaţii, 
manuale, registre, inovaţie, [facultăţi]: atenţie, memorie, imaginaţie, cugetare, 
comparaţie, giudicată, intuiţie şi sintagme: casă de educaţie, scoală normală, 
instrucţia primară, geniul pedagogiei, învăţător comunal, învăţător primar, 
inspectori generali ai instrucţiei publice, comisie de priveghiere, învăţătură 
individuală, materii de învăţătură, educaţie estetică, program de esamen, 
esamen de priimire, regulamente de priimire, atestat de capacitate al gradului 
elementar, atestat de gradul superior, desvoltarea facultăţilor, gradul de 
inteliginţă şi aplecare, metoda învăţăturii mutuale, metoda simultanată, metoda 
mixtă, metoade speciale ordinare, metoade estraordinare: metoda universală, 
metoda socratică, metoda catehetică, metoda euristică, manţinerea disciplinei, 
sceptru de disciplină, cărticica de conduită pentru fiecare scolar „agendă”, table 
de citire ş.a.

Unii termeni sunt glosaţi în text: curs de pedagogie sau principĭ de 
educaţie (p. 94); pedagogia, ştiinţa educaţiei (p. 104); psicologie: studiu 
special din facultăţile sufletului (p. 105) sau chiar definiţi: „Cursul de pedagogie 
îmbrăţişază aceste trei lucruri: studiul facultăţilor fisice ale omului şi principii de 
educaţia fisică; studiul facultăţilor morale şi principii de educaţia morală; studiul 
facultăţilor intelectuale şi principii de educaţia intelectuală” (p. 106); „metodă: 
o adunare de principĭ şi mijloace care se aplică în general [în] învăţătură”; 
„procedŭ: unirea de mijloace care se raport la oare care ramure particolare ale 
studiilor”; „Aşa, trebuie a zice metodă de învăţătură mutuală sau metodă de 
învăţătură simultanată, şi procedŭ pentru a învăţa a scrie, sau procedŭ pentru a 
învăţa a citi” (p. 150). Autorul observă că aceşti doi termeni (metodă şi procedŭ) 
deseori se confundă.

Lucrarea conţine, pe lângă explicaţii, şi „sfătuiri”: „Pe lângă teorie puserăm 
practica, aplicaţia” (p. 83); „fă necontenit oare care provisii” („achiziţii”)  
(p. 139); „fii instructiv şi metodic” (p. 145); metoda euristică sau artea de  
a găsi „nu se poate aplica lesne. Ca să fie practicată cu folos, trebue a fi mânată 
cu o mare iscusinţă…” (p. 167); „în scoalele superiore, ţinta de căpetenie 
este dobândirea unui rod văzut” (p. 224). Poveţele urmăresc formarea unui  
„bun învăţător”, spre deosebire de „învăţătorul netrebnic” (p. 145).
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În 1860 apare la Iaşi un Manual de metodică şi pedagogie pentru profesorii 
scoalelor primarĭe, „prelucrat” de dr. Antoniŭ Velini, „director al Scoalei 
preparandale” şi profesor de pedagogie. Din paginile acesteia am selectat o serie de 
termeni simpli noi: metodică, educatori, preceptori, (toţi) metodicii, preparanzi 
„normalişti”, predare, prelegere, lecţiuni, prelecţiuni, esperienţă, memorizare, 
repetiţiuni, abilitate. Majoritatea termenilor sunt sintagmatici, ceea ce indică 
un grad (mai) înalt de specializare: metodică generală, metodică specială, 
regulele metodicei, cunoscinţe pedagogice, cultură intelectuală, comunicare de 
cunoştinţe, principiile şi regulele înveţăturei, a fixa atenţiunea, a frecventa scóla,  
a esercita facultăţile, activitatea scolarilor, deşteptarea atenţiunei, înveţătură 
înţeligibilă şi esercitabilă, cunoştinţe căpătate, metoda analitică, forma 
dialogică sau catihetică (a înveţăturei), forma acroamatică (a înveţăturei), 
formă de înveţătură dialogico-sintetică, eserciţii gradate, esercitarea memoriei, 
materie predată, plecările şi dispuseciunile copiilor, mizlóce negative pentru 
educaţiune, mizlóce positive pentru educaţiune, unelte scolastice „rechizite 
şcolare”, remunerări şi pedepse, esamene publice etc.

Uneori, autorul glosează în text unele concepte: „perfecţionarea puterilor 
senzuale sau trupeşti” (p. 5); „înveţătoriul trebuie să sensifice înveţătura sa  
(a o face pipăită)” (p. 19, 20). Metalimbajul este coerent şi relativ mai modern 
decât în cele două lucrări la care ne-am referit supra: „datorinţa statului de a se 
îngriji de cultură şi educaţiune” (p. 2); „Educaţiunea se ocupă deci cu puterile 
spirituale şi senzuale ale omului, eară înveţătura se întinde numai asupra facultăţei 
de a cunóşte.” (p. 5); „Sub zicerea metodică se înţelege înveţătura ce ne arată 
modul cel mai bun pentru căştigarea cunoştinţelor” (p. 12); „memoria e sprijinită 
de simţuri” (p. 50).

5. Concluzii. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii 
ale secolului al XIX-lea în limbajul didactic, la termenii moşteniţi din 
latină (învăţa) sau cei de origine neogreacă şi slavonă (didascal, dascal şi 
dascăl, shoală şi scoală, scoler, ucenic, parados, a paradosi), se adaugă  
o serie de lexeme de origine franceză, italiană, latină şi germană, împrumutul 
extern fiind sursa principală a terminologiei pedagogice româneşti (graţie 
traducerilor şi „prelucrărilor” după autori străini), care devin termeni de bază 
în domeniu: clas(ă), elev, examen, exersiţie, lecţie, educaţie, pedagogie, 
didactică, metodică, metodă, profesor ş.a. Unii termeni, frecvenţi în perioada 
cercetată, astăzi nu mai fac parte din terminologia în discuţie: emulaţie, 
preceptor, conscolar, table de citire, preparand, didactru, pedagogiu.  
Ca în orice terminologie în formare, se atestă numeroase calcuri: crescători de 
copii „educatori”, plan de creştere şi de învăţătură „de educaţie”, întrevorbiri 
„conversaţii”, desvălirea duhului „dezvoltarea spirituală”, scopul de căpetenie 
a educaţiei „obiectivul principal”, trelunie „trimestru”, metod potrivit şi 
totdeauna pus în lucrare „aplicat”, frânele cârmuirei personale „autocontrol”, 
lucrare „acţiune”, aşezământe de creştere „instituţii de educaţie”, provisii 
„achiziţii”, comisie de priveghiere „comisie de supraveghere/monitorizare”, 
plecările şi dispuseciunile copiilor „predilecţiile şi predispoziţiile”  
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[v. şi 2, pass.]. De-a lungul timpului, chiar în decursul a patru-cinci decenii, se 
poate surprinde dinamica terminologică pe baza câtorva exemple pertinente:  
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se spune tot mai puţin a paradosi 
(ngr.) şi tot mai frecvent, a preda (sl.); alilodidactica (ngr.) este înlocuită 
de învăţământul mutual (fr.); dascalul de învăţător, preceptor şi profesor; 
ghibăcia (sl.) de abilitate (fr., lat.); propâşirea de progres (şcolar); preparanzii 
de normalişti etc.

Secolele următoare vor veni cu modernizarea limbajului pedagogic şi cu 
inovaţii terminologice datorate progresului cunoaşterii, care pot fi surprinse 
în mod similar, prin consultarea dicţionarelor generale şi specializate şi  
a textelor relevante pentru dezvoltarea domeniului.
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dicţionare

Poenar 1841 = P. Poenar, Vocabular francezo-romănesc. Bucureşti: Tipografia 
Colegiului „Sf. Sava”, 1840-1841.

Negulici 1848 = I.D. Negulici, Vocabular român de toate vorbele străbune 
repriimite până acum în limba română şi de toate cele ce sunt a se mai priimi d-acum 
înainte şi mai ales în ştiinţe. Bucureşti, 1848.

Stamati 1851 = T. Stamati, Disionăraş românesc de cuvinte tehnice şi altele 
greu de înţeles. Iaşi, 1851.

Antonescu 1862 = G. M. Antonescu, Dictionar Rumăn. Buccuresci: Imprimeria 
Nationale a lui Stephan Rassidescu, 1862.

Costinescu 1870 = Ion Costinescu, Vocabularu romano-francesu. Bucuresti, 
1870.

Protopopescu 1870 = Emmanuel Protopopescu Pake, Nou dictionaru 
portativu de toate dicerile noui (radicale) reîntroduse şi întroduse în limba română 
şi de termeni tehnici ai sciinţelorŭ, litterilorŭ şi arţilorŭ, cu uâ esplicaţie mai întinsâ  
a termenilorŭ de dreptŭ şi economie politicâ. Bucuresci: Librariu Editorŭ G. Joanide 
& A. Spirescu, 1870.

Laurian, Massimu 1871 = A.T. Laurian, J.C. Massimu şi colab., Dictionariulu 
limbei romane. Bucuresci: Nova Tipographia a Laboratoriloru Romani 19. Strat’a 
Academiei, 1871-1876.
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Surse

ABCA = ABC sau bucoavna spre folosul scolelor neamului romanesc, Sibiu, 
1783.

AR = Albina românească.
AsE = Gh. Asachi, Espoziţia stărei învăţăturilor publice în Moldova, de la  

a lor restatornicire, 1828, pănă la anul 1843, Iaşi, 1845.
BIP = Ioan Brezoianu, Învăţătorul primar sau poveţe şi sfătuiri pentru  

a pregăti pe învăţătorii primari, Bucureşti, 1848.
BPR = Bucoavnă pentru pruncii cei rumâneşti carii să află în Mare Prinţipatum 

Ardealului, Sibiu, 1788.
BV2 = Bucvari pentru pruncii ceii rumâneşti carii să află în Crăia Ungurească 

şi hotarele ei împreunate, Viena, 1781.
CR = Curierul rumânesc, gazetă politică, administrativă, culturală şi literară, 

Bucureşti, 1829-1848.
CTD II = Carte trebuincioasă pentru dascalii şcoalelor de jos româneşti 

neunite în chesaro-crăieştile ţări de moştenire, Viena, 1785 (vol. II).
DCI II = De lipsă cărtice pentru învăţători, Viena, 1785 (vol. II).
EBG = D. Eustatievici Braşoveanul, Gramatica rumânească, 1757. BAR,  

ms. 583.
EDE = D. Eustatievici, Desvoaltele şi tâlcuitele evanghelii, Sibiu, 1789.
ESI = D. Eustatievici, Scurt izvod pentru lucruri de obşte şi de chilin în 

scrisori de multe chipuri, Sibiu, 1792.
GC = Iordache Golescu, Condica limbii rumâneşti. BAR, ms. 844, 845, 846, 

847, 848, 849, 850.
HG = [Amfilohie Hotiniul], Lecţione adică cuvântare scoasă de la întăie parte  

a gramaticii…, Iaşi, 1789.
IO = Paul Iorgovici, Observaţii de limba rumânească, Buda, 1799.
KPA = A. von Kotzebue, Pedagogul, traducere de Gh. Asachi, Iaşi, 1839.
LPT = Povăţuitorul tinerimii, Buda, 1826.
MPI = Manuductor pentru învăţătorii sholasticeşti, traducere din germană de 

Ioan Mihuţ, Buda, 1818.
RSM = Reglement a sholelor publice din Prinţipatul Moldovii, Iaşi, 1835. 

BCU Iaşi, ms. IV-60.
SCM = Gh. Şincai, Catehismul cel mare cu întrebări şi răspunsuri…, Blaj, 

1783.
T = Timpul, jurnal politico-comercial, Bucureşti, 1854-1857.
TAI = D. Ţichindeal, Arătare despre starea acestor noauă întroduse 

sholasticeşti instituturi ale naţiei româneşti, sârbeşti şi greceşti, Buda, 1813.
TGR = Radu Tempea, Gramatică românească, Sibiu, 1797.
VMP = Antoniŭ Velini, Manual de metodică şi pedagogie pentru profesorii 

scoalelor primarĭe, Iaşi, 1860.
VPP = Villaume, Pedagoghia şi metodica pentru învăţătorii shoalelor 

orăşeneşti şi săteşti, traducere de Naum Petrovici, Buda, 1818.
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denATurAreA STruCTurIlor VoCAlICe
În lIMBAJul TeleVIZIunII

GabrieLa FrunZă
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Doctrinele lingvistice susţin că materia limbii este constituită din 
fenomenele de vorbire. Majoritatea specialiştilor din domeniu au căzut de acord 
în privinţa faptului că limba reprezintă un fenomen social, în timp ce vorbirea e 
individuală. Ei fac distincţia limbă – vorbire, dar au opinii contradictorii privind 
criteriile de identificare ale limbii şi, respectiv, ale vorbirii.

Raportându-se la distincţia limbă – vorbire, Chompsky discută despre 
competenţa şi performanţa lingvistică. Competenţa vizează capacitatea subiectului 
de a stăpâni limba din punct de vedere gramatical, în timp ce performanţa 
valorifică cunoştinţele subiectului referitor la mediu, impune o anumită practică 
de gestiune a relaţiilor interumane, inerentă activităţii lingvistice [1, p. 67].

În acest context, Trubetzkoy opune fonetica şi fonologia şi afirmă 
că „fonetica studiază sunetele actualizate în vorbire, iar fonologia sunetele 
limbii ca sistem (…)” [6, p. 139]. Aşadar, foneticianul studiază fenomenele 
acustice legate de utilizarea unei limbi, sunetele vorbirii, iar fonologul doar 
fenomenele esenţiale în comunicare, care servesc la transmiterea informaţiei 
şi „sunt pertinente din punct de vedere lingvistic” [6, p. 139].

Competenţa lingvistică a vorbitorilor solicită, în afara cunoştinţelor 
specifice (lexic, gramatică, sintaxă), şi capacitatea de a rosti corect, în conformitate 
cu varianta literară de funcţionare a limbii, dictată de norma lingvistică. Prin 
urmare, aspectul funcţional al limbii sau realizarea practică a limbii este specifică 
vorbirii şi ţine cont de norma lingvistică.

Scopul prezentei investigaţii derivă din realitatea lingvistică şi vizează 
pronunţia corectă, deplină, calitativă a structurilor vocalice.

obiectul cercetării îl constituie limbajul televiziunii, parte integrantă 
a stilului publicistic. Acesta, aflându-şi realizare în mass-media, constituie un 
puternic mijloc de difuzare în masă a limbii literare, a normei.

Considerăm că limbajul televiziunii are un impact enorm asupra 
comportamentului verbal al cetăţenilor.

Dicotomia limbă – vorbire se reproduce în discursul mediatic. Acesta, 
potrivit lui Ion Coteanu, „constituie o succesiune de elemente pragmatice şi 
semantice unite în enunţuri” [2, p. 68].

Moderatorii şi reporterii, crainicii şi comentatorii de toate genurile tind să 
se exprime corect şi explicit. Totuşi, nu sunt puţine cazurile când este denaturată 
calitatea sunetelor vocalice.
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În limbajul televiziunii se remarcă uzual unele dificultăţi de rostire la 
utilizarea succesivă a elementelor vocalice, cum ar fi: modificarea timbrului 
vocalelor, monoftongarea diftongilor, diftongarea triftongilor sau a hiaturilor.

Analizând limbajul unor emisiuni de televiziune şi radio în direct ale 
studiourilor din Bucureşti, Iaşi, Chişinău şi Cluj, Adrian Turculeţ, în studiul 
„Variantele regionale ale românei standard”, distinge „stilul citit, prezent 
în emisiunile de actualităţi, în comunicatele oficiale, intervenţii (citite) ale 
reporterilor şi moderatorilor, în cronici ale unor expoziţii, spectacole etc.,  
şi stilul colocvial, al conversaţiei sau povestirii mai mult sau mai puţin libere, 
în interviuri, mese rotunde, reportaje etc., chiar când acestea au la bază un text 
scris” [5, p. 182].

Consemnăm că materialul lingvistic al prezentului studiu aparţine 
stilului citit.

În limbajul televiziunii se înregistrează frecvent diftongarea vocalelor în 
poziţie iniţială. Astfel, diftongarea lui [o] şi [e] apare sporadic în textele citite de 
moderatori: ieforturi, uoraş, uoficial, ieditorial, uoră, uoficial, uom etc.

Posterolinguala [o] asimilează un [u] protetic, iar anterolinguala [e], un [i].  
De exemplu: uOficialul a declarat că Moldova va beneficia şi pe viitor de asistenţă 
din partea Ungariei pentru a progresa pe calea integrării europene (Prime TV, Ştiri,  
11 septembrie 2012) sau Nu fiţi uoptimişti în ceea ce priveşte sfârşitul crizei 
economice (Prime TV, Ştiri, 11 septembrie 2012).

Am analizat calitatea vocalei posterolinguale [o] prin aplicarea metodelor 
foneticii experimentale şi am înregistrat particularităţile acustice:

– frecvenţa – F1 – 110 Hz, F2 – 950 Hz, F3 – 2140 Hz;
– durata – 120 ms, intensitatea – 110 db, tonul – 90Hz.
Elementul protetic [u] nu conţine trăsături acustice relevante care i-ar 

confirma statutul de segment vocalic.
Am menţionat că în tempoul rostirii accelerate se diftonghează şi 

anterolinguala [e], ale cărei caracteristici acustice le prezentăm:
– frecvenţa – F1 – 110 Hz, F2 – 1800 Hz, F3 – 2800 Hz;
– durata – 116 ms, intensitatea – 90 db, tonul – 90Hz.
De exemplu: Chiar dacă a avut în lot jucători care ievoluează la echipe 

ca Real Madrid, Zenit şi Spartak, Rusia a reuşit să egaleze abia în minutul 74 
(Prime TV, Ştiri din sport, 2 septembrie 2012).

Ca şi în cazul posterolingualei [o], analiza experimentală infirmă caracterul 
vocalic al anterolingualei [e]. 

Corectă este rostirea cu hiat, însă greu de realizat datorită contextului fonetic,  
din dificultatea de a pronunţa curat vocalele în poziţie iniţială. În acest sens, 
G. Tuaillon vorbea despre „blocajul fiziologic al organelor vorbirii datorat 
deprinderilor articulatorii primare” [4, p. 15], iar A. Turculeţ consemna că 
„diftongarea mai frecventă a vocalelor în poziţie iniţială şi postconsonantică 
la moldoveni şi ardeleni este legată de tempoul mai lent al vorbirii acestora.  
La accentul variantei moldoveneşti basarabene contribuie şi frecvenţa mai ridicată 
decât în alte regiuni a afonizării şi reducerii unor vocale (silabe) neaccentuate: 
uopriţi-v-măi!” [5, p. 185].
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Aceste particularităţi de rostire apar şi la vorbitorii cultivaţi, reprezentând 
tendinţe generale ale pronunţării, în timp ce norma ortoepică prevede rostirea 
nediftongată a vocalelor iniţiale.

Elementul protetic [u] apare şi în cazul diftongului [oa] aflat în 
poziţie iniţială: uoaspete, uoameni etc., de exemplu: Chiar şi aşa, uoaspeţii 
din Moldova au fost serviţi cu vin de producţie… italiană (Prime TV, Ştiri,  
11 septembrie 2012).

Aparatele performante autentifică existenţa a două elemente vocalice în 
realitatea fonetică: semivocala posterolinguală [o] şi vocala mediolinguală [a]. 
Toate vocalele reprezintă elemente silabice, iar semivocalele sunt asilabice şi 
formează împreună cu vocalele diftongi şi triftongi. Semivocalele sunt mai puţin 
sonore, mai scurte durativ şi mai închise decât vocalele:

[o] – frecvenţa – F1 – 1800 Hz, F2 – 1400 Hz, F3 – 1400 Hz;
– durata – 300 ms, intensitatea – 60 db, tonul – 70 Hz.
[a] – frecvenţa – F1 – 900 Hz, F2 – 1680 Hz, F3 – 2640 Hz;
– durata – 140 ms, intensitatea – 90 db, tonul – 80 Hz.
Altă tendinţă reprobabilă din limbajul televiziunii este rostirea deschisă  

a vocalei e cu un timbru de ă: dă peste hotare, dă unde etc.
În această ordine de idei, eforturi prezintă şi articularea hiaturilor care sunt 

supuse fenomenului diftongării. De exemplu: Fiica regretatului artist interzice 
interpreţilor să cânte piesele tatălui său şi nu mai vrea ca Nicolae Botgros 
să organizeze festivalul-concurs în memoria maestrului (Prime TV, Ştiri,  
11 septembrie 2012).

Probele experimentale demonstrează existenţa hiatului binar [ae]:
[a] – frecvenţa – F1 – 850 Hz, F2 – 1680 Hz, F3 – 2650 Hz;
– durata – 140 ms, intensitatea – 111 db, tonul – 80Hz;
[e] – frecvenţa – F1 – 200 Hz, F2 – 2050 Hz, F3 – 3000 Hz;
– durata – 110 ms, intensitatea – 100 db, tonul – 96 Hz.
Dificil de rostit sunt şi cuvintele cu vocale în hiat de la debutul silabelor 

care se diftonghează în tempoul rostirii accelerate. De exemplu: Ideea 
artistului le-a plăcut atât de mult autorităţilor londoneze, încât autobuzul 
va fi expus chiar în apropierea locului unde este cazată echipa olimpică  
a Cehiei (Prime TV, Ştiri, 24 iulie 2012) sau Mesajul Moscovei pentru Vlad 
Filat a fost unul clar: de a adera la Uniunea Euroasiatică (Pro TV, Ştiri,  
13 septembrie 2012).

Calităţile acustice ale hiatului binar [au] se prezintă astfel:
[a] – frecvenţa – F1 – 900 Hz, F2 – 1200 Hz, F3 – 2100 Hz;
– durata – 120 ms, intensitatea – 90 db, tonul – 96 Hz;
[u] – frecvenţa – F1 – 110 Hz, F2 – 950 Hz, F3 – 1650 Hz;
– durata – 100 ms, intensitatea – 70 db, tonul – 80 Hz.
Hiatul binar [eu] înregistrează următoarele trăsături acustice:
[e] – frecvenţa – F1 – 200 Hz, F2 – 2000 Hz, F3 – 3000 Hz;
– durata – 98 ms, intensitatea – 100 db, tonul – 110 Hz;
[u] – frecvenţa – F1 – 140 Hz, F2 – 650 Hz, F3 – 1900 Hz;
– durata – 130 ms, intensitatea – 80 db, tonul – 80 Hz.
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În limbajul televiziunii am semnalat şi accentuarea incorectă a cuvintelor: 
diplomă, în loc de diplomă, butelie – corect butelie, furie – corect furie, derbiul 
cu Steaua – corect derbiul, editor – corect editor, poimâine – corect poimâine, 
erori cauzate de necunoaşterea accentuării în conformitate cu norma.

În concluzie, denaturarea structurilor vocalice este cauzată de efortul 
fonic depus la articularea acestora în ritmul vorbirii. Tempoul rapid nu permite 
pronunţia deplină a structurilor vocalice. Acest fenomen de deviere de la normele 
limbii literare a fost numit devocalizare de către Alf Lombard şi este unul 
condamnabil, deoarece „afectează caracterul vocalic al limbii române, aceasta 
fiind una expresivă, cantabilă” [3, p. 139].

Recomandăm tuturor vorbitorilor de limba română să depună efortul 
necesar în vederea rostirii corecte a structurilor vocalice.
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reCTIFICărI lA TrATAreA generAl ACCePTATă
A BAlCAnISMelor (unele eXeMPle)

marcu gABInSCHI
Institutul de Filologie al AŞM

Bine cunoscuta teză din 1829 a lui J. Kopitar care, fără să aplice termenii 
statorniciţi cu mult mai târziu „lingvistica balcanică” sau „uniunea glotică balcanică”,  
a constatat că în Balcani „stăpâneşte numai o singură formă glotică, însă cu trei 
materii”1, este şi acum, dacă ţinem cont de formularea făcută în spiritul vremii 
ei, în linii mari, justă. Şi totuşi, ca să avem o închipuire cât mai adecvată despre 
situaţia glotică din Balcani, trebuie să completăm caracteristica ei generală atât 
cu reinterpretarea în esenţă a multor fapte din limbile regiunii, cât şi chiar cu 
precizarea unor constatări, care, făcute odată în formă neglijentă, se repetă după 
tradiţie, schimonosind informaţia despre realitate.1

Exemple de acest fel se pot invoca în număr mai mult decât suficient. În cele 
de mai jos ajunge să ne referim la două fenomene dintre cele mai reprezentative 
ale balcanismelor.

Astfel, pentru primul caz (comunitatea morfematică, de diferite grade,  
în exprimarea sensurilor genitival şi datival) întâlnim formulări ca, de exemplu, 
„confuzia cazurilor genitiv şi dativ (albaneză, bulgară, macedoneană, neogreacă, 
română)”2. Dar, chit că în albaneză, neogreacă şi română aceste cazuri, în sens 
strict, nu se confundă, se naşte întrebarea: cum pot să se confunde ele în bulgară 
şi macedoneană, în care nici nu există cazuri, iar sensurile respective se redau 
prin prepozitive (îmbinări prepoziţionale, de cele mai dese ori cele în на)?2

Formulări nu mai puţin derutante întâlnim în tratarea altei trăsături 
a uniunii glotice balcanice, pe cât ştim, a celei mai specifice dintre aceste 
trăsături: e vorba de înlocuirea cu diferite grade de realizare prin limbi  
a infinitivului. De exemplu, pe cei ce ar vrea doar să se iniţieze în lingvistica 
balcanică i-ar deruta aşa o prezentare a unuia din principalele balcanisme:  
„Lipsa infinitivului în albaneză, bulgară, macedoneană şi neogreacă” [4, p. 241]. 
Aici, chit că nu e menţionată pierderea completă a infinitivului în aromână,  
e derutantă constatarea lipsei lui în albaneză: în realitate, el a dispărut din dialectul 

1 Teza aceasta a devenit, citată fiind de multe ori de către balcanişti, ceva antologic 
(vezi de ex. [1, p. 203]. Al. Rosetti, Istoria limbii române2, Bucureşti, 1978, p. 203).1

2 Vezi [2, p. 598]. Cf. şi „coincidenţa cazurilor genitiv şi dativ” [3, p. 63]. 
Imediat după aceasta se citează ca balcanism „categoria determinării/indeterminării”, 
categoria aceasta existând într-o mulţime de limbi din afara Balcanilor, ceea ce este 
un evident lapsus (spre deosebire de menţionarea justă următoare, ca balcanism,  
a articolului postpus).2
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tosc, dar este pe deplin viu în dialectul gheg, în care, cu cât înaintăm mai mult 
spre nord, dăm de o întrebuinţare tot mai frecventă a infinitivului, poate mai 
frecventă decât în mai multe limbi europene din afara Balcanilor.

Acestea sunt deci două exemple de constatări în mod evident greşite, 
dar făcute după tradiţie, repetându-se nişte teze puse în circulaţie demult, fără 
stricteţea cuvenită, din neglijenţă etc. Credem că atragerea atenţiei asupra acestui 
factor ar contribui la înlăturarea inconsistenţelor evidente.

Dar, cu părere de rău, prezentarea neadecvată a balcanismelor nu se reduce 
numai la factorul terminologic, respectiv la neglijenţe în exprimare. În cele două 
situaţii examinate mai sus, ca şi în diferite altele, lipsesc criteriile stricte de 
identificare a faptelor descrise.

Şi aici, o piedică importantă în calea interpretării adecvate a faptelor 
limbilor balcanice este neaplicarea la acestea a unor noţiuni de lingvistică 
generală, în primul rând, neaplicarea la română şi la albaneză a noţiunii de 
confix (noţiune de mult folosită în lingvistică), cât şi (ceea ce priveşte în special 
româna) nerelevarea alomorfiei poziţionale a confixului cu sufixul3. Aplicarea 
acestor noţiuni4 înlătură contradicţiile vechi ale gramaticii limbii române, în care 
se consideră „articole” elementele al, a, ai, ale de la genitiv (ca şi al … lea şi 
a … a de la ordinale), complet indiferente faţă de sensul de hotărât/nehotărât. 
Prin acelaşi procedeu se ajunge la concluzia că româna are, printre alte cazuri, 
şi două cazuri diferite, genitivul şi dativul, primul fiind alomorfic confixal-
sufixal, iar al doilea, pur sufixal. Amândouă formează ceea ce numim arhicaz 
(adică morfocomplexul comun reprezentând la toate numele alomorful unui caz 
şi forma extraalomorfică a celuilalt), ceea ce nu aboleşte existenţa lor ca două 
cazuri diferite.12

În română nu există omonimia completă a celor două cazuri, care ar fi pur 
şi simplu existenţa unui singur caz genitiv-dativ, ceea ce avem în aromână: cf. 
confixalele a omlui, a casăl’ei, cu a omis facultativ doar din cauze fonetice după 
-a din cuvântul precedent (ca în clasa doua în pronunţarea română neîngrijită).

În istroromână, elementul lu antepus exprimă sensurile genitival şi datival 
la numele de diferite genuri şi ambele numere, ceea ce, dacă nu este separabil de 
ele prin adjective, deci dacă nu e prepoziţie (fapt despre care nu avem informaţie) 
ar putea să prezinte, ca şi în aromână, cazul unic genitiv-dativ.

În meglenită, elementul lu (ca şi variantele lui ăl, ău) a evoluat în prepoziţie 
exprimând sensul genitival, pe când sensul datival se exprimă prin prepoziţia la, 
deci ca şi în româna vorbită (cf. rom. Li s-a spus la toţi să vină).

3 Situaţia e izomorfă cu alternarea poziţională a confixului infinitivului (ca în  
a face) şi sufixului lui (ca în face), însă acest fenomen, neavând paralele în vreo 
altă limbă balcanică, nu-l considerăm balcanism. Analogia parţială există aici cu 
infinitivul în to/Ø din engleză, dar, cu alte particularităţi, cu cel german în zu/Ø şi 
cel francez în de/Ø.1

4 Definiţiile şi descrierile amănunţite ale acestor fenomene au fost date în 
mai multe lucrări ale autorului din ultimii ani, putând fi uşor găsite în bibliografia 
lor, în special prin internet. De aceea, pentru a economisi din spaţiul limitat acordat 
prezentului articol, expunem doar esenţialul.2
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În bulgară şi macedoneană, precum am constatat mai sus, nu există înseşi 
cazurile, deci nici genitivul, nici dativul, prin urmare, nu poate să existe nici 
omonimia lor. Există doar cea a prepozitivelor în на, pentru sensul genitival 
preferându-se des o altă prepoziţie (cf. maced. од).

Acestei situaţii i se alătură (deşi în plan pur sincronic, deoarece  
e vorba de calchierea genitivului grecesc, ce a căpătat cu vremea şi sensul 
datival) starea de lucruri din unele graiuri sud-italiene formate pe substratul 
grec, graiuri în care prepoziţia di cu sens iniţial genitival se întrebuinţează 
şi în cel datival, în locul lui a (situaţie descrisă în lucrările lui G. Rohlfs, 
la care ne-am referit nu o dată). Deci şi aici fiind vorba de prepozitive,  
nu există omonimia cazurilor.

În însăşi greacă, dispărând vechiul dativ, funcţiile lui au fost preluate 
de genitiv, la care sensul datival e semnalat prin cliticele obiectului indirect 
la verb, deci în aceste limite în greacă a avut loc omonimizarea celor două 
cazuri în discuţie (adică înlocuirea unuia din ele prin altul). Totuşi, preferat 
în greacă, pentru exprimarea sensului datival, este prepozitivul în σε/σ’, 
deci o analogie a celor meglenit şi român colocvial la (cf. şi româna veche 
cu a în sens datival, ca şi în romanica apuseană, de ex., Să nu te închini  
a dumnezeu străin).

În sfârşit, în albaneză, genitivul şi dativul sunt opuse clar unul altuia formal, 
fapt pe care îl vedem odată ce interpretăm în lumina lui adevărată modul de formare  
a genitivului de acolo. Acesta este întotdeauna (dacă facem abstracţie de stilul 
telegrafic sau ceva asemănător) introdus de unul din elementele i, e, të, së  
(cf. rom. al, a, ai, ale, care însă lipsesc în poziţia cea mai frecventă a genitivului). 
Dacă aceste i, e, të, së sunt privite după vechea tradiţie, ca „articole”, persistă 
iluzia cum că ele ar introduce alte logoforme care n-ar face corp comun cu ele. 
În acest caz, secvenţele ca njeriut „omului” sau shtëpisë „casei” din i/e/të/së 
njeriut sau i/e/të/së shtëpisë ar apărea ca aceleaşi ca şi ale dativului, deci s-ar 
păstra vechea iluzie despre omonimia (confuzia, coincidenţa ş.a.) genitivului 
cu dativul.

În realitate însă, situaţia e alta. Elementele i, e, të, së (ca şi rom. al, a, ai, 
ale) nu sunt articole, deoarece nu exprimă opoziţia dintre sensul hotărât şi cel 
nehotărât. Ele sunt prezente la orice formă a acestei categorii la genitiv, de ex., 
djalë i fqinjit = băiat al vecinului, një djalë i fqinjit = un băiat al vecinului, djali 
i fqinjit = băiatul vecinului. Adică fără acest i (resp. e, të, së, care exprimă genul, 
numărul şi cazul, nu şi determinarea) genitivul albanez nu e posibil (uneori, de 
exemplu, alternarea e/të depinde de poziţie, nu de sensul hotărât/nehotărât, ca in  
E shoh vallen e djemëve dhe të vajzave = rom. Văd jocul băieţilor şi al fetelor, deci 
e/të variindu-se ca şi rom. al/Ø). Prin urmare, elementele i, e, të, së (ca şi rom. al, 
a, ai, ale) nefiind articole, sunt altceva. Dacă ţinem cont de definiţia confixului 
(morf împărţit de temă în două), elementele în cauză apar ca semiconfixe 
stângi. Spre deosebire de rom. al, a, ai, ale, aceste i, e, të, së de la genitiv nu 
alternează cu Ø, ceea ce înseamnă că genitivul albanez e pur confixal (cf. rom.  
casa Ø omului, dar alb. shtëpia e njeriut). Dativul albanez este însă întotdeauna 
sufixal, cf. I them diçka njeriut = Îi spun ceva omului (deci nici nu formează 
arhicaz cu genitivul).
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Prin urmare, în albaneză genitivul, fiind pur confixal, iar dativul fiind pur 
sufixal, sunt două cazuri diferite, opuse clar unul altuia (de aceea în albaneză nici 
nu sunt posibile ambiguităţi de tipul rom. Îi dau cheia vecinului = 1) I jap çelësin 
e fqinjit (genitiv) şi 2) I jap çelësin fqinjit (dativ).

Aşadar, ceva mai complicat decât formularea neglijentă tradiţională, 
dar mai adecvat ar suna constatarea că în limbile balcanice există doar  
o anumită comunitate structurală de diferite feluri în exprimarea sensurilor 
genitival şi datival.

O altă sferă a realităţii glotice balcanice în care de mult sunt necesare 
noi constatări şi calificări este, după cum am mai menţionat, cea a infinitivului. 
Despre această sferă am scris mult, în special referitor la aşa-zisul „supin” român 
şi la câteva formaţii analoge albaneze. Şi aici, deficienţele interpretării faptelor nu 
constau numai în imprecizii de exprimare (vezi mai sus), ci şi în lipsa criteriilor 
sigure de calificare a faptelor, atât a celor demult cunoscute, cât şi a celor recente. 
Astfel, pe când înlocuirea infinitivelor balcanice vechi rămâne practic la acelaşi 
stadiu la care a fost descrisă de primii balcanişti, în albaneză şi în special în 
română are loc procesul invers, cel de creare a infinitivelor noi. Deşi atenţia 
asupra acestui fapt a fost atrasă deja la sfârşitul secolului al XIX-lea de către  
K. Sandfeld (-Jensen), apoi de A. Pancratz şi A. Philippide, în principalele cursuri 
de balcanistică referinţe la acest proces lipsesc. De exemplu, româniştii nu văd 
în faptele de tipul cositul fânului şi Cum de aflat, cum de găsit? şi în alte câteva 
tipuri de formaţii decât o singură formă numită „supin”.

Dar şi în ceea ce priveşte infinitivul vechi albanez (dispărut din toscă, 
dar în ghegă atestat din primele texte, secolul al XV-lea) nici în albanistică, 
nici în balcanistică nu există unitate de păreri chiar asupra însuşi faptului 
dacă albaneza (anume ghega) are sau nu are infinitiv. Dacă facem abstracţie 
de unele constatări naive în această problemă, deşi făcute de unii lingvişti 
cunoscuţi, dar necompetenţi în materie (cum e K. Togeby), până şi albanologii 
dintre cei mai competenţi (cum e Sh. Demiraj) şi balcanologii cunoscuţi 
(cum e P. Asenova) se încurcă în constatări contradictorii, prezentând 
formele de tipul me ba din ghegă ba ca infinitiv, ba ca „o formă verbală (ce 
fel de formă? – M. G.) care funcţionează ca infinitiv”. În toate aceste cazuri 
(dar şi în tratarea infinitivelor noi în curs de formare) îşi spune cuvântul 
lipsa completă a ideii de confix, adică indistincţia dintre semiconfixul stâng 
şi prepoziţie. Deci, şi în această sferă e imperios necesară aplicarea noţiunii 
de confix şi delimitarea lui terminologică strictă.

Şi în această sferă (în care se constată lipsa, în albaneză, a unui infinitiv 
„sintetic”, de parcă confixul nu ar fi tot un afix, cum e sufixul, prefixul, postfixul 
ş.a.) se simte lipsa criteriilor clare de identificare a sintetismului şi analitismului. 
Din această cauză, nici tratarea justă, de către Valeria Guţu Romalo, a formelor de 
tipul perfectului compus românesc ca neosintetic5 (tratare la care ne-am asociat1 

5 Dacă ţinem cont de recunoaşterea viitorului şi condiţionalului vest-romanic 
(de ex., it. canterò şi canterei) formate prin reflexele lat. habere, şi nerecunoaşterea 
formelor de perfect, viitor, condiţional ş.a. balcanice tot ca logoforme unice, vedem 
că în cercetarea acestor limbi are loc prezumţia (ca să nu spunem „fascinaţia”) 
postpunerii formantului, ceea ce, privit în plan lingvistic general, e o dovadă  
a îngustimii orizontului.1
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şi noi cu datele privind exponenţii obiectivali) nu-şi găseşte aplicare în practica 
învăţământului. Şi aici ar fi bine-venită noţiunea de confix (anume varietatea ei, 
numită perifix). Mutatis mutandis, aceeaşi tratare ar putea fi aplicată şi la alte 
limbi balcanice (la formele de viitor, condiţional, conjunctiv ş.a.).

Un viciu vechi al prezentării balcanismelor este clasarea la ele a fenomenelor 
ce nu le sunt specifice, uneori nici chiar între faptele limbilor strâns înrudite (cele 
romanice şi slave). De exemplu, sunt privite ca „balcanisme” aşa-zisele „pronume 
scurte” (fenomen romanic comun, demonstrând stadiul incipient al conjugării 
subiecto-obiectivale, existentă în mai multe limbi ale lumii), structura supresivă 
a numeralelor 11–19 (proprie limbilor slave în genere, letonei, dar şi ungarei), 
comparativul zis „analitic” (deşi statutul rom. mai şi sudsl. по ca un cuvânt aparte 
sau prefix trebuie clarificat), prezent în limbile semite, turcice ş.a. La rândul său, 
această înşirare indistinctă a ceea ce este şi ceea ce nu este specific balcanic duce, 
prin falsă extensiune (cum că dacă balcanismele imaginare nu sunt balcanisme, 
atunci n-ar exista nici balcanisme adevărate), la discreditarea ideii balcanismelor 
ca atare (ceea ce face, admiţând şi greşeli faptice, de exemplu, U. Hinrichs),  
cu toate consecinţele acestei atitudini.

Prin urmare, stricteţea maxim posibilă, noţională şi terminologică, este  
o necesitate imperioasă pentru balcanistică.

referinţe bibliografice

1. Rosetti, Alexandru. Istoria limbii române. Bucureşti, ed. a II-a, 1978.
2. Enciclopedia limbii române. Bucureşti, 2001.
3. Нерознак, Владимир. Балканский языковой союз. În: Лингвистический 

энциклопедический словарь, Изд. 2-е, Москва, 2002.
4. Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini, Leipzig, 1978.



232

ProPoZIţIe/enunţ În MeTAlIngVISTICA TeXTuluI

anatoL gAVrIloV
Institutul de Filologie al AŞM

Problema elucidării teoretice a raportului dintre aceste două concepte 
fundamentale nu este nouă. În toiul unei ample discuţii ce se desfăşura în 
lingvistica sovietică după publicarea „genialei lucrări a tov. Stalin”, Bahtin 
constata: „Problema naturii propoziţiei este una din cele mai complexe şi 
mai dificile în lingvistică”, relevând că „este foarte important să facem cât 
mai clar cu putinţă raportul propoziţiei cu enunţul”, elaborând „conceptul 
general de enunţ care să cuprindă toate genurile de vorbire orală şi scrisă”  
[1, p. 251].

În limitele unei comunicări scurte nu putem expune decât sub forma 
unor teze contribuţiile principale ale metalingvisticii textului la elucidarea 
raportului propoziţie/enunţ.

1. Principala trăsătură constitutivă a enunţului ca unitate a comunicării 
dialogice este legătura indisolubilă cu subiectul vorbirii – autorul lui. Trăsătura 
constitutivă şi definitorie a propoziţiei nu este subiectul vorbirii, nici subiectul 
gramatical, nici cel logic, ci predicativitatea, ca şi în propoziţia logică (logos 
apophanticos, cum a definit-o Aristotel), a cărei modificare este şi cu care se mai 
confundă în „gramatica logistică” [2, p. 225-281] mai ales atunci când subiectul 
vorbirii este confundat cu subiectul gramatical exprimat prin pronumele personale 
[3, p. 64-80].

Din această distincţie decurg altele, începând cu definiţia acestor două 
unităţi ca întreguri care au început şi sfârşit.

2. Legătura enunţului cu subiectul vorbirii permite delimitarea graniţelor 
enunţului conform unui criteriu cert – schimbarea subiecţilor vorbirii: un enunţ 
începe acolo unde sfârşeşte enunţul subiectului vorbitor anterior şi sfârşeşte unde 
începe enunţul subiectului următor.

Acest criteriu capătă o deosebită importanţă metodologică în analiza 
textului narativ, care adeseori este încă tratat în tradiţia stilisticii tradiţionale, ce 
operează o disecţie a lui în două forme diferite: „naraţiune şi dialog”, prima noţiune 
fiind identificată cu discursul monologic direct al autorului (sau al substituenţilor 
săi: „naratorul fictiv” ca „autor secundar” sau personajul narant), iar a doua, 
cu „dialogul dramatic” care „mimează dialogul oral” între interlocutori reali  
[4, p. 793]. În textul literar însă, aceste două modalităţi se prezintă sub diverse 
forme de interferenţă, întrepătrundere reciprocă: „dialogul disimulat specific 
romanesc”, „construcţii stilistice hibride”, „zone speciale ale vorbirii personajelor” 
ş.a., care dialogizează structura internă a naraţiunii în diferite moduri de 
organizare compoziţional-stilistică a ei, fără ca enunţurile-replici ale subiecţilor 
vorbirii să fie marcate prin anumite semne gramaticale şi compoziţionale (linia 
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de dialog, alineatul, două puncte, ghilimele, majuscule), nici subiecţii enunţării, 
prin nume sau pronume. Aceste construcţii sunt adeseori citite şi interpretate din 
punct de vedere formal ca enunţ cvasimonologic al unui singur subiect vorbitor.  
O problemă specifică în acest sens prezintă naraţiunea autobiografică, în care 
autorul şi personajul fiind aceeaşi persoană biografică, se produce dedublarea 
eului, astfel încât prin acelaşi „eu” narează eu-autorul şi vorbeşte eu-personajul, 
cuvântul propriu al unuia şi cuvântul străin al altuia interferându-se în structura 
bipolară „intraatomică”  a unui singur „cuvânt împreună” (C. Noica) sau  
a „cuvântului bivoc” [5, p. 6-54].

3. Legătura indisolubilă dintre enunţ şi subiectul vorbitor nu este una 
de ordin formal sintactic. Marcarea graniţelor dintre enunţuri prin schimbarea 
subiectului vorbirii vizează, înainte de toate, conţinutul enunţului. Între începutul 
şi sfârşitul enunţului (dixi), pe de o parte, începutul şi sfârşitul propoziţiei 
(punctum) se găsesc două conţinuturi calitativ diferite: unul de sens şi, respectiv, 
altul de semnificaţie. În lingvistica structurală şi în stilistica lingvistică aceste 
două noţiuni nu se diferenţiază clar şi sunt utilizate mai frecvent ca sinonime. 
În metalingvistică şi în lingvistica integrală diferenţierea lor are o importanţă 
principială pentru clarificarea raportului dintre enunţ şi propoziţie. Promovând şi 
dezvoltând distincţia lui Aristotel dintre logos semanticos şi logos apophanticos,  
E. Coşeriu relevă permanent necesitatea de a deosebi „faptele de discurs” şi „faptele 
de structură a limbii”, „semantica sensului” şi „semantica semnificaţiei” care se 
găsesc în planuri diferite ale limbajului. Semnificaţia defineşte semanticitatea 
limbajului. Sensul se găseşte numai în discurs şi în text [6, p. 136-138].

În metalingvistică conţinutul sensului a fost precizat prin corelarea 
lui cu valoarea (evaluarea), respectiv a funcţiei semnificante cu funcţia 
axiologică a cuvântului-enunţ [7, p. 153-161]. Sensul nu este o actualizare 
a conţinutului de semnificaţii al cuvântului şi propoziţiei, ci se produce 
în afara sistemului limbii, în procesul comunicării intersubiectuale într-
un anumit orizont axiologic, într-un context cronotopic al unei ierarhii de 
valori culturale într-o continuă schimbare şi devenire, în care şi semnificaţia 
generală a cuvintelor se schimbă şi se individualizează, ele devenind 
elemente constitutive ale conţinutului de sens al enunţului concret. În text, 
sensul şi semnificaţia sunt inseparabile. Comunicarea intersubiectuală nu 
este posibilă decât în baza identităţii semnificaţiei comune a „cuvântului 
neutru”. „Neutralitatea ideologică a semnului verbal” [7, p. 13-19] care, 
tocmai pentru că nu poate fi acaparat totalmente de nicio ideologie, oricât 
de monologistă şi totalitaristă ar fi, poate fi expresia oricărei ideologii şi 
poate mijloci dialogul dintre ideologiile cele mai opuse. Cuvântul-semnificat 
din dicţionar în procesul comunicării se prezintă sub trei aspecte diferite şi 
totodată inseparabile, ca trei faţete ale cuvântului întreg: cuvântul neutru, 
cuvântul străin al celuilalt şi cuvântul meu propriu prin care exprim poziţia 
mea ideologic-axiologică în raport cu poziţia celuilalt [1, p. 268].

În propoziţie ca unitate de semnificaţie constituită prin relaţii sintactice 
între cuvinte neutre nu pot să existe cuvânt propriu şi cuvânt străin, cuvinte cu 
sensuri opuse, ceea ce ar perturba comunicarea, căci prima condiţie minimă a ei 
este să ne referim la acelaşi lucru atunci, şi mai ales atunci, când avem atitudini 



234

axiologice şi idei diferite despre obiectul comunicării, atribuind cuvântului 
semnificant sensuri ideologice opuse, care pot fi ambele adevărate întrucât au 
origine obiectivă în diferite contexte sociale, cultural-valorice reale, adică în 
orizonturi axiologice diferite dintr-o societate în continuă devenire istorică.

4. În raportul dintre semnificaţia şi sensul cuvântului în enunţ îşi găseşte 
expresie verbală dualitatea ireductibilă a fiinţei lumii, a omului şi a limbajului 
său. Cum se ştie încă de la Heraclit şi Parmenide, fiinţa nu poate fi cunoscută 
doar pe principiul identităţii, mereu aceeaşi, sau numai pe principiul alterităţii, 
a apelor curgătoare în care nu se poate intra a doua oară. Cunoaşterea nu  
e posibilă fără recunoaşterea întregului, dar nici nu se poate limita la recunoaşterea 
identităţii lui, căci făcând abstracţie de schimbările reale ale obiectului, vom 
primi „săgeata lui Zenon” care nu poate să zboare. „Antinomiile limbii care 
îşi dau întâlnire în conceptul de propoziţie” [8, p. 69] îşi au originile în modul 
de a concepe obiectul cunoaşterii în general, obiectul lingvistic în particular: 
nici numai ca identitate sincronică, anistorică, nici numai ca alteritate mereu 
schimbătoare, evidentă, dar incognoscibilă, din perspectiva epistemologică  
a „ştiinţei generalului”, ci ca unitate dialectică a contrariilor identitate-alteritate, 
ca „unitate în devenire”. Acest principiu fusese formulat de G. Ibrăileanu 
referitor la complexitatea contradictorie şi dinamică a personajului romanesc, 
ca imagine a „omului complet”; el ne permite să recunoaştem în Nataşa lui 
Tolstoi sau în Olguţa lui Ionel Teodoreanu aceeaşi fiinţă şi totuşi mereu alta 
[9, p. 110-112]. Şi Bahtin relevă că tema specială a studiului său despre rolul 
istoric al Bildungsromanului în dezvoltarea realismului este „imaginea omului 
care devine” [1, p. 198]. Devenirea este conceptul fundamental şi în lingvistica 
integrală a lui Eugen Coşeriu, pentru care obiectul lingvistic principal nu este 
limba-ergon, ci limba în continuă devenire istorică, prin acte de creaţie 
individuală a vorbitorilor ei în convorbirea lor dialogică. În limba reală, 
istorică, avem omogenitate, dar avem şi devenire. Limba nu este un sistem 
produs definitiv, ci producere a sistemului, de aceea nu există şi nici nu poate 
exista o descriere completă a sistemului vreunei limbi vii. Coşeriu relevă că 
trebuie luat totdeauna în considerare „faptul esenţial că limbile istorice nu 
se fac o dată pentru totdeauna, ci sunt create şi re-create continuu de către 
subiecţii vorbitori prin actele de vorbire” [2, p. 263].

5. În lumina acestui principiu al devenirii apare mai clară deosebirea 
conceptuală esenţială dintre noţiunile propoziţie şi enunţ. Dacă prima, ca unitate 
a sistemului static, este închisă între începutul şi sfârşitul ei, enunţul, dimpotrivă, 
nu există ca un singur enunţ izolat, nici ca primul, nici ca ultimul enunţ, ci doar 
„între” (Zwischen e conceptul fundamental al dialogismului lui Buber, preluat 
şi dezvoltat de Bahtin) enunţuri, ca o verigă intermediară în lanţul de enunţuri 
ca replici ale dialogului infinit. De aceea începutul şi sfârşitul enunţului 
definesc alte două trăsături constitutive şi interdependente ale conţinutului său 
– responsivitatea şi adresativitatea. Ca verigă între două enunţuri, el răspunde 
la întrebarea enunţului anterior deja rostit şi adresează o nouă întrebare către 
enunţul următor, nerostit, pe care-l anticipează şi îl provoacă. Astfel, spre 
deosebire de propoziţie, care este o structură bidimensională (cuvânt-obiect), 
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enunţul este una tridimensională, exprimând o triplă relaţie: 1) cu obiectul 
comunicării; 2) cu subiectul autor şi 3) cu enunţul altui subiect.

6. Structura inelară de întrebare – răspuns este postulată şi în 
hermeneutica ontologică: orice propoziţie afirmativă dintr-un text nu poate 
fi înţeleasă, relevă Gadamer, decât prin cunoaşterea întrebării altei propoziţii 
la care ea răspunde; acesta este unul din principiile de bază ale „cercului 
hermeneutic” în ontologia fundamentală a lui Heidegger, care a fundamentat 
„întâietatea ontologică a întrebării” [10, p. 30-32]. Contribuţia dialogistică  
a metalingvisticii enunţului constă în relevarea faptului existenţial că întrebarea 
şi răspunsul se nasc şi interacţionează nu în conştiinţa, unică şi închisă în sine, 
a unui singur subiect cognitiv, ca în „dialogurile” formal-compoziţionale 
ale discursului filosofic monologic, ci între doi subiecţi reali ai comunicării 
existenţiale: „cel care întreabă şi cel care răspunde au cronotopi individuali 
diferiţi” [1, p. 371], adică se află şi în două universuri axiologice diferite: eu 
şi altul. Eu răspund la întrebarea altuia şi aştept răspunsul altuia. Cuvântul 
este o scenă pe care se joacă „drama în care participă trei protagonişti”  
[1, p. 301]. Tocmai pentru că ei au existat şi există pe scena istorică reală, eu îi 
pot interioriza, imagina şi dezvolta în conştiinţa şi fantezia mea, ca în „dialogul 
morţilor” (Lucian) sau ca în „monologul dialogizat” al lui Raskolnikov, în 
mintea căruia reverberează ecouri ale convorbirilor sale reale cu alte personaje, 
aceste ecouri prelungindu-se în convorbirile lui închipuite, iar acestea apoi 
se transformă în dialoguri reale. Subiectul romanului dostoievskian, conchide 
Bahtin, este o întrepătrundere a dialogurilor într-un continuu „mare dialog” 
– romanul în întregul lui – care se interiorizează în dialoguri închipuite şi se 
exteriorizează în dialoguri reale între toate personajele principale şi secundare, 
formând arcuri arhitectonice supradiegetice (надсюжетные) ce se sprijină 
pe triade dialogice între personaje care nu dialoghează nemijlocit între ele în 
situaţii evenimenţiale ale subiectului. Aşa sunt, de exemplu, convorbirile lui 
Ivan Karamazov cu Smerdeakov şi cele cu Alioşa Karamazov aceştia fiind 
alţi doi antagonişti reali ce se ciocnesc doar pe scena conştiinţei dedublate  
a lui Ivan, tema dialogurilor reale fiind apoi dezvoltată în dialogul lui închipuit 
cu diavolul, dublul său care reprezintă o proiecţie a ceea ce Buber a numit 
„coşmarul lui Acela”. Căutarea chinuitoare a răspunsului la propriile „ultimele 
întrebări” se desfăşoară dramatic printr-o oscilare între enunţurile opuse ale 
celor doi antagonişti într-un câmp semantic polarizat în care fiecare cuvânt-
enunţ devine bivoc, dublu orientat către obiectul său şi către cuvântul altuia 
despre acelaşi obiect [11, p. 355-377].

7. Fiecare enunţ se naşte din relaţia dialogică răspuns-întrebare cu un 
enunţ anterior şi se dezvoltă în relaţia întrebare-răspuns cu enunţul ulterior. 
Această triadă dialogică nu este doar o formă compoziţională exterioară, ci una 
arhitectonică, constitutivă, crearea conţinutului enunţului fiind triplu determinată: 
de unitatea tematică a obiectului; de voinţa, intenţia şi concepţia comunicativă  
a subiectului vorbirii; de către cuvântul-răspuns al celuilalt subiect interlocutor, 
răspuns anticipat aşteptat cu speranţă sau cu teamă, provocat sau contestat.

8. Faptul că enunţul este o triplă raportare către obiectul-lucru semnificat şi 
către valoarea lucrului pentru noi, care nu este „lucrul virgin” numit pentru prima 
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dată de către „biblicul Adam” [1, p. 274], ci lucrul deja exprimat prin cuvântul 
rostuitor al altuia („în fiecare cuvânt răsună ecouri seculare”, cum observase 
încă Schleiermacher), astfel încât cuvântul meu rostuitor se întâlneşte, în chiar 
miezul obiectului comunicării, cu „contracuvântul” rostuitor al antevorbitorului, 
acest fapt face ca în semantica semnificaţiei „cuvântului neutru” să se producă 
o polarizare şi o tensiune expresivă comparabilă, după Voloşinov, cu aceea 
din câmpul electromagnetic dintre doi poli cu încărcături opuse: cu cât creşte 
diferenţa încărcăturilor electrice, cu atât luminează mai viu becul electric, adică 
se produce „iluminarea existenţială” (K. Jaspers) a dialogităţii profunde a fiinţei 
lumii, omului şi logosului său. Această tensiune axiologic-emotivă din structura 
bipolară intrinsecă a cuvântului determină o altă trăsătură specifică a enunţului 
– intonaţia expresivă – mult mai variabilă şi mai individualizată în comparaţie 
cu intonaţia gramaticală a propoziţiei, diferenţiată doar după tipuri generale de 
construire sintactică şi prozodică.

Enunţul este un act de creaţie individuală a subiectului vorbirii,  
dar nu este creaţie ex nihilo, ci se naşte în forma expresivă a unui anume gen 
de discurs oral sau scris. În raporturile de condiţionare şi acţiune reciprocă 
dintre gen şi enunţ se rezolvă antinomiile social/individual, obiectiv/subiectiv, 
extrinsec/intrinsec ş.a. în procesul devenirii istorice a limbajelor unei limbi. 
Însă contribuţiile metalingvisticii la teoria formelor de gen ale enunţului 
reprezintă o temă aparte, pe care o tratăm în alt articol: Dialogul şi formele 
nedialogale ale comunicării dialogice.

În concluzie: dacă în discurs (text) propoziţia devine enunţul  
unui subiect-autor, conţinutul ei de semnificaţie se „electrizează”,  
polarizându-se axiologic, şi devine conţinut de sens; dacă enunţul este extras 
din contextul comunicării dialogice şi transferat în sistemul gramatical al limbii 
ca o „structură lingvistică”, raporturile dialogice tensionale dintre cuvântul 
propriu şi cuvântul străin se neutralizează, se depersonalizează şi devin relaţii 
obiectual-semantice dintre cuvinte neutre în contextul „semanticii semnificaţiei” 
a „cuvântului nimănui”, a „propoziţiei abstracte” [9, p. 72]. De la aceasta nu se 
vede o cale de reîntoarcere la enunţul concret, care nu este totuşi „enunţ ilustrativ”. 
Dintr-o succesiune de propoziţii abstracte nu poate rezulta decât un text abstract, 
o „ficţiune teoretică” (M. Bahtin) a gândirii abstractizante a terţului neimplicat în 
dialog, situat într-un „punct arhimedic” imaginar (K. Jaspers), un text fără autor, 
fără gen, fără o structură cronospaţială şi compoziţională stilistică individuală, 
adică un text inexistent, căci există numai lucruri individuale la care cunoaşterea 
trebuie să se întoarcă mereu. Apelul lui Huserl – „înapoi către lucrurile înseşi” 
– rămâne totdeauna actual. Schisma filologică în teoria textului nu va putea 
fi depăşită dacă vom continua să mergem pe cele două căi „urmate separat”  
[13, p. 44] de lingvistica limbii-ergon a „obiectivismului abstract” şi de 
lingvistica vorbirii a „subiectivismului individualist” [8, p. 46-65], dacă vom 
continua să neglijăm existenţa unei „a treia căi” pe care Martin Buber a definit-o 
ca „sferă a lui Între (Zwischen), în care „omul între oameni” (C. Petrescu) 
descoperă în „situaţii dialogice elementare” ale vieţii sale de fiecare zi adevărul 
că „faptul fundamental al existenţei umane” este „întâlnirea omului cu omul”  
[14, p. 230-231]. Este acea „logosferă” specifică a dialogului [1, p. 338] în care 
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s-a format concepţia dialogică a fiinţei omului ca întreg şi a cuvântului său 
întreg, „cuvânt împreună al rostirii rostuitoare” (C. Noica). Această a treia cale 
a dialogului interuman şi interpersonal a fost croită, încă din anii ’20 ai secolului 
al XX-lea, şi în ştiinţa limbajului. În baza concepţiei dialogice a comunicării 
verbale au fost elaborate două mari proiecte de întregire a ştiinţei limbajului 
– metalingvistica şi lingvistica integrală – în care au fost create premisele 
ontologice, epistemologice şi teoretico-metodologice ale unei convergenţe 
interdisciplinare efective în cercetarea formelor interioare ale creaţiei verbale  
a omului – enunţurile orale şi scrise.
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InTerFerenţA STIlurIlor.
PuBlICISTICă VS lITerATură

oLesea gÎrleA
Institutul de Filologie al AŞM

Problema interferenţei stilurilor publicistic şi artistic este relativ nouă în 
spaţiul dintre Nistru şi Prut. Acest aspect îşi găseşte reflectare în studiul Ninei 
Corcinschi Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor (Chişinău, 2008), în 
care preocuparea de bază a autoarei este cum jurnalul unui scriitor se ridică 
la rangul de naraţiune (sau chiar ficţiune). Este un aspect pertinent şi pentru 
cartea Literatur Express. Europa de la fereastra vagonului, semnată de Vasile 
Gârneţ şi Vitalie Ciobanu. Apartenenţa acestui text la ficţiune sau nonficţiune 
e condiţionată de marca paratextuală a cuvântului „jurnal”. Prin conţinutul 
său, jurnalul Literatur Express… oscilează între un text publicistic, aşa cum 
pretinde iniţial, şi un text a cărui ficţionalitate ar putea fi condiţionată.

Cartea Literatur Express… oferă cititorului date geografice, politice, 
culturale, literare, istorice într-un puzzle aranjat de doi scriitori care reconstituie, 
fragment cu fragment (4 iunie 2000 – 17 iulie 2000), o aventură spectaculoasă 
a celor 45 de zile de jurnal petrecute în 19 oraşe, într-o comunitate de peste 
100 de scriitori din 43 de ţări, care se plimbă cu trenul prin Europa. A fost 
un megaproiect iniţiat de germani în anul 2000, susţinut şi finanţat de ţările 
europene, directorul acestui proiect fiind un scriitor german care îşi are originile 
în România, Thomas Wohlfahrt. Numele de familie al directorului se asociază 
prin traducere proiectului de care a fost responsabil (wohl însemnând „bine” şi 
fahrt „călătorie”, în traducere: „călătorie reuşită” sau „bună”, n. n.).

Datele furnizate de cei doi autori sunt reale, oscilând uneori între verosimil 
şi incredibil, posibil şi imposibil, real şi ficţional.

Jurnalul ar putea fi calificat drept un veritabil ghid turistic, întrucât oferă 
date concrete despre câteva oraşe (Lisabona, Madrid, Bordeaux, Lille, Bruxelles, 
Dortmund, Hanovra, Malbork, Kaliningrad, Vilnius, Tallinn, Sankt Petersburg, 
Moscova, Minsk, Brest, Varşovia, Berlin), gări, denumiri de străzi, atracţii turistice, 
despre clădiri, castele şi muzee etc. Conţine informaţii mai puţin cunoscute de 
călători despre hoţii din Spania şi din ţările CSI, pierderea paşapoartelor de către 
hotelieri sau călători, controlul bagajelor la frontieră, serviciile sexuale oferite 
cu generozitate în hotelurile fostelor ţări CSI (Bielarus), dar şi în Polonia. Este 
un jurnal care reflectă viaţa scriitorilor şi evenimentele la care iau parte aceştia: 
excursii cu autocarul, cu avionul, cu vaporul şi cu trenul, plimbări prin oraşe, 
polemici, spectacole, cumpărături la complexuri comerciale, recepţii la primării 
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şi ambasade, interviuri, traduceri, discuţii în librării, conferinţe etc. Sintetizând, 
Literatur Express… cuprinde o arie vastă de teme, cum ar fi alteritate vs identitate, 
specificul naţional, conflictul dintre generaţii, diferenţa şi dialogul dintre vestici 
şi estici, literatura română în lume, tradiţionalism vs postmodernism, formarea 
grupurilor sociale, acţiuni culturale, corupţia şi infracţiunile etc.

Literaritatea jurnalului derivă din calificativele variate pentru substantive, 
diverse atribute adjectivale. Întregul text este creat dintr-o „metaforă feroviară” 
(Rodica Zafiu), pornind chiar de la titlu: Literatur Express. Europa de la fereastra 
vagonului; jurnalul este în mare parte o explorare a lumii din tren. Cartea abundă 
în elemente senzaţionale cultivate prin epitete la superlativ, spre exemplu: rută 
mitică, pact scriptic, spectacol poetic, delir colectiv, exotica garnitură literară, 
megaproiect cultural. Abundente sunt nuanţările semantice de tipul: colegi de 
tren literar, pasageri ai trenului literar, traseu al trenului literaturii, bordul 
trenului, trenul scriitorilor, trenul Europei, caravana noastră, „fanii” din trenul 
literaturii, maraton poetic, echipă mobilă, trenul „şarpe alergător”, reading 
poetic, traseul Expresului literar, interviu pe roţi, o caravană de scriitori, 
scriitori adunaţi de pe întreg continentul, să refacem trenul pierdut by e-mail, 
45 de zile în trenul literaturii turnate într-o carte, policronia chipurilor Europei, 
dialoguri pe „roţi”, „gustare literară”, cronicar ambulant etc.

Un şir de procedee de morfologie poetică pigmentează discursul 
jurnalistic, printre care remarcăm:

– metafore: „La Lisabona spun, am senzaţia că traseul vieţii continentale 
e mângâiat de valurile Oceanului Atlantic, iar oamenii trăiesc asemenea 
pescăruşilor” [1, p. 30]; „Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Operei din centru 
alcătuiesc, în paralelismul lor complice, cotiledoanele unei plante urbane palpitând 
de o viaţă intensă, nucleul unde ţâşnesc mai multe străzi în toate direcţiile”  
[1, p. 141]; „programul Literatur Express-ului, un fel de covor împânzit cu rune, 
în care tu eşti una din iţele toarse de «suveica» organizatorilor, un fir indispensabil 
al semnului mistic” [1, p. 162];

– epitetele folosite în textul jurnalistic scot la iveală veritabile cochetării 
stilistice: „un ciorchine de tineri cocoţaţi într-un echilibru precar pe muchia 
unui havuz plin cu apă” [1, p. 152]; „o femeie plinuţă, cu mâini albe şi pufoase, 
ca două pernuţe” [1, p. 51]; „mers de păpuşă calculată (e supraponderală)”  
[1, p. 163];

– comparaţiile, unele din ele metaforizate, denotă un veritabil simţ artistic: 
„trenul ţâşneşte prin subteran, silenţios, apoi iese la suprafaţă ca un imens şarpe 
din văgăuna lui, mânat de o foame mistuitoare” [1, p. 181]; „imperiul scârţâia din 
toate încheieturile precum o corabie mâncată de cari, una care începea să ia apă la 
bord” [1, p. 236]; „ultima escală în negurosul Est sovietic a pus vârf impresiilor 
ce ni s-au acumulat, ca o stalactită din ziua în care am ajuns la Kaliningrad”  
[1, p. 332]; Bielarus, „o ţară ce nu respectă regulile când măştile bunăvoinţei 
se scutură ca nişte straie de arlechin şi rânjetele sardonice ies la lumină”  
[1, p. 333]; „echipa scriitorilor se desface ca un evantai: ne vom intersecta 
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sporadic, în cadrul diverselor manifestaţii, apoi ne vom împrăştia în toate 
colţurile Europei, pentru ca să nu ne mai reunim niciodată într-o formulă iniţială”  
[1, p. 353].

Nina Corcinschi observă că odată cu evoluţia publicisticii textul devine 
mai permisiv, inserând elemente noi, inaccesibile anterior: „Publicistica s-a 
racordat la eclectismul postmodern, a depăşit handicapul limbii de lemn şi s-a 
fluidizat, adică a pătruns în zone care-i erau inaccesibile anterior. Ne referim la 
deschiderile ei actuale pentru elemente narative, la incluziunea fabulosului, la 
dialogul intertextual al schemelor narative, la tendinţele ei de beletrizare asumate 
în virtutea funcţiei conotative şi a intenţiei de seducere a cititorului” [2, p. 7]. 
Fluidizarea discursului jurnalistic are loc şi prin abundenţa elementelor de jargon, 
a cuvintelor străine (americanisme, germanisme, hispanisme etc.); ajustarea lor 
se îmbină deseori armonios cu rigorile limbii române, creând o limbă artificială, 
lingua franca. Fenomenul multilingual inserat în textul publicistic se impune 
de obicei prin denumiri de străzi, ziare şi reviste, abrevieri, exotisme, propoziţii 
sau fraze preluate integral din limba străină, denumiri de instituţii, teatre, 
muzee, denumiri de monede, denumiri de magazine, oraşe, biserici, cuvinte 
de legătură care facilitează comunicarea sau o complică pentru necunoscătorii 
unei limbi străine. Ele marchează o deschidere spre oralitatea familiară,  
o relaxare a limbajului, o împrospătare a expresiilor, din nevoia de accesibilitate, 
de apropiere de cititor, dar şi de sentimentul actualităţii, al noutăţii. În aceeaşi 
ordine de idei, preluarea cuvintelor străine prezintă un înalt grad de cultură,  
dar şi de snobism pe alocuri. În jurnal aceste cuvinte împrumutate sunt o marcă 
a ţării vizitate de autori, pe de o parte, dar şi accederea la o limbă comună pentru 
toţi scriitorii, în cazul de faţă limba engleză. Prezentăm cuvinte preluate din alte 
limbi de autorii jurnalului:

– din limba engleză: Welcome to Lisbon!, I’m afraid it’s very expensiv!  
[1, p. 29], reading-uri [1, p. 31], speech-uri [1, p. 57], varianta soft [1, p. 67], 
seară-maraton de dancing, [1, p. 107], se văd building-urile înalte ale unui city 
[1, p. 111], condiţiile dinkfest-ului [1, p. 117], un facies somnoros [1, p. 146],  
I regret, but I know, I think all it’s finished for Romania [1, p. 158-159], your 
words realy enjoyed me [1, p. 170], hardul memoriei, zi de shopping [1, p. 270], 
un insert live în naraţiune [1, p. 357], story-ul [1, p. 457] etc.;

– din limba portugheză: (denumiri de reviste) Coloqio Artes, Coloqio 
Letras [1, p. 29], extramuros [1, p. 32], (denumiri de regiuni) Boca del Inferno, 
Cabo da Roca [1, p. 34], (denumiri de ziare) Diario de Noticias, O inter-rail dos 
escritores [1, p. 46];

– din limba spaniolă: chicos y chicas, pesetas [1, p. 55-56], Plaza Mayor 
[1, p. 61], Las Meninas [1, p. 73], La Transcontinentale [1, p. 79];

– din limba germană: Der Speigel [1, p. 66], ja! [1, p. 163], 
(denumiri de magazine) Karstadt, C & A, Salamanders, Marc & Spencer  
[1, p. 166], auslander, islander [1, p. 173-174], hotelul Kaiserhof [1, p. 180], 
(denumiri de oraşe) Dortmund, Hanovra, Kronsberg [1, p. 182], Seilbahn  
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[1, p. 187], Walsburg [1, p. 192], Reichstag, Alexanderplatz, Friedrichstrasse  
[1, p. 193], Königsberg [1, p. 212], Der Tagespeil, Babel auf Schienen [1, p. 352], 
Zoo Garden, Poarta Brandenburg, strada Unter Linden [1, p. 358], Babelplatz  
[1, p. 370], Kurfürstendamm, Palatul Charlottenburg, Potsdamer Platz  
[1, p. 371], Aktionsgruppe Banat [1, p. 387], Gastarbeiter [1, p. 394];

– din limba franceză: avant la lettre [1, p. 71], romanul Le Dragon d’ivoire 
[1, p. 80], A la recherche du temps perdu [1, p. 82], pivniţele château-urilor  
[1, p. 89], Les Valses de Vienne [1, p. 80], Chateau Smith Haut La fitte  
[1, p. 93], ziarul l’Express [1, p. 87], Société des Gens de Lettres, SOFIA  
(Societé Française des Intêréts Auteurs de l’ecrit) [1, p. 188], Marche de la 
Poesie [1, p. 130] etc.;

– din limba rusă: Ia balşoi poăt postmodern! [1, p. 102], Vodca  
[1, p. 201], soleanka [1, p. 222], Novîi mir, varejki, ceastuşki [1, 224-225], 
matrioşka, Otstani! [1, p. 280], Bolşoi i Malîi Teatr [1, p. 300], mostik drujbî 
[1, p. 303] etc.;

– din limba poloneză: wszystko jest pezja [1, p. 349], Gazeta Wyborcza  
[1, p. 351], zloţi;

– din limba islandeză: revistele Andblaer, Skirnir [1, p. 456], ziarul 
Morgunblapip, compania de peşte „Salariu Islandica”.

Poetizarea limbajului jurnalistic în cartea Literatur Express… are loc 
prin variaţiile denumirilor fiinţei. Un fragment savuros din jurnalul Literatur 
Express… îl constituie atribuirea unor porecle sau nume alternative amuzante 
scriitorilor din Trenul Literaturii de către Corine Desarzens – o scriitoare din 
Elveţia. Deşi ar putea fi calificate drept insulte sau injurii, autorii jurnalului vor 
să ne convingă că nu sunt „deloc răutăcioase”, iar scriitoarea Corine Desarzens 
mărturiseşte că porecla e o modalitate de a memoriza mai bine chipurile oamenilor 
pe care îi întâlneşte. Porecla e şi o modalitate de dedublare, întrucât demască 
viciile, aspectele corporale, tabieturile scriitorilor: „Sârbul Vladislav Bojac, 
de exemplu, ar trebui să răspundă şi la numele «Don Quijote». Belgrădeanul  
e pirpiriu, cu o bărbuţă ascuţită, decolorată, ochii mici, sfredelitori, mereu înroşiţi. 
«Acesta îl termină pe Miloŝeviĉi», mai adaugă Corine un mic comentariu. 
Chingiz Abdullayev, cel care produce romane poliţiste pe bandă rulantă, îşi 
schimbă zilnic hainele scumpe şi se parfumează abundent, este numit «Barbara 
Cattland din Azerbaidjan» sau «Parfumul Cremlinului», aluzie artistică la gradul 
său de (fost) general KGB şi, totodată, o trimitere parodică la felul stereotip 
în care îşi intitulează istoriile cu spioni. Islandezul Einar Örn Gunnarrsson 
este «Pescarul ameţit» – trimitere mai mult decât transparentă la rătăcirile sale 
bahice. Aleksei Varlamov din Rusia: mic de statură, cioturos şi mătăhălos, cu 
o frunte enormă şi o barbă în paragină, cu un mers de ţăran care calcă nesigur 
pe asfalt, este numit «Lev Tolstoi în secolul XXI». Adrian Popescu ar trebui 
să reacţioneze şi la numele «Padre» sau «Monseniorul», Adrian este omul în 
preajma căruia eu, mamă cu trei copii, mă cuminţesc, recunoaşte cu smerenie 
Corinne. Medicul Trenului Literar, o femeie din Turcia, cu mişcări încetinite şi 
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cu un facies somnoros, ce pare mai curând ea să aibă nevoie de ajutorul nostru 
decât noi de al ei, este «Frumoasa adormită din Orient». Italianul Nicola Lecca, 
infantil şi alintat, «supravegheat telefonic de părinţi» (maică-sa l-a întâmpinat la 
Paris, probabil ca să vadă dacă Nicola respectă regimul alimentar), s-a ales cu  
o poreclă veritabilă – «Bambino italiano»” [1, p. 146].

Această modalitate de descriere a personajelor prin porecle sporeşte gradul 
de implicare personală în evenimentul relatat sau descris. Jurnalul mizează pe 
individualitate, predomină aprecierile personale, subiective. În opinia Rodicăi 
Zafiu, devine tot mai evident gradul crescut de subiectivitate în publicistica 
actuală, „autorii îşi stăpânesc cu greu propriile porniri, simpatii şi antipatii şi 
nu reuşesc decât rareori să găsească echilibrul adevăratului profesionalism, 
tonul neutru al informaţiei, personalitatea fiecăruia e hipertrofiată, vorbitorul  
e tentat să dea verdicte, să creadă că opiniile sale sunt de cel mai mare interes 
pentru potenţialii interlocutori” [3, p. 41]. Autoarea nu reproşează subiectivitatea 
limbajului publicistic, ci afectivitatea lui exagerată. Spre exemplu, în citatele 
ce reflectă părerea personală despre Republica Moldova, autorii adoptă un stil 
polemico-ironic, denotă pesimism total, repulsie pe alocuri: „acest loc al tuturor 
rătăcirilor” [1, p. 14]; „când spui Basarabia înseamnă că ai de dat veştile care 
în general plictisesc” [1, p. 23]. Păreri mai optimiste care alunecă în pesimism 
întâlnim în citatele „dacă destinul ne-ar fi ferit de tăvălugul comunist, poporul 
meu ar fi avut astăzi o viaţă mai bună” [1, p. 30], „în Moldova, deşi ne-am 
câştigat libertatea de expresie, mentalităţile sunt departe de a se fi schimbat”  
[1, p. 62]. Autorii demască unele defecte ale basarabenilor, de exemplu „narcisismul 
păgubos” [1, p. 63], „renaşterea anemică din spuma perestroikăi lui Gorbaciov” 
[1, p. 79]. Toate acestea converg spre conştientizarea disonanţei dintre prezent 
şi consecinţele trecutului: „Moldova, de pildă, este o rezervaţie atemporală. 
În epoca globalizării, a internetului etc., noi trebuie să rezolvăm probleme ce 
datează de acum 100 de ani şi mai bine, care ţin de istorie, limbă şi identitatea 
românească etc., dar tot răul spre bine. În plină postmodernitate basarabenii ar 
putea fi priviţi ca nişte exponate de muzeu, interesante, susceptibile să suscite 
curiozitatea Occidentului” [1, p. 83]. Contactul cu civilizaţia europeană provoacă 
un pesimism şi mai dur: „am simţit întotdeauna o jenă dureroasă să-i vorbesc unui 
străin despre mizeria de acasă” [1, p. 89]; la vederea unor sate din Franţa, Vitalie 
Ciobanu constată: „O civilizaţie la care satele noastre nu vor accede niciodată.  
Nu într-un viitor pe care îl acoperă o viaţă de om, în orice caz” [1, p. 144]. 
Plecarea din Basarabia este văzută ca o evadare descrisă astfel: ai „sentimentul 
tonic că eşti departe de acele realităţi, detaşat, pus la adăpost, sentimentul că nu 
te pot influenţa, nu-ţi pot face rău, că le poţi ignora cel puţin o bucată de timp”  
[1, p. 162]. Pesimismul ce vizează Republica Moldova abundă în jurnal:  
„În secolul 21, viaţa în Basarabia depinde în totalitate de capriciile meteo. Şi de 
cele geopolitice” [1, p. 186].

Subiectivitatea nu se manifestă doar la nivelul expunerii părerii 
personale (afective) a autorilor despre un anumit eveniment, oraş sau ţară, 
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ci conţine date care indică pasiunile, preocupările autorilor, pune în evidenţă 
unicitatea şi individualitatea lor. Spre exemplu, Vasile Gârneţ e preocupat de 
o anumită arhitectură şi alege destinaţii specifice: „vechea mea predilecţie 
pentru construcţii medievale îşi află din prima clipă ţinta în castelul  
São-Jorge” [1, p. 24], iar Vitalie Ciobanu este pasionat de muzee: „sunt aici 
pentru a-mi respecta un tabiet: cel de a vizita măcar un muzeu celebru în fiecare 
metropolă în care poposim” [1, p. 365].

Alte procedee stilistice la care recurg autorii jurnalului sunt:
– antiteza, care subliniază discrepanţa dintre două situaţii, obiecte sau 

fenomene sau se manifestă ambivalent, cuprinde două opoziţii într-un întreg, fără 
a le separa, le lasă să coexiste. Discrepanţa dintre cazarea în două hoteluri diferite 
din Germania şi Sankt Petersburg este strigătoare la cer: „Astron Suite-Hotel – 
uriaş, supermodern – primim, fiecare, nu câte o cameră, ci un adevărat apartament: 
sufragerie cu bar şi tejghea; dormitor, lavoar, baie… (…) Dortmundul va figura în 
toate jurnalele care se scriu în acest tren, ca un vârf al cazării. Un «avans» pentru 
frustrările ce vor urma” [1, p. 165]. (Sankt Petersburg) „Hotelul Oktyabriskaia  
e un hotel de stat, «adică al nimănui» (…) Carpete putrede, podele gonflate, 
miros de mucegai, lumină de cavou (…) Welcome to the Hell (…) Camera mea 
este îngustă, neaerisită (…) cada de baie are o culoare vineţie, înflorată cu pete 
mai întunecate – «o plantaţie de ciupercuţe», mă gândesc” [1, p. 276].

Antiteza permite autorilor să pună în „opoziţie” două persoane, care 
semnifică contrastul dintre generaţii, dintre trecut şi prezent, dar şi opoziţia dintre 
două viziuni diferite asupra lumii: „Ruşii îl aplaudă pe Putin care e tânăr, dinamic 
şi care are ambiţia să renască visul Rusiei Mari, în timp ce Elţîn, bătrân, bolnav şi 
căzut în patima alcoolului, simbolizează mai degrabă slăbiciunea postcomunistă 
şi «democratică» a ţării lor, «înfrângerea» ei în faţa Occidentului. O umilinţă 
pe care mulţi nu i-au iertat-o” [1, p. 190], „Depunem flori la monumentul lui 
Puşkin şi Schiller – două spirite puse împreună pentru a împăca ireconciliabilul”  
[1, p. 214].

– hiperbolizarea excesivă aduce în lumină noi nuanţări ironice, cum se întâmplă 
în următoarele citate: „Emoţiile mă copleşesc de parcă mă aşteaptă o confruntare cu 
taurii din Pamplona” [1, p. 51], „turiştii sunt un trib de extratereştri ce trebuie protejat”  
[1, p. 211], trenul „Moscova-Kaliningrad, celebra garnitură cu 15-20 de vagoane 
– un adevărat monstru care leagă Rusia de enclava «sa» din Vest” [1, p. 230];

– comicul şi ironia se manifestă în jurnal indirect, prin antiteză: „La Hotelul 
Rossia (…) La micul dejun, ni se servesc prăjiturile nemâncate de aseară. Nu se 
atinge nimeni de ele nici în dimineaţa aceasta” [1, p. 299]. Ironia se impune 
şi prin negarea fenomenului imediat, o astfel de întorsătură conferă discursului  
o răsturnare de situaţie, seriozitatea nu este serioasă, devine un fel de păcăleală. 
A spune ceva în serios fără a lua în serios e forma clasică a ironiei: „Attendant-ul 
turc, Sezer Duru, se lasă purtată pe o targă de actori, le cere apă şi le vorbeşte 
despre «chinurile» suferite în spaţiul rusesc (nu le spune nimic însă despre cum 
dansase kazacioc şi savurase vodka la Kaliningrad”) [1, p. 334].
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Trăsătura definitorie a ironiei în jurnal este libertatea subiectivă, prin ironie 
autorii problematizează o situaţie şi găsesc soluţii sau demască adevărul: „Ruşii 
contribuie la rezolvarea unor probleme pe care tot ei le creează” [1, p. 64], aceeaşi 
situaţie absurdă o întâlnim în următoarele citate: „La Paris am mers pe bulevardul 
Sevastopol, am coborât în staţia de metrou Stalingrad… de ce n-ar exista şi la Lille 
câteva drumuri ruseşti?” [1, p. 137], „În 1946, sovieticii s-au grăbit să schimbe 
numele oraşului din Königsberg în Kaliningrad, din aceleaşi raţiuni arhicunoscute 
pentru care, de pildă, Braşovul a purtat într-o anumită perioadă numele de Stalin” 
[1, p. 215], „Nu e o noutate, constat că ghidul ne spune că armata sovietică  
a distrus castelul atunci când «l-a eliberat»” [242], „La Ermitaj (…) preţul unui 
bilet de intrare pentru cetăţeni ruşi este de 15 ruble, iar pentru străini 250 de ruble 
(o diferenţă scandaloasă). «Ruşi» sunt consideraţi aceia care vorbesc ruseşte, nu 
există alte elemente distinctive (…) reuşesc să cumpăr patru bilete pentru «ruşii» 
Nicolae Prelipceanu, Adrian Popescu şi Vitalie Ciobanu. Ajută la ceva şi limba 
asta, îmi spune pe ton de compliment Nae Prelipceanu. Cum altfel, în Rusia?”  
[1, p. 286].

Toate aceste procedee (de lexicologie, morfologie poetică, modalităţi 
de descriere a personajelor prin poreclă, aprecieri personale) denotă  
o dedublare a textului publicistic, care devine pe alocuri unul exclusiv literar. 
Prin intermediul poetizării jurnalul capătă noi valenţe de expresivitate, având 
un rol important în construirea imaginii realităţii poetice şi sociale.
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ConSTruCţII BIACTAnţIAle În lIMBA roMÂnă

aureLia HAngAnu
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM

Studiile de specialitate au constatat că în toate limbile, inclusiv în limba 
română, construirea propoziţiei de acţiune, adică a celei care exprimă o acţiune 
exercitată de un agent bine individualizat asupra unui pacient care este real afectat 
de ea, constituie construcţia biactanţială majoră şi în numeroase limbi, ea este 
utilizată inclusiv pentru a exprima procese care nu sunt acţiuni. De exemplu, în 
limba română se utilizează aceeaşi construcţie pentru a spune „Maria l-a lovit pe 
Ion”, enunţ care exprimă o acţiune emanând de la un agent bine individualizat 
şi afectând clar un pacient, „Maria l-a văzut pe Ion”, enunţ „de percepţie”, care 
nu comportă o acţiune propriu-zisă, nici agent şi nici pacient, „Ion a suferit un 
eşec”, enunţ în care este şi o acţiune, dar în care subiectul gramatical desemnează 
mai mult un pacient decât un agent şi în care ceea ce exprimă obiectul gramatical 
nu este nici într-un fel afectat; chiar şi exemplul „Şcoala stă alături de primărie” 
constituie un enunţ exprimând o stare, adică un proces totalmente lipsit de 
dinamism şi în care nu poate fi vorba nici de agent, nici de pacient. Astfel, în limba 
română, ca şi în majoritatea limbilor Europei, construcţia enunţului de acţiune 
este utilizată pentru a exprima tot felul de alte procese, inclusiv stări, care sunt 
foarte departe de acţiunile propriu-zise. În această privinţă, limbile respective sunt 
mai curând excepţionale prin extensiunea pe care o dau construcţiei în discuţie. 
Dar nu se întâmplă la fel peste tot: în funcţie de limbă, construcţia „biactanţială 
majoră” se extinde asupra unei părţi mai mult sau mai puţin considerabile a masei 
lexicului verbal. Însă rolul deosebit al construcţiei enunţului de acţiune în calitate 
de model pentru a exprima alte tipuri de procese pare să fie un fapt general. 
Ipoteza se sprijină pe practica numeroşilor lingvişti, care deseori, în compararea 
limbilor, se referă la noţiunile de agent şi de pacient, fără a explicita ipoteza, 
chiar dacă în orice limbă sunt enunţuri în care aceste noţiuni nu au relevanţă în  
mod corespunzător.

Dacă este admisă o asemenea ipoteză, ea este suficientă pentru a oferi 
baza semantică necesară studierii relaţiilor actanţiale în limbă. Ea permite  
a stabili, conform principiilor propuse, definiţiile structurilor de actanţă şi a descrie 
fără ambiguitate variaţiile de construcţii în interiorul aceleiaşi limbi sau de la  
o limbă la alta. Odată formulată, ea permite mai întâi de toate a evita recurgerea 
ulterioară la noţiuni semantice ca acelea de Agent, Pacient, Experimentator etc., 
şi la fel evitarea, înainte de a putea formula o definiţie suficientă, a termenilor şi  
a noţiunilor de „subiect” şi „obiect”, în general insuficient definite.

Menţionăm că utilizăm aici termenul de „actant” pentru a desemna 
termenii construcţiei, nu persoanele sau lucrurile pe care le exprimă. Actanţii 
sunt unităţi ce aparţin planului morfosintactic şi sunt fie termeni nominali, fie 
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indicii actanţiali integraţi sau asociaţi unei forme verbale (mărci de conjugare 
sau pronume clitice). Ei reprezintă participanţii care aparţin planului conceptual 
sau semantic.

Structurile actanţiale fundamentale se obţin ţinându-se cont de două 
principii deopotrivă: cel al inteligibilităţii şi cel al economiei. Primul cere 
marcarea gramaticală a reprezentărilor actanţiale, cel de-al doilea – exprimarea 
obligatorie numai a actanţilor absolut indispensabili.

Rolul hotărâtor în organizarea construcţiilor actanţiale îi revine verbului. 
El, prin specificul său semantic, reclamă o structură actanţială sau alta.  
Ca predicat semantic al construcţiei biactanţiale majore se pot valorifica 
verbele bivalente. Astfel sunt calificate verbele care deschid valenţe pentru 
două argumente. Ele fixează mai întâi de toate legătura dintre acţiune şi obiect, 
exprimând o acţiune care se răsfrânge asupra unui obiect sau denumind relaţia 
stabilită între două obiecte. Mai mult, verbele date evidenţiază şi trăsăturile 
inerente acestei legături: caracterul şi direcţia deplasării obiectului, rezultatul 
acţiunii, crearea, modificarea obiectului sau distrugerea lui, atitudinea faţă de 
obiect, descoperirea obiectului etc. [1, p. 36], ceea ce lărgeşte sfera selecţiei 
semantice, adică cercul combinaţiilor lexicale şi sintactice. De aici şi marea 
varietate a rolurilor tematice atribuite argumentelor de verbele actualizate 
în cadrul acestei structuri. Rolurile tematice caracteristice pentru structurile 
actanţiale ale verbelor bivalente sunt: Agentul, Pacientul, Obiectul, 
Rezultat(iv)ul, Instrumentul, Comitativul, Forţa, Experimentatorul, Ţinta.

Structura actanţială generalizată a verbelor bivalente arată în felul 
următor:

A¹ (X) V A² (Y)

Agent Acţiune Pacient

Forţă Obiect/Rezultat(iv)

Instrument Ţintă

Experimentator Stare/Devenire Locativ

Temă Relaţie Sursă/Beneficiar

Structura sintactică a acestor verbe este Sb + V + C (d) şi se axează pe 
verbele tranzitive care satisfac, pe lângă valenţa de stânga – subiectul, şi valenţa 
de dreapta – complementul direct. Dat fiind faptul că verbele tranzitive sunt 
insuficiente din punct de vedere semantic, cuvântul care exprimă complementul 
direct (obiectul direct) intră în relaţii lexicale şi sintactice puternice cu verbul 
tranzitiv, fiind un însoţitor permanent al acestuia şi determinându-l din punct de 
vedere semantic [2, p. 99]. În acest sens, se poate observa că în limba română unele 
verbe tranzitive selectează un singur substantiv în funcţia de complement direct 
(a antedata, a rata, a rebuta), iar altele au o sferă de extindere semantică mare, 
combinându-se uneori cu foarte multe nume capabile să se realizeze în funcţia 
respectivă. Ana Vulpe, analizând fenomenul în discuţie, ajunge la concluzia că 
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pentru unele verbe este aproape imposibil a stabili numărul de cuvinte cu care 
ele se pot combina, valenţa lexicală presupunând un număr nelimitat; este cazul, 
de exemplu, al verbelor a face, a crea etc. [3, p. 42].

În lingvistica românească s-au făcut câteva clasificări care să faciliteze 
cercetările ulterioare în acest domeniu, între cele mai recente şi mai complete 
fiind cea realizată (şi inclusă) în monografia „Semantica şi morfosintaxa verbului 
în limba română” [2, p. 101 ssq.]. Acestea reprezintă structurile verbale simple, cu 
actanţi obiectuali/nepredicativi. Pe lângă respectivele construcţii, se vor evidenţia 
şi cele în care cel puţin un actant are realizare predicativă. Aceasta înseamnă că 
lexemul prin care se exprimă actantul reprezintă un semn predicativ.

Configuraţia sintactică Sb (predicativ) + V + C d (predicativ) (cu 
variantele Sb (nepredicativ) + V + C d (predicativ) şi Sb (predicativ) + V + C d 
(nepredicativ), unde cuvântul nepredicativ poate apărea în una dintre variantele 
de obiect nu este una aparte, diferenţiată în mod absolut. În toate structurile 
actanţiale obiectuale şi subiectul, şi complementul direct pot avea realizare 
predicativă. Aceasta determină, în linii mari, triplarea modelelor semantico-
sintactice de structuri actanţiale examinate numai pentru configuraţia dată:  
Sb + V + C d.

De exemplu, pentru verbul a critica, presupune de obicei enunţuri de tipul: 
Vecinul l-a criticat pe Ion. Dar se poate întâlni şi realizarea: Oponenţii critică 
propunerea noastră, ceea ce în stratul de profunzime este echivalent cu Cei care se 
opun (subiectivă) critică ce propunem noi (completivă). De altfel, acest enunţ este 
posibil şi ca realizare independentă, în nivelul de suprafaţă. În teoria nominaţiei se 
consideră că ambele substantive, oponenţii şi propunerea, sunt de origine verbală şi 
astfel păstrează (din) predicaţia verbului de la care derivă.

Verbul a cuprinde poate avea determinări de felul: Creaţia lui cuprinde 
amintirile din copilărie/Ce a creat cuprinde tot ce îşi amintea mai frumos din 
copilărie/Creând cuprinde amintirile din copilărie/Creaţia lui cuprinde ce şi-a 
amintit etc.

Aceeaşi situaţie de realizare predicativă a actanţilor se poate urmări şi în 
structurile biactanţiale reprezentate la nivel sintactic de complinirile subiectuale 
şi obiectuale indirecte ale verbului. Mai mult, adesea este destul de anevoios  
a face distincţie netă între actanţii realizaţi prin semne nepredicative şi cele cu 
valoare predicativă, în special atunci când este vorba de diferite categorii de 
substantive.

În ce priveşte relaţiile, la nivel semantic, în structurile actanţiale se pot 
urmări diferite modalităţi de exprimare a relaţiei semantice. Cea de posesie, 
de exemplu, se poate actualiza prin diverse tipuri de structuri sintactice: 
grupuri verbale având ca centru un verb de posesie (rom. a avea, a deţine, 
a poseda; a aparţine) sau un verb al schimbării de posesie cauzativ (rom. 
a da, a oferi; a cumpăra, a confisca), cauzativ permisiv (rom. a accepta 
(ceva de la cineva), a lăsa (ceva cuiva)), noncauzativ (rom. a câştiga,  
a pierde) (Copilul are о minge), grupuri nominale în care se includ grupări cu 
prepoziţie exprimând asocierea, apartenenţa (copilul cu mingea), alte tipuri de 
grupuri nominale (mingea copilului).
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Ultimele structuri, aşa cum se poate observa, se încadrează în categoria 
construcţiilor uniactanţiale, cu centru nonverbal.

Discuţiile referitoare la acest subiect sunt suscitate în special de statutul 
cliticelor, caracteristice structurilor româneşti în discuţie. S-a spus că, dat 
fiind că la relaţia de posesie inalienabilă participă doi termeni, Posesorul şi 
obiectul posedat (Temă): Copilul (Posesor) are păr blond (Temă), Copilul 
are o minge, pronumele clitice de acuzativ din structuri pot fi interpretate ca 
fiind о expresie a posesiei inalienabile: Mă dor picioarele, mă doare gâtul, 
mă ustură palmele etc.

Cei mai mulţi cercetători consideră că în aceste construcţii formele 
pronominale de acuzativ, dependente sintactic de verbe care exprimă senzaţii, 
sunt (şi) о realizare a Experimentatorului; celălalt argument al verbelor de 
senzaţie are rolul Temă/Loc şi este realizat sintactic ca subiect în nominativ  
(Mă dor picioarele, mă doare gâtul, mă ustură palmele) sau ca grup prepoziţional 
circumstanţial (Mă doare în gât, mă înjunghie într-o parte). Pronumele clitice 
de acuzativ posesiv pot exprima şi relaţii asimilate posesiei inalienabile. Să se 
compare: Mă şterg pe pantofi (fiind încălţat cu pantofii) şi Mă şterg pe pantofii 
din dulap, dar Îmi şterg pantofii din dulap (dativ posesiv) [4, p. 213].

О situaţie specială au predicatele semantice complexe de tipul: Ion face 
riduri (сеаrcăne etc.).

Verbul face actualizează aici un sens special, interpretabil ca fiind о combinaţie  
a predicatelor semantice simple, „devine” (eventiv) şi „are” (posesiv): „Ion 
devine + are riduri (cearcăne etc.)”. Argumentul Ion poate fi interpretat ca Pacient 
al predicatului complex, iar argumentul riduri ca Rezultat.

Structurile monoactanţiale majore şi biactanţiale majore ar putea 
avea un rol esenţial în definirea noţiunilor de ergativitate şi acuzativitate. 
În acest sens, amintim că de ceva timp se vorbeşte mult despre ergativitate 
[a se vedea şi 5, p. 17-18]. Însă a vorbi despre „ergativitate” ca despre  
o entitate, în timp ce nu se aminteşte despre „acuzativitate”, este semnul unei 
abordări părtinitoare. Această noţiune a fost interpretată şi explicată uneori 
în contradictoriu, astfel încât în ultima lui lucrare apărută R. Dixon [6, p. 18 
ssq.] a considerat necesar să denunţe unele utilizări vicioase care constituie 
sursa confuziilor.

În ceea ce priveşte definirea noţiunilor de „limbi ergative” şi de „limbi 
acuzative”, specificăm faptul că se urmăresc două direcţii de interpretare. Pentru 
unii, construcţia unui enunţ este ergativă dacă subiectul este la un caz oblic şi 
este „nominativă” dacă el este la cazul nominativ. Definiţia, aparţinând lui I. 
Mel’čuk [7, 1993], o presupune în prealabil pe acea de caz nominativ, ceea ce nu 
creează mari dificultăţi, dar la fel şi pe acea de subiect, care este problematică. 
Ipoteza respectivă nu este cea mai răspândită şi nici cea mai satisfăcătoare.

O altă definiţie se bazează pe compararea construcţiei „tranzitive”, 
adică a celei cu doi actanţi, cu o construcţie „intranzitivă”, adică cu un 
actant unic [a se vedea şi 5, p. 20-23]. Din această perspectivă se afirmă 
că o construcţie (a propoziţiei biactanţiale) este nominativă/acuzativă dacă 
„subiectul tranzitiv” este gramatical interpretat ca „subiect intranzitiv” 
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şi că ea este absolutivă/ergativă dacă obiectul este interpretat ca „subiect 
intranzitiv”. Definiţia este şi ea în mare măsură obscură, căci se sprijină pe 
noţiunea de „subiect tranzitiv”, care nu este clar definit.

Apelând la tipologia structurilor actanţiale, lucrurile se pot înţelege mai bine.  
În primă instanţă, se cere să se revină la o etapă iniţială, în care se compară 
două enunţuri, unul dintre ele conţinând doi actanţi obiectuali, N1 şi N2, iar 
alta un singur actant, N0. Examinându-se interpretarea gramaticală (mărcile 
cazuale, acordul verbal etc.) a N1 şi a N2, comparând-o cu cea a lui N0, 
se atestă cinci posibilităţi: interpretarea lui N0 este acea a lui N1 (într-o 
abreviere de formulă: N1 = N0), a celui a lui N2 (N2 = N0) sau a ambelor  
(N1 = N2 = N0), sau parţial a fiecăruia dintre ei (N1 ≈ N0, N2 ≈ N0), sau nu 
este a niciunuia din cele două (N1 ≠ N0, N2 ≠ N0). Aceste cinci posibilităţi 
constituie, prin definiţie, tot atâtea „structuri de actanţă”: ultimele trei 
sunt numite respectiv „structuri neutre”, „structuri mixte”, „structuri 
disjuncte”. Primele două sunt cele mai importante [a se vedea 8,  
p. 49-84; 9, p. 27 ss.; 10].

La a doua etapă, se alege un enunţ biactanţial care exprimă o acţiune 
propriu-zisă: cei doi actanţi reprezintă, respectiv, un Agent şi un Pacient. Acesta 
se compară cu enunţul uniactanţial de tipul cel mai răspândit în limba dată. 
Simplificând, se omit structurile neutre, mixte şi disjuncte. Astfel, vom avea fie  
X = Z, fie Y = Z. De exemplu, X şi Z sunt la nominativ şi impun acordul verbului, 
Y este la acuzativ, cum se întâmplă în următorul exemplu din limba latină:

lat. a. conjurat-i Caesar-em occid-unt.
conspirator – PL/NOM NP-AC a ucide – 3PL
ro. Conspiratorii îl ucid pe Cezar.
b. Caesar-0 veni-t
NP-NOM a veni – 3SG
ro. Cezar vine.
Această structură este numită „nominativă/acuzativă”, după cazurile 

care marchează cei doi actanţi, sau, mai simplu, „acuzativă”, după cazul care 
caracterizează actantul marcat (Y): a doua denumire, mai uşoară şi fără să fie 
ambiguă, este de preferat. Ea cuprinde fără inconveniente orice structură de tipul 
X = Z, oricare ar fi procedeele gramaticale care caracterizează actanţii (cazuri, 
pre- sau postpoziţie, locul în enunţ, acordul verbal).

Atunci când actantul care reprezintă pacientul şi actantul unic sunt la 
cazul zero, numit absolutiv, şi impun acordul verbului (în clasă), actantul care 
reprezintă agentul este la cazul ergativ. Această structură este numită „ergativă/
absolutivă”, după cazul care marchează cei doi actanţi, sau, mai simplu şi 
preferabil, „ergativă”, după cazul care caracterizează actantul marcat (X).  
Ea cuprinde fără inconveniente orice structură de tipul Y = Z, oricare ar fi 
procedeele gramaticale utilizate.

La a treia etapă se formulează ipoteza că enunţurile care exprimă o acţiune 
tipică, cu agent şi pacient – altfel spus „enunţuri de acţiune” – ocupă o poziţie 
centrală în gramatica oricărei limbi. Construcţia lor este „construcţia biactanţială 
majoră”. Confruntând această construcţie cu principala construcţie uniactanţială, 
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„construcţia uniactanţială majoră”, se degajă o structură actanţială care este 
„structura de actanţă dominantă” a limbii în cauză. În unele limbi structura de 
actanţă dominantă este acuzativă, în altele ea este ergativă. Se consideră în general 
că primele sunt „limbi acuzative”, celelalte „limbi ergative”. Aceste expresii sunt 
oarecum improprii, deoarece calificările de „acuzativ” şi „ergativ” se aplică în 
mod corespunzător construcţiilor, şi nu limbilor. Dar ele sunt comode şi fără 
mare inconvenienţe, dacă nu uităm că „limba acuzativă/ergativă” înseamnă strict 
„limba a cărei structură de actanţă dominantă este acuzativă/ergativă”.
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пЕрЕВодчик  и  пЕрВоисТочник

Мирослава  МЕТЛЯЕВА
Институт Филологии АНМ

Перевод поэтического текста – нелегкое испытание для 
переводчика. Несть числа спорам, переводима или непереводима поэзия. 
Все же позволим себе указать на беспочвенность этих утверждений, 
возвращаясь к непревзойденным образцам классического перевода 
«Илиады» Гнедичем, или Шекспировских произведений – Пастернаком 
и Маршаком, в то же время отметив, что реальность дает основания для 
подобных тревожных выводов.

Причин тому, на наш взгляд, предостаточно, основными из 
которых можно было бы назвать резкое падение уровня переводческой 
деятельности, резкий спад интереса к книге, утрата глубинного интереса 
к языковым процессам и к подлинно художественному тексту, обеднение 
языка повседневного, упадок эстетического образования и воспитания, 
доминирование утилитарного подхода к вопросам развития и издания 
художественной литературы и переводной деятельности. Излишне 
фрагментарный подход к изучению перевода с уходом в терминологию 
и размывание границ переводческих критериев, из чего следует, что 
любой перевод есть перевод, приводит к тупику не саму переводческую 
деятельность, а исследовательский подход к ней.

Говоря о литературном переводе мы сталкиваемся с проблемой 
адекватности перевода оригиналу. Особо это касается поэзии. 
Прежде всего переводчик должен быть охвачен самим произведением 
и понимать созданное автором в той мере, насколько он близок к его 
творчеству и насколько он будет способен своим переводом передать 
смысл, текст и подтекст первоисточника, поэтический почерк 
стихотворца, и, главное, передать то, что собственно говоря, делает 
поэзию поэзией.

То, что ни один перевод не может полностью соответствовать 
оригиналу, является аксиомой. Однако это не означает, что перевод 
обязательно должен быть хуже первоисточника. Передача сообщения  
с одного языка на другой для обмена, скажем так, информацией – основная 
цель перевода. И сколько существует разноязыкое человечество, столько 
времени находит себе место и неумирающая профессия переводчика.  
И столько же времени ведутся поиски наиболее точной передачи не только 
практического диалога (а ведь перевод – это и есть особый вид диалога, 
передачи смысла высказывания, текста иноязычному реципиенту),  
но и образной, художественной речи, поэтического творчества, что сродни 
самому творчеству.
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Сохранить равновесие между точностью и художественностью – вот 
камень преткновения всех споров о переводимости и непереводимости 
поэтических текстов, которые отличаются от остального литературного 
творчества еще и теснейшей связью формы и содержания, включающей 
в себя и формальные признаки: метр, ритм, рифму, а также, – что 
немаловажно! – фонетические особенности, т. е. звучание стиха, что 
отличает и нерифмованную, свободную поэзию. Верлибр – это не просто 
прозаический текст в форме стихотворения. Это особый образный 
взгляд на мир, где интонация, ритм дыхания, особый лексический 
строй создают поэзию. И это порой сложнее поддается переводу, чем 
классическое рифмованное творчество. Никакая школа перевода не может 
научить поэтическому чутью – этому божественному дару, которым 
всевышний наделяет ничтожно малую долю переводчиков, являющихся,  
в свою очередь, поэтами.

Однако, не владея ремеслом, невозможно опираться только на 
интуицию. Прежде всего необходимо быть носителем языка перевода 
и в совершенстве владеть им. И, позволим себе повториться, иметь 
поэтический дар. Но для успешного перевода необходимо еще одно, весьма 
существенное условие – знание языка оригинала.

На нескольких международных форумах переводчиков стран 
СНГ и Балтии особо обратило на себя настойчивое стремление 
многих участников создать банк подстрочников на русском языке для 
последующего затем оперативного перевода наиболее значительных 
произведений поэтического творчества на языки постсоветского 
пространства. Сама идея возрождения художественного перевода  
и расширения ареала его воздействия хороша, но практика…. С нашей 
точки зрения, здесь предоставляется полный простор для некачественной 
работы переводчика, особенно в такой тонкой сфере, как поэзия.

Началом переложения произведения с одного языка на другой 
является осмысление содержания, текста. И первым этапом работы 
является буквальный перевод, так называемый подстрочник. Может 
ли подстрочник служить основой для перевода стихотворения? Вопрос 
отнюдь не праздный, так как возникает несколько моментов, заставляющих 
задуматься в правомерности такой постановки дела. Во-первых, кем 
делается подстрочник, если мы говорим о банке подстрочников? Если он 
профессионал, то это начальный этап его работы и, следовательно, какой 
смысл выставлять полуфабрикат на суд людской? Если это анонимная 
работа, то какой резон профессионалу опускаться до словарной работы, 
которая неизвестно кому попадется? Если это заготовка, которую делает 
неспециалист, «ремесленник» от литературы, то о каком качестве перевода 
может идти речь? И очень существенный момент всего процесса: владеет ли 
берущийся за подстрочник в достаточной мере языком перевода и языком 
оригинала?

Из своего опыта переводчика приведу пример перевода стихотворения 
бессарабского поэта семидесятых годов прошлого столетия Леонарда 
Тукилату несколькими литераторами.
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оригинал: подстрочник владеющего румынским языком:
(из архива автора статьи)

Fulgi Хлопья снега
trec проходят

prin через
pletele пряди

tale твои
albe белые

Fulgi Хлопья снега
anii годы

tăi твои
Trec проходят

La ce К чему
bun хорошему

ochii глаза
plănşi заплаканные

Prin Через
razele лучи

lunii луны
bătrâne? старой?

перевод не владеющего румынским языком: перевод автора статьи:
(из архива автора статьи)

Снежинки Хлопья
петляют с твоими

в твоих сплетаются
белых белыми

косах прядями
Пушинками Снежным

года потоком
пролетают уносятся

Ну чем же годы
хороши твои

глаза К счастью
заплаканные какому

В свете глядят
лунном эти очи

таком заплаканные
старом? Сквозь

Покрывало
прозрачное

старой
луны?
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Анализируя оригинал с подстрочником и результатом работы 
по нему первого переводчика, не владеющего румынским языком, 
приходишь к выводу, что без знания обоих языков невозможен 
качественный адекватный перевод исходного текста, т.к. буквальное 
значение слов, его составляющего, не дает никакого представления  
о поэтическом произведении. Утратился сам дух поэзии.

Поэтическое творчество – это шкатулка с двойным или даже 
с тройным дном. Переводчик, не владеющий языком оригинала  
и использующий подстрочник, на базе нагромождения переведенных 
буквально слов вне исторического, культурного, этнического, 
биографического и, конечно, лингвистического контекста может выдать 
на гора нечто, весьма далекое от первоосновы.

Приведу еще один пример перевода по подстрочнику опытной 
поэтессы, перевод которой стихотворения Леонарда Тукилату «Шахматная 
доска» хранится в архиве автора статьи.

Оригинал: Подстрочник:

Tabla de şah Шахматная доска

Ce rău şi ciudat Какая злая и причудливая
у яâьиуегд купудгш дщмшеб а у побитого короля,
lipsit de coroană лишенного короны
în faţa ostaşilor săi, перед лицом своих солдат,
care nu pot să-l ajute. которые не могут ему помочь.
– o ruşine Может быть им было жаль
Poate le fu milă de el его – стыд
prea mare pentru un rege. слишком большой для короля.
Apoi, tăcuţi, s-au aliniat Потом, молчаливые, они выстроились
din nou pentru un alt rege. снова для другого короля.

перевод по подстрочнику:

Как зла, причудлива
усмешка короля
(поверженный,
– теперь лишен короны),
перед лицом солдат,
которые уже
помочь не в силах.
Сочувствие их – стыд для короля
великий!
А потом,
помалкивая,
строятся опять,
и в бой спешат – за короля другого.



255

Перевод слишком буквален, с одной стороны, и не совсем точен –  
с другой. Концовка домыслена за автора и делает стихотворение плоским: 
лицемерные подданные готовы сложить головы за нового господина. Но 
в стихотворении это не так. Оригинал гораздо глубже своим подтекстом. 
Незнание переводчиком языка первоисточника обеднило оригинал.

Как отмечает известный поэт и литературный критик Валериу 
Матей, «сжатость поэтической выразительности, максимум экономии 
художественных средств, кажущийся прозаизм, за которым скрывается 
гармоническая поэтическая архитектура, использование предельной 
краткости и диссонанса – вот основные элементы современной поэтики, 
которыми насыщена лирика Леонарда Тукилату» [1, p. 259].

Пытаясь передать смысл и напряжение оригинала, я воспользовалась 
методом функционального перевода, когда чувства и ассоциации, 
вызываемые первоисточником, необходимо отразить, подыскивая 
функциональные элементы (культурные и лингвистические аналоги) языка 
переложения, то есть русского языка, одновременно сохраняя образность и 
поэтику текста:

Шахматная доска

Какая злобная и странная улыбка
застыла на устах
у кесаря, лишенного короны
пред строем собственных солдат,
бессильных вновь явиться на подмогу.
Быть может, жалость охватила их –
но слишком тяжки
такое унижение и стыд
для короля.
Затем, не обронив ни звука,
как всегда,
они привычно вытянулись в струнку
пред новым королем.

Перевод всегда остается тайной, к разгадке которой стремится 
каждый бесстрашный путешественник в страну сокровищниц чужого 
языка, которые ему предстоит раскрыть и предъявить во всей полноте на 
свет божий.

Технический подход к переводу не даст желаемого результата, ибо 
алгеброй никогда не поверить гармонию. Семантика слова, подвижная 
в контексте, как ртуть; фразеологизмы, теряющие свою статичность 
при перетекании в реку иного языка; сам текст, подлежащий переводу, 
создают кажущуюся неуправляемой стихию вариаций, в свободе которых 
можно либо затеряться и быть выброшенным за ее пределы, либо стать 
корабельным кормчим, уверенно идущим к поставленной цели.
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В данной статье приведены всего лишь несколько видов работы 
над текстовым переводом: подстрочник (буквальный перевод, порой 
подогнанный под стихотворную форму); формалистический (педантичный) 
подход с попыткой сохранить все, вплоть до строфики; и функциональный, 
основанный на поисках языковых эквивалентов. Не останавливаясь на 
тонкостях переводческой работы, хочу подчеркнуть, что перед переводчиком 
лежит большая ответственность как перед автором, текст которого должен 
пережить множественные трансформации на инородном лингвистическом 
поле, так и перед будущим читателем.

Если допустить все-таки использование подстрочника при переводе 
поэзии, то, прежде всего, он должен быть сделан человеком, понимающим 
поэзию и знакомым с фактографией, историей и критической интерпретацией 
текста, т.е. хотя бы его первичным осмыслением. Переводчик же этого 
текста должен владеть языком оригинала в той степени, которая позволила 
бы ему соотнести готовый перевод с оригиналом.

Понятие верности автору перевода – важнейшее правило переводчика,  
что ни в коем случае не тождественно дословности. При переводе потери 
неизбежны, но талант переводчика заключен и в умении компенсировать 
их средствами другой языковой системы, не нарушая смысла и стилевого 
своеобразия переводимых произведений. Наше глубочайшее убеждение 
состоит в том, что переводом поэзии должен заниматься поэт, знакомый  
с языком оригинала.
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PunCTuAţIe STIlISTICă ŞI SegMenTAre
În oPerA luI duIlIu ZAMFIreSCu

tatiana MÎrZA
Institutul de Filologie al AŞM

Semnele de punctuaţie sunt ghidate întotdeauna de norme gramaticale 
strict stabilite. Unele dintre ele sunt obligatorii, în timp ce folosirea altora este 
mai liberă [1, p. 828]. Funcţia stilistică a semnelor de punctuaţie este subiectivă şi 
nu interesează gramatica. Datorită principiului logico-semantic existent în limbă, 
semnele de punctuaţie trebuie să reflecte intenţia scriitorului [2, p. 74], tendinţa 
lui de a accentua idei, imagini, emoţii, stări psihice. Aşadar, utilizarea semnelor 
de punctuaţie va fi determinată, în primul rând, de sensul celor exprimate.

Scriitorii vor pleda pentru punctuaţie stilistică deoarece ea le oferă mai 
multă libertate în plasarea semnelor de punctuaţie. Aceasta în funcţie de scopul 
urmărit, de dorinţa lor de a accentua sau nu anumite cuvinte sau sintagme din 
cadrul propoziţiei. Prevalează în acest caz intenţia scriitorului de a-l motiva pe 
cititor să segmenteze textul cât mai adecvat, mai real. Astfel, scopul de bază al 
scriitorului este să transmită şi cititorului emoţia sa.

Referindu-se la limba literaturii artistice, L. V. Şcerba scria în acest sens: 
„…autori care n-ar devia de la normă, desigur, nu există, ei ar fi insuportabil de 
plicticoşi… când simţul normei este cultivat la om, anume atunci el şi începe 
să intuiască toată splendoarea devierilor întemeiate la scriitorii buni. Eu spun 
«întemeiate», deoarece la autorii slabi devierile deseori nu sunt pe deplin motivate 
prin conţinutul intern – anume din această cauză aceşti autori sunt consideraţi 
slabi” [3, p. 10].

Cu ajutorul punctuaţiei stilistice, notând în chip minuţios pauzele ce 
intervin în cadrul complexului de fraze, romancierul Duiliu Zamfirescu reuşeşte 
să alcătuiască ansambluri cu o structură ritmică şi tonică bine dezvoltată.  
În frazele sale, dispoziţia şi modul de conexiune a unităţilor sintactice componente 
determină o anumită distribuţie a cadenţelor interioare ce creează atmosfera.

Structura frazei lui D. Zamfirescu este determinată de punctuaţie, aceasta 
în funcţie de mai multe criterii, obiective şi subiective, pe baza cărora vom 
putea stabili contribuţia scriitorului la dezvoltarea frazei artistice a romanului 
românesc contemporan.

Ideile literare ale lui D. Zamfirescu pornesc de la o poziţie realistă, 
afirmată explicit în numeroase pagini ale operei. În Prefaţa de la 1888  
a Novelelor, D. Zamfirescu scria: „arta stă tocmai în alegerea adevărului”. 
De aceea, credem, scriitorul a avut nevoie de acele tonalităţi care să 
transpună cât mai veridic realitatea. Punctuaţia este mijlocul perfect ce  
i-a permis scriitorului acest lucru.
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D. Zamfirescu a fost şi poet (aceasta având o mare însemnătate în 
perfecţionarea stilului său de mai târziu, de unde şi predilecţia pentru fraza 
ritmată), dar numele lui e legat în primul rând de roman. În 1894, publică 
opera sa capitală, Istoria Comăneştenilor, un roman ciclic, de mari proporţii, 
unde se întrevede şi arta sa cu sclipiri de mare prozator. Anume de aici am 
avut posibilitatea să selectăm un bogat material ilustrativ referitor la punctuaţia 
stilistică şi la segmentare pentru acest articol.

Deşi se considera realist, D. Zamfirescu avea deseori predispoziţie 
liric-descriptivă însoţită de una analitică, mai ales în descrieri, desigur 
cu caracter realist. Pentru a evidenţia şi mai mult legătura dintre secvenţe,  
D. Zamfirescu abandonează separarea propoziţiilor prin mijloace de punctuaţie 
care accentuează prea mult independenţa fiecărei părţi a ansamblului şi trece la 
punctuaţia prin virgulă. Aşa se creează ritmul interior al frazei, scoţându-se în 
evidenţă detaliile sugestive:

În dreapta, o femeie tânără, elegantă, cu o pălărie de paie dreaptă, 
aproape bărbătească, ţinea hăţurile cu siguranţa unui „gentleman rider” 
mângâind cu capătul biciului gâtul încordat al cailor… (N., p. 98)

Punctuaţia stilistică e hotărâtoare în dezvoltarea procedeului segmentării  
[4, p. 135]. Deseori semnul virgula, cât şi punctul şi virgula, sunt semne 
folosite în cadrul frazei coordonate pentru despărţirea unor unităţi de gândire 
bine conturate, aproape total independente. Putem înlocui virgula şi punctul şi 
virgula foarte uşor prin semnul punct. Însă scriitorul doreşte să accentueze că 
evenimentele sunt foarte legate între ele şi merg în succesiune, deşi propoziţiile 
din cadrul frazei constituie acte de gândire independente. Scriitorul insistă 
asupra valorii stilistice deosebite a unor propoziţii introduse prin conjuncţia 
„şi”. Drept dovadă sunt o serie de fragmente în care notează impresia şi emoţia 
descrierilor legate de un personaj anume. De exemplu:

Şi avea nişte ochi albaştri închişi, ca vârfurile de liliac când plouă;  
şi o gură potrivită, surâzătoare, din acelea ce vorbesc înainte de a se deschide; 
şi un arc de sprânceană de parcă-l greşise firea puţin mai lung, ca să cuprindă 
în cadrul lui toată mărimea ochiului. (N., p. 102)

Autorul putea să-şi structureze enunţul în felul următor (însă el a preferat 
varianta de mai sus):

Avea nişte ochi albaştri închişi ca vârfurile de liliac. Gura era potrivită, 
surâzătoare, din acelea ce vorbesc înainte de a se deschide. Avea un arc de 
sprânceană de parcă-l greşise firea puţin mai lung, ca să cuprindă în cadrul 
lui toată mărimea ochiului.

O primă variantă a câmpiei din Viaţa la ţară o aflăm în nuvela Subprefectul,  
într-un tablou poate prea încărcat de detalii şi de culoare, aidoma paletei lui 
Delavrancea. Scriitorul simte nevoia de a-şi organiza modul de percepţie 
şi redare a realităţii. În locul unui mozaic arbitrar de elemente descriptive, 
de cele mai multe ori inutile în desfăşurarea acţiunii, el caută să ordoneze 
viziunea artistică, dispunând componentele tabloului în mai multe planuri. 
Acest fel de descrieri au câteva trăsături menite să generalizeze imaginea, 
să deschidă perspectiva tabloului într-un cadru mai mare. Descrierea pleacă 
de la notele concrete ale peisajului celui mai apropiat şi îşi lărgeşte arealul 
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pe măsură ce se dezvoltă, cuprinzând planuri tot mai îndepărtate: mai-nainte 
lanul de grâu, marginea drumului, cadrul holdelor.

Virgula şi punctul şi virgula sunt folosite în cadrul frazei coordonate 
pentru despărţirea unor unităţi de gândire bine conturate, aproape total 
independente. În locul virgulei şi al punctului şi virgulei se poate uşor şi 
cu toată certitudinea plasa semnul punct. Dar scriitorul vrea să sublinieze 
grafic că faptele descrise sunt oarecum legate între ele, au ceva comun, 
deşi propoziţiile din cadrul frazei constituie „acte de gândire independente”  
[5, p. 165].

E lesne să observăm că în locul semnului punct şi virgulă, D. Zamfirescu 
ar fi putut folosi semnul punct, segmentând fraza în mai multe propoziţii 
independente, deoarece informaţiile conţinute în enunţurile „închise” între 
semnele punct şi virgulă sunt, de fapt, nişte acte de gândire independente. 
Scriitorul a apelat totuşi la punct şi virgulă, şi nu la punct, şi a înglobat toate 
propoziţiile în cadrul unei singure fraze, pentru a crea o imagine integrală 
asupra acţiunilor ce se succedă una după alta:

Din palele fânului cosit se înălţa către soare tămâia câmpului,  
iar mai-nainte lanul de grâu desfăşura ochiului pânza aurită a spicelor.  
De marginea drumului, un pervaz de flori de câmp alcătuia cadrul holdelor, 
întărind monotonia verdelui cu văpselele stinse dar aşa de dulci ale corolelor. 
Sulfina, tristă şi parfumată ca o văduvă tânără; cicoarea albastră ca cerul; 
măzărichia, sprintenă ca o glumă; macul, subţiratic şi nalt ca un hidalgo… 
(N., p. 112)

Deşi Duiliu Zamfirescu nu agrea соmediile şi „momentele”  
lui Caragiale, i se întâmplă uneori să apeleze la aceleaşi tehnici verbale. Stilul 
său indirect liber ne aminteşte parcă de Jupân Dumitrache şi de Pristanda, 
care, şi ei, au plăcerea naraţiunii dialogate, exprimată în fraze segmentate, 
structuri eliptice însoţite de discontinuitate. Acest fapt poate fi explicat prin 
apropierea scriitorului de limba vorbită şi mai ales prin tendinţa generală 
spre realism care se manifestă în literatura română la sfârşitul secolului al  
XIX-lea. Epoca în care a scris D. Zamfirescu era dominată de personalitatea 
lui I.L. Caragiale şi a lui Ion Creangă, al căror stil a impresionat şi a fost 
remarcat pe larg, reuşind să realizeze valori artistice deosebite apelând 
la exprimarea vie a limbii poporului. Aceşti factori l-au determinat pe  
D. Zamfirescu să se apropie tot mai mult de vorbirea populară, încercând să 
renunţe la frazarea amplă, retorică şi artificială. Semnele de punctuaţie diferite 
sunt dovezi ale acuităţii auditive, creatoare de obiectivitate, a scriitorului şi 
obligă pe cercetătorul stilului său a nu le trece cu vederea:

Coană Saşo, să mă bată Dumnezeu dacă aveam să iau un ban. Cât am 
ţinut moşia lui, de… nu mă dau la o parte. Aveam un samsar la Bucureşti, care, 
numa ce-mi da o depeşă: „Tănase Sotirescu, Vlădeni. În curând apa la moară”. 
Emediat mă pornesc la gară, şi numai aşa, ca din întâmplare, treceam pe la 
„Fialkovski”, unde Costică Otopeanu şopăia prin toate colţurile cu cămătarii. 
Cum mă vedea, îmi sărea de gât. „Ce noroc, câtă plăcere!” Eu mă făceam 
niznai. (N., p. 220)
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Poet prin structură, D. Zamfirescu nu se poate lipsi totuşi de raţiune.  
În concepţia sa, ea este substanţa frazei. Pauzele frecvente notate prin virgulă, 
în exemplul de mai jos, creează monotonia mişcării, dulcegăria situaţiei în care 
cei doi îndrăgostiţi se dezmiardă din privire:

Şi, fără să mai aştepte altă poftire, se aşeză pe bancă, îşi ridică până 
pe vârful nasului vălul des cu care era acoperită şi se puse să taie bucăţi mici 
de pepene şi să mănânce. Era încântătoare. Ochii, privind spre el, râdeau de 
fericire. Mâna, strânsă în mănuşe, apăsa uşor şi elegant pe mânerul bietei 
custure. (N., p. 98)

Prin dezvoltarea treptată a proporţiilor unor sintagme marcate prin 
virgule, fraza creată de D. Zamfirescu devine o succesiune de cadenţe 
ritmice din ce în ce mai mari care ne dă impresia îndepărtării treptate 
de realitate în sferele înalte ale reveriei. Astfel de fraze cer o profundă 
cunoaştere a structurii ritmice şi melodice a vorbirii, ceea ce în cazul  
lui D. Zamfirescu nu este deloc străină, scriitorul fiind un mare orator, 
remarcându-se pe parcursul unei îndelungate cariere diplomatice, dar şi prin 
controversatele sale discursuri în forul academic. De aceea, el ştia să fie atent 
la cele mai neînsemnate variaţii de tonalitate ale debitului verbal, notând cu 
fidelitate pauzele ce apar în cursul vorbirii spre a o segmenta în tranşe ritmice 
de proporţii mai mici sau mai mari. Astfel, D. Zamfirescu mânuia cu abilitate 
cele mai variate mijloace grafice, care mergeau de la simpla punctuaţie prin 
virgulă până la dispoziţia alineatelor în pagină.

Duiliu Zamfirescu este, în acelaşi timp, un excelent maestru al 
descrierilor, folosind când o singură paletă, când însumarea de secvenţe, 
capabile să realizeze şi mai viu dominantele subiectului. Iată descrierea 
curţii lui Tănase Scatiu, aflată într-o respingătoare dezordine, odaia sa în 
care obiectele parcă ne spun că locatarul e mai degrabă braconier, hoţ de 
cai, aflat într-un refugiu de tranzit, decât un om aşezat, ce ar aparţine de mai 
multă vreme locului. Cu ajutorul punctuaţiei prin virgulă, cât şi prin punct 
şi virgulă, scriitorul marchează pauzele în interiorul fragmentelor, separând,  
în fragmentele mai mari, momentele lanţului narativ:

În odaia lui, cu ferestre mititele şi cu perdeluţe de stambă roşie, atârnau 
de cuie: frâie, căpestre şi biciuri de tot felul, o jiletcă cu mâneci, aninată de 
un cot, vreo două pistoale, o puşcă şi o geantă; pe jos, o pereche de cizme de 
vânătoare, nişte pantofi cusuţi în canava, şi-ncolo, lutul udat ce ţinea răcoare. 
(N., p. 241)

Sensibilitatea sa de poet îl ajută pe Duiliu Zamfirescu, de asemenea, 
să coboare în conştiinţa îndrăgostitului, Matei, şi să observe suprapunerea 
şi interferenţa planurilor gândirii, deplasarea şi apropierea imaginilor într-o 
pulsaţie permanentă, un fel de du-te – vino al amintirilor, impresiilor vizuale şi 
sentimentelor, care într-un cuvânt se numesc visare. Ne întâlnim aici cu una din 
rarele pagini de analiză psihologică din Viaţa la ţară unde punctuaţia e menită 
să exprime starea de spirit a personajului.

E de reţinut că D. Zamfirescu manifestă o anume predilecţie faţă de fraze 
bine dezvoltate alcătuite din multe propoziţii între care se fac pauze scurte, 
marcate prin semnul virgula, care pe alocuri s-ar fi putut substitui printr-un 
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semn de punctuaţie de o mai lungă durată pauzativă, cum ar fi punctul, punctul 
şi virgula etc. Segmentele enunţului se despart prin semnul virgula, adică prin 
pauze de „un ritm sau o lovitură”, acţiunile se derulează în mod allegro. Pentru 
a sublinia că acţiunile descrise se derulează în mod succesiv, scriitorul deseori 
pune virgula acolo unde ar putea să apară punctul:

El se uita la fereastra creionului, închizând un ochi şi privind 
cu celălalt chipul încântător al Saşei, talia ei elegantă. Fără să-şi dea 
seama, îi era mai dragă acolo, în depărtarea iluzorie a unei sticle, decât 
în realitatea de alături, deşi chiar în realitate îi era foarte dragă, aşa cum 
era acolo, semăna parcă mai mult cu aceea din mintea lui, senină şi nespus 
de dulce, pe câtă vreme cum era aici, era în partea ei omenească şi reală.  
(N., p. 162)

Marcarea prin punct imprimă pauze bine distincte, care creează 
distanţa necesară între idei independente. Diferenţa între punctuaţia prin 
acest semn şi aceea exprimată prin variate semne de punctuaţie: (,) (!…) 
(?…) (…) este sesizată de romancierul D. Zamfirescu şi utilizată în cadrul 
unor fraze în care aceste semne de punctuaţie alternează. O frază despărţită 
prin punct are un ritm sacadat, fără însă să piardă din continuitatea fluxului 
vorbirii. Un fragment în care membrele constitutive sunt izolate prin punct 
cere o întrerupere a tonului în pauze mai largi, care rarefiază unităţile din 
interior. Ele devin mai independente unele faţă de celelalte, ceea ce îi 
permite scriitorului să introducă în frază propoziţii simple referitoare la 
aspecte diferite ale aceluiaşi moment. În acest caz, delimitarea prin punct  
a fragmentului corespunde necesităţii schimbării registrului tonic de la  
o propoziţie la alta, pentru a distinge unităţile sintactice din diferite planuri 
semantice. Fraza devine, astfel, discontinuă. Se produce segmentarea. O astfel 
de punctuaţie se foloseşte, de exemplu, în fragmentele în care descrierea se 
împleteşte cu naraţiunea sau care redau paralel firul obiectiv al povestirii 
şi reacţiile personale ale eroilor sau autorului. E de remarcat că în timp ce 
înăuntrul unei serii semantice apare punctuaţia prin virgulă, între propoziţiile 
aparţinând planurilor diverse apare punctul. Variaţiei de sens îi corespunde 
deci o tonalitate diferită, aptă a deosebi valoarea fiecărei propoziţii şi a-i da 
locul în fragment:

Intră în casă. În odaia lui focul se stinsese. Se aşeză într-un fotoliu şi 
rămase astfel, cu mâinile duse la gură. Frigul îi şerpuia prin vine, dar parcă 
nu se simţea în stare să se scoale şi să cheme. Îşi aduse aminte de o cameră 
rece dintr-un hotel de la Pisa şi i se păru că vede apa tulburată a Arnului 
curgându-i pe dinainte. Cum trece timpul!… Ce o fi făcând Saşa?… Începea 
să se întunece… (N., p. 183)

Constatările făcute până aici cu privire la valoarea expresivă a frazelor  
lui D. Zamfirescu ne impun sarcina de a cerceta stilul scriitorului şi din 
punctul de vedere al realizării unor efecte poetice deosebite. De aceea,  
Tudor Vianu îl plasează la categoria „realism artistic şi liric” în Arta… sa, alături  
de B. Delavrancea, Al. Vlahuţă, Al. Brătescu-Voineşti [6, p. 151]. D. Zamfirescu 
nu este doar prozator. El trebuie considerat artist, prozator, poet şi mare orator 
în acelaşi timp.
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O examinare atentă a materialului prezentat mai sus ne arată că scriitorul 
a ştiut să se servească de toate mijloacele pe care le oferă limba vie: lungimea 
frazei, conexiunea propoziţiilor în ansambluri sintactice mai mari, intonaţia, 
ritmul. Cu ajutorul lor, el a creat construcţii imitative capabile de a sugera 
aspecte ale vieţii reale.

De la cele mai simple propoziţii monomembre până la vastele perioade 
retorice, D. Zamfirescu a fost preocupat să dea frazei sale calităţi artistice  
[7, p. 36] deosebite, care să se adreseze nu numai minţii, dar şi ochilor şi 
urechilor cititorului. Fraza sa este foarte sonoră, în acelaşi timp incită 
simţurile, revigorând imaginaţia, dând acces liber percepţiilor vizuale şi 
reflecţiilor filosofice.

Însă scriitorul, cu timpul, devenind mai experimentat, ştie că toate reflecţiile 
prea adânci, folosite în exces, diluează emoţia şi slăbesc puterea intuiţiei directe, 
de aceea revine la elementul concret, realist:

Între fiecare stropitură de lumină din Calea Lactee sunt milioane de 
poşte de singurătate. Şi unde ne ducem noi, după moarte? Noi, partea aceasta 
ce se desprinde din tiparul de acum? Nicăieri. Murim în noi înşine, cum mor 
făpturile unui vis, în vis. Un car trecea pe drum, iar căruţaşul cânta din fluier, 
singur. (N., p. 86).

D. Zamfirescu a fost întotdeauna preocupat de modul construirii frazelor. 
El vedea în folosirea unor construcţii tot mai variate o mare posibilitate  
de a conferi stilului său calităţi ce ar permite redarea într-o formă cât mai originală 
a fondului de idei. Rolul repetiţiilor (noi-noi-noi, moarte-murim-mor, vis-vis) şi 
al izolării unor cuvinte (după moarte, noi, noi înşine, în vis, singur) prin virgule, 
cât şi prin constituirea cu ajutorul lor a unor propoziţii segmentate (Nicăieri.) 
este de a accentua tonalitatea stilistică a frazei, exprimând fapte cu un grad înalt 
de subiectivitate. „Nicăieri”, ca propoziţie izolată, segmentată prin semnul punct, 
are rolul de a accentua profunditatea gândului şi al unui răspuns cutremurător la 
o întrebare retorică în care autorul este cel care reflectă, totodată este şi cel care 
oferă un răspuns pentru sine şi pentru cititorul său. Plasarea cuvântului „singur” 
la sfârşitul ultimei propoziţii scoate în evidenţă intenţia clară a scriitorului  
de a evidenţia starea de spirit a personajului într-un anumit context de împrejurări: 
singurătatea la propriu este egală cu singurătatea sufletească. Iată de ce autorul  
a ales să izoleze anume acest cuvânt, cu toate că în mod obişnuit propoziţia ar fi 
putut avea forma: „Un car trecea pe drum, iar căruţaşul său fiind singur, cânta 
din fluier”. Se putea pune accentul astfel pe „cântec” şi nu pe starea interioară 
a personajului. De aceea, astfel de fraze servesc pentru redarea unor aprecieri, 
reflecţii filosofice, calificări sau afirmaţii exagerate, prin care punctuaţia 
stilistică se pune în valoare, accentuând diverse stări emoţionale, trăiri profunde 
etc. Feluritele tonalităţi şi pauze în cadrul frazei îl ajută pe autor să transmită şi 
cititorului emoţia sa.

Pagina memorabilă în care baciul Micu îi dezleagă lui Matei, pe căpiţa de 
paie, tainele cerului, va oferi nu o dată sugestii posterităţii. Autorul Baltagului 
a meditat la ea cu siguranţă. Răspunsurile sale la adresa stăpânului, pline de 
uimire şi recunoştinţă, lasă loc în vorbirea sa diverselor exclamaţii în locul 
unor eventuale semne de întrebare:
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− De unde ştii tu că e miezul nopţii?
− Da’ cum, Doamne, să nu ştiu! că doar am petrecut o tinereţe întreagă 

la munte.
− Ei, după ce cunoşti?
− După cer, coane. Că ajungi să ceteşti în zodie mai ghine ca-n carte. 

(N., p. 77)
Un răspuns de genul: „După cer, coane. Că ajungi să citeşti mai ghine 

ca-n carte” se putea reda în felul următor: „După cer, coane, ajungi să citeşti 
mai ghine ca-n carte”. Însă autorul alege să segmenteze această propoziţie prin 
semnul punct, introducând aici o pauză bine definită în vorbirea personajului 
pentru a înfăţişa cât mai veridic vorbirea ţărănească, pe alocuri sacadată şi 
plină de tâlc.

Vorbirea ţărănească, eliptică şi tărăgănată în sincope, pe alocuri bârfitoare, 
mânioasă, ni se relevă de o rară autenticitate în romanele lui D. Zamfirescu.  
Şi aceasta datorită punctuaţiei care îl ajută pe romancier să atingă diverse strune 
ale sufletului omenesc.

O figură de ţăran emblematic ce populează romanele lui D. Zamfirescu, 
tratată în cheia realismului dur, este Lefter, care lansează la tot pasul doar 
replici dure pentru a-şi exprima nemulţumirea. Stilul acesta va fi pe placul 
autorului Răscoalei, care s-a lăsat influenţat cu siguranţă de scrierile unor autori 
precum D. Zamfirescu, care ne oferă aici un capitol de epică densă, concentrată,  
de o sobrietate nemaiîntâlnită. Scenă demnă de pana unui mare prozator:

Lefter aruncă cu ciomagul în el, înjurând, dar Scatiu se tupilă şi băţul 
îi trecu peste cap. Calul se mişca cu o nespusă îndemânare: se retrăgea cu 
câţiva paşi, sărea într-o parte şi într-alta, se învârtea printre oameni aşa de 
repede, încât nimeni nu putea să puie mâna pe el, iar biciul plesnea în dreapta 
şi în stânga şi pe cine-l ajungea, îi crăpa pielea. Scatiu sta ghemuit, cu căciula 
îndesată pe ochi, cu dârlogii strânşi în mâna stângă, înfipt în şa ca un drac. 
(N., p. 267)

Asemenea fraze apar ca o manifestare a stilului oral [8, p. 240] în care 
segmentările sintactice abundă, datorită tendinţei vorbitorului de a anticipa 
elementele cele mai expresive ale comunicării. Ele apar mai ales în limba 
basmelor populare, unde participarea autorului în cadrul acţiunii este iminentă 
şi presupune o exprimare cât mai vie. D. Zamfirescu preferă deseori asemenea 
fraze ce permit exprimarea obiectivă a atitudinii autorului faţă de cele relatate. 
Virgula are rolul să formeze aici imaginea reală privitor la derularea fulgerătoare 
a acţiunii.

Eugen Lovinescu avea perfectă dreptate atunci când exclama admirativ: 
„a uni preciziunea, eleganţa aristocratică şi filigramă a expresiei, într-un 
cuvânt, clasicismul formei măsurate, echilibrate, limitate, cu o voită proiecţie 
în nedeterminare, prin fereşti deschise spre depărtări, reprezintă o artă rară, mai 
ales într-o literatură saturată de plasticitatea verbală, de pitoresc, de vigoare 
materială şi plebee” [9, p. 14].

Situându-se la o confluenţă a lirismului românesc, impunându-se printr-
un instrumentar artistic atât de modern în epocă, Duiliu Zamfirescu este original 
prin modalităţile şi tehnicile artistice de frazare datorate inclusiv punctuaţiei.
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ConCurenţA ModurIlor lA redAreA
ModAlITăţII ePISTeMICe

emiLia oglIndă
Universitatea de Stat din Moldova

În gramatica limbilor romanice, modul este interpretat drept nucleul 
morfologic al unei categorii mai ample – modalitatea, examinată din perspectiva 
corelaţiei între dictum şi modus. Astfel, modalitatea este o parte indispensabilă  
a enunţului în care dictumul dezvăluie un anumit conţinut, iar modusul/modalitatea 
exprimă atitudinea locutorului faţă de acest conţinut. În opinia lingvistului elveţian 
Ch. Bally, dictumul denotă „corelativul procesului ce constituie reprezentarea”, 
iar modusul este „manifestarea modalităţii, ce corespunde operaţiei subiectului 
judecăţii” [2, p. 35-36].

Modusul şi dictumul sunt realităţi complementare, astfel încât unui dictum 
i se poate conferi o dimensiune subiectivă: „dictumul nu ar fi altceva decât  
o construcţie subiectivă ce marchează luarea unei atitudini, şi nu o pură descriere” 
[29, p. 196-198].

Modalitatea relevă „atitudinea cognitivă, volitivă sau evaluativă”  
a locutorului „faţă de stările de lucruri, reale sau potenţiale, descrise prin limbaj” 
[16, p. 671]. Această noţiune poate fi definită atât restrictiv, efectuându-se 
cercetarea de la formă la conţinut, cât şi în sens larg, realizându-se principiul de 
investigare de la conţinut la formă. În diferite limbi, se atestă o amplă tipologie  
a modalităţilor şi semnificaţiile ce le aparţin: real/ireal, deziderativ/optativ, 
asertiv, evaluativ, autentic, probabil, necesar, posibil ş.a. [14; 18; 23].

În plan dihotomic, se face distincţia între modalitatea obiectivă şi 
subiectivă, între modalitatea realităţii vs a irealităţii. Reprezentată ca un 
câmp funcţional-semantic, cea din urmă include un şir de „microcâmpuri”: 
al optativităţii, al potenţialităţii etc. Autorii Gramaticii limbii române 
(2005) promovează clasificarea tripartită, delimitând modalitatea epistemică 
(cognitivă), deontică (prescriptivă şi volitivă) şi apreciativă (evaluativă)  
[16, p. 671]. Modalitatea epistemică desemnează „spaţiul cunoaşterii” 
(imaginarul, reflecţia), pe când modalitatea deontică înfăţişează „spaţiul 
angajării În activitate” [15, p. 258-260].

Analiza diverselor tipuri de modalităţi solicită elucidarea rolului 
modalizatorilor prin care se subînţeleg „mijloacele de realizare a modalizării  
(de marcare a atitudinii modale în enunţ)” [16, p. 672], spre exemplu 
verbele modale şi modurile verbale. Cele din urmă, dotate cu „un conţinut 
modal fundamental”, sunt capabile a exterioriza „şi alte conţinuturi modale,  
prin asocierea formei modale cu diverşi modalizatori” [11, p. 541].

Lucrările din ultimele decenii, axate pe teoria câmpurilor funcţional-
semantice [4; 5; 6; 7], conţin descrierea unui şir impunător de câmpuri şi 
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microcâmpuri ale modalităţilor alethice, epistemice, deontice, axiologice, 
deziderative etc.

În cele ce urmează, ne vom referi la unele valori ale modurilor 
„irealităţii” – conjunctivul, condiţional-optativul, prezumtivul – ce comportă, 
alături de modalităţile alethică, deontică, deziderativă ş.a., şi cea epistemică, 
al cărei câmp funcţional-semantic inserează multiple semnificaţii: /cert/,  
/incert/, /probabil/, /ipotetic/, /exclus/, /concesie/ ş.a.

Dintre modurile personale ale verbului, conjunctivul posedă o remarcabilă 
„forţa modală”, înglobând „toate modalităţile stabilite” [14, p. 163]. Fără a pune 
la îndoială potenţele expresive ale modului menţionat, credem că aceasta nu este 
„singura formă verbală autentică ce exprimă modalitatea”.

În calitate de modalizator epistemic, conjunctivul este întrebuinţat atât în 
poziţie independentă, cât şi dependentă. Iată câteva exemple concludente în care 
conjunctivul independent apare cu semnificaţiile:

/cert/: „Cum să nu-şi viziteze prietenul bolnav…”/ Nu poate să nu-şi 
viziteze prietenul bolnav/ Îşi va vizita numaidecât prietenul bolnav; „Cum să nu 
te invidiez, Victore?” [24, p. 46]/ Te invidiez, desigur;

/incert/, /probabil/: „Să tot fie un an de când a plecat…”/ Probabil, e un 
an de când a plecat;

/ipotetic/: „Da cum crezi mata, unde să fi iernat ele?” [12, p. 31]; „Da copila asta  
a lui badea Mihalache s-a ridicat mărişoară. Oare câţi ani să aibă?” [12, p. 41];

/probabil/: „Să fi uitat bădiţa de dânsul?” [12, p. 15]/ Bădiţa a uitat, 
probabil, de dânsul;

/exclus/: „Nici să nu te apropii de ei…” / Este exclus să te apropii de ei;
/dubiul/: „S-o arunce? Să-i coasă de ciudă altuia?” [12, p. 29].
Valorile modale ale conjunctivului sunt actualizate în funcţie de context, 

de modalizatorii cu care se asociază, de sensul verbului în cauză. În ceea ce 
priveşte conjunctivul dependent, ţinem să relevăm următoarele sensuri:

/cert/: „Nu putea să nu se resemneze în asemenea împrejurări.”/  
Cu siguranţă, s-a resemnat în asemenea împrejurări;

/incert/: „Părea să fie îngrijorat…”
/probabil/, /ipotetic/: „Rău trebuie să fi trăit tu în cei şapte ani de acasă…”  

[21, p. 28]; „S-ar putea să se întoarcă în curând”; „ Poate să fi avut douăzeci de 
ani pe atunci…”;

/exclus/: „Era exclus ca el să fi îndeplinit această misiune”; „Nu avea 
curajul să-i spună…”;

/concesie/: „Poţi să-mi înşiri nenumărate argumente, nu te voi crede.”/ 
Chiar dacă îmi vei înşira nenumărate argumente, nu te voi crede.

Termenul regent al conjunctivului poate să nu fie modalizator, ceea ce 
implică anumite condiţii specifice de funcţionare. Este vorba despre conjunctivul 
dependent, impregnat de ideea de posibilitate, căreia i se asociază diverse nuanţe 
– posibilitate ratată, intenţie, eventualitate, oportunitate etc. Iată câteva exemple: 
„Se făcuse târziu fără ca ea să-şi dea seama”/ Deşi se făcuse târziu, ea nu şi-a 
dat seama/ Se făcuse târziu, dar ea nu şi-a putut da seama; „Au venit în cele 
din urmă ca să ne acorde ajutorul solicitat.”/ Au venit în cele din urmă, voind/
intenţionând să ne acorde ajutorul solicitat; „Era cazul să profite de situaţie.”/  
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Ar putea să profite de situaţie; „E de datoria lor să aibă grijă de părinţi.”/  
Ei trebuie/sunt obligaţi să aibă grijă de părinţi.

Spre deosebire de conjunctivul prezent, ce marchează „prospecţia 
valorii modale”, perfectul aceluiaşi mod arată „o posibilitate nevalorificată 
de actualizare a acesteia” [6, p. 85]. Sunt de menţionat exemplele:  
„unde să-i fi ascuns?” [9, 193]/Unde ar fi putut să-i ascundă?; „Dar cum să fi 
aflat ungurul?” [26, 164]/ Deşi era imposibil să afle, ungurul a aflat…

Ca element subordonat, conjunctivul perfect este utilizat cu multiple 
sensuri modale: posibilitatea ratată, necesitatea nesatisfăcută ş.a., în funcţie de 
semantica unităţilor adiacente [6, p. 82]. Cu referire la câmpul modalităţilor 
epistemice, formaţiunea respectivă ar putea exprima /ipoteza nedemonstrată/: 
„Să-şi fi îndeplinit, într-adevăr, promisiunea, ar fi fost altfel”.

Asemenea conjunctivului, condiţional-optativul este dotat cu variate 
semnificaţii circumscrise modalităţii epistemice. Din acest punct de vedere, 
se disting: condiţional-optativul cu sens potenţial, ce desemnează acţiuni 
realizabile, posibile, „prezentate din perspectiva unor virtualităţi interne ale 
acestora” [3, p. 153], condiţional-optativul în componenţa unor enunţuri unde 
sunt indicate două procese diferite, între care se stabileşte un raport condiţional 
şi condiţional-optativul cu valoare de prezumtiv. Sunt elocvente exemplele:

/cert/: „Ai o vitalitate extraordinară, altfel demult te-ai plimba în lumea 
drepţilor!” [25, p. 96];

/incert/: „Ar fi avut o casă unde să se adăpostească” [9, p. 55]/ Putea să aibă  
o casă…;

/probabil/: „După felul cum vorbise, s-ar fi putut crede că Ţugurlan se gândea 
tot timpul la pământ…” [22, p. 97]; „Era – cum ar fi spus conu Iancu – bulversat”  
[13, p. 200];

/ipotetic/: „Tocmai atunci şi-a adus aminte badea Zânel că a uitat vitele 
neadăpate – sărmanele dobitoace, de-ar fi să aibă glas, s-ar topi lumea de mila 
lor.” [12, p. 12]; „Felix s-ar fi simţit dezonorat să facă un gest îndoielnic.”  
[9, p. 89]; „În alte împrejurări, Felix ar fi întrebat-o dacă n-avea obiceiul să 
doarmă noaptea.” [9, p. 15];

/exclus/:„Cu Otilia nu şi-ar fi îngăduit asta niciodată.” [9, p. 126]/ Cu Otilia 
nu putea să-şi îngăduie asta; „N-aş fi bănuit niciodată că am să mă îndrăgostesc 
de tine.” [8, 235], „Chiar de-ar fi vrut să se mai ascundă, n-ar mai fi avut timp” 
[22, p. 13];

/concesie/: „În alte împrejurări, Felix ar fi întrebat-o dacă n-avea obiceiul 
să doarmă noaptea” [8, p. 15].

Este de semnalat coocurenţa indicativului şi a condiţional-optativului, 
în calitate de sinonime funcţionale, asociate verbelor cogitandi ş.a., în poziţie 
dependentă: „Moromete socoti că nu e cazul să meargă mai departe, ba mai 
mult, că n-ar strica să le dea chiar satisfacţia să facă ei înşişi comerţ la munte”  
[22, p. 49].

În sfera condiţional-optativului ireal se atestă şi sensul concesiv ipotetic, 
în fraze cu subordonate concesive, introduse cu ajutorul jonctivelor oricât, 
oricâtă, chiar dacă, orice, cum, cât de ş.a. Următoarele exemple ilustrează cele 
afirmate: „Oricâtă încredere ar fi avut boierul în acest bucureştean suspect, 
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domnul administrator ştia cum să organizeze punerea în scenă a complotului.” 
[13, p. 179]; „Într-adevăr, ziua de mâni, cu primirea Domniei, oricât de bine 
s-ar fi purtat dumneaei, jertfind claponi, purcei şi berbeci, îi apărea iarăşi 
ameninţătoare…” [27, p. 88].

În enunţul: „Dascălul nostru Pamfil zice că acest harmasar ar fi năzdrăvan”  
[27, p. 52]/ zice că acest harmasar o fi fiind năzdrăvan, este întrebuinţat 
condiţional-optativul cu valoare de prezumtiv.

Prezumtivul, prin excelenţă mod al incertitudinii, „exprimă o acţiune 
realizabilă, posibilă, prezentată ca presupusă, bănuită” [1, p.162]. Fără să 
dispună de o paradigmă unitară, posedă diverse diateze şi unele forme comune 
cu cele ale conjunctivului şi ale condiţional-optativului. Cu toate acestea, nu 
este un sistem similar conjugării perifrastice din limba latină şi nu înfăţişează 
o „formă de conjugare aproape completă”, după cum se susţine în unele studii 
[28, p. 53-60].

Nu există o singură părere despre modul menţionat: unii cercetători 
îi recunosc autonomia ca mod personal [10, p. 191; 11, p. 562;  
3, p. 153] sau îl apreciază, concomitent, ca timp şi mod înzestrat cu valoare 
subiectivă [17, p. 149]. Alţi lingvişti contestă ipostaza prezumtivului 
ca mod verbal: din punct de vedere semantic, formaţiunea în cauză 
ar fi, mai degrabă, „o variantă modală a potenţialului”, redat printr-o 
formă specială, ce ar putea fi „calificată, eventual, drept o variantă  
a condiţionalului” [20, p.160].

Prezumtivul românesc este examinat şi din perspectiva evidenţialităţii – 
„categorie lingvistică din sfera modalizării epistemice” – ce presupune „marcarea 
în discurs a tipurilor de surse din care locutorul a obţinut informaţia transmisă 
prin enunţul său” [30, p. 127]. În opinia cercetătoarei Rodica Zafiu, prezumtivul, 
marcă a inferenţei, serveşte la „formularea de către locutor a unor supoziţii  
(şi implicit un grad de incertitudine)”, ceea ce face să constituie „principalul 
mijloc evidenţial gramaticalizat din limba română” [30, p. 133].

În domeniul vizat, prezumtivul este concurat, uneori în acelaşi enunţ, de 
modul condiţional-optativ, întrebuinţat pentru a dezvălui sursa informaţiei sau 
detaşarea faţă de conţinutul enunţului: „Se spune că ar fi având o buruiană şi  
ar fi învăţat pe prisăcarii săi un descântec…” [27, p. 300].

Modurile în cauză sunt folosite atât în poziţie independentă, cât şi dependentă, 
regentate deseori de verbele dicendi ş.a.: „Alecule, dac-aş fi ştiut…” [8, p. 327]; „E şi el  
o victimă a mea, cum ar zice tanti Aglae.” [9, p. 88]; „Or fi bănuit ei ceva 
şi dau acum vina pe mine.” [9, p. 176]; „Sunt aceia care spun că ar fi fost 
tatarcă.” [27, p. 60]; „Un fecior de boier care stă şi se roteşte ca un păun 
între oameni de rând nu-i sănătos lucru: aşa ar spune şi comisul.” [27, p. 53]; 
„S-a zvonit că cneaghinele de la Ionăşeni ar fi în robie dincolo de Dunăre.” 
[27, p. 236]; „Pe lângă urs, se spune că ar fi având şi el această pajură …”  
[27, p. 81].

Alături de valoarea evidenţială, prezumtivul mai redă semnificaţiile:
/probabil/: „O fi murit cineva, persoană importantă – altfel, ce le-ar fi 

venit ălora să scoată asemenea scâncete la ora asta!” [8, p. 342]; „…mai trage-te 
pe fălcile alea, că te-or fi durând de când vorbeşti!” [22, p. 19]; „Unde va fi fiind 
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Ionuţ? se gândea jupâneasa Ilisafta. Trebuie să fie şi el undeva în calea Măriei 
Sale.” [27, p. 81]; „Acum mă duc că m-o fi aşteptând tata.” [27, p. 49];

/ipoteza/: „S-ar putea însă, cugeta cu inima strânsă coconul domnesc,  
să nu fie gazdele în locul lor; poate au fost duse la târg şi au rămas şi ziua de luni; 
ori se vor fi dus în petrecere la o sfântă mănăstire.” [27, p. 124]; „Deci mama şi 
fata poate să fi scăpat într-un ascunziş.” [27, p. 210];

/incert/: „Poate să fie adevărat… pentru multe pricini care se ştiu şi se 
aud. Vor mai fi fiind şi altele care nu se ştiu.” [27, p. 370];

/exclus/: „Ce-o fi văzând Pascalopol la Otilia?” [9, p. 38];
/detaşarea de cele afirmate, evitarea adevărului în legătură cu conţinutul 

celor relatate/: „Pe unde-i fi umblat dumneata, mări şi ţări, precum spui …”  
[27, p. 50];

/nesiguranţa/: „Nu ştiu ce Dumnezeu o fi având…” [9, p. 297]¸ „Poate-i 
găsesc acasă pe-ai noştri, s-or fi neliniştind.” [8, p. 394]. Sporadic, se atestă sensul 
/cert/: „Oi fi ştiind eu carte… dar uite că-mi pierd banii din cauza dumitale…” 
[19, p. 41]/ Deşi ştiu, cu certitudine, carte, îmi pierd banii…

Cele semnalate supra ne permit să reliefăm varietatea semnificaţiilor 
atribuite modalităţii epistemice. Modurile personale – conjunctivul, condiţional-
optativul, prezumtivul – sunt apte să le exprime, comutând în diferite ambianţe, 
atât în poziţie independentă, cât şi dependentă.

În multiple anturaje, modurile „incertitudinii” sunt folosite 
obligatoriu, demarcându-li-se semnificaţia modală de bază, pe când în 
alte circumstanţe sunt utilizate facultativ. Între utilizarea obligatorie şi cea 
virtuală nu există o linie de demarcare strictă, ceea ce implică sinonimia 
funcţională a modurilor în discuţie.
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InoVAţIIle leXICo-SeMAnTICe:
ProBleMe de IdenTIFICAre

dIn PerSPeCTIVă leXICogrAFICă

Veronica PăCurAru
Institutul de Filologie al AŞM/ Universitatea de Stat din Moldova

Schimbările care se produc în societatea contemporană, la nivelul diferitor 
practici sociale, îşi găsesc expresie în limbă, în lexicul acesteia, în primul rând.  
Or, lexicul, ca cel mai sensibil şi mai dinamic subsistem al unei limbi naturale, redă 
cu promptitudine mutaţiile ce au loc în viaţa cotidiană a comunităţii lingvistice 
respective, prin aceasta limba răspunzând necesităţilor comunicative curente ale 
vorbitorilor şi consumatorilor săi. Căci după cum se ştie, reflectarea în limbă  
a fluctuaţiilor sociale se realizează, de obicei, prin intermediul unor elemente de 
vocabular noi, diferite ca origine, în speţă: cuvinte împrumutate din alte limbi, 
cuvinte nou create şi cuvinte vechi resemantizate, toate în esenţă unităţi verbale 
ce vin să completeze vidurile noţionale şi terminologice care apar ca urmare  
a transformărilor actuale din societate.

Procesul de inovare a lexicului comun al limbii se intensifică, mai ales 
în ultimul timp, graţie fenomenului determinologizării – o formă specifică de 
manifestare a dinamicii în limbă, care constă, preponderent, în „banalizarea 
termenilor speciali tehnico-ştiinţifici” [1, p. 112-113], prin utilizarea lor curentă 
în limba generală, ca urmare a „laicizării ştiinţelor” [2, p. 35-36]. Astfel, inovarea 
lexicului limbii generale se datorează, în societăţile contemporane, interesului 
sporit al unui public tot mai larg pentru termenii tehnico-ştiinţifici, şi ea este tot 
mai mult determinată, în actualitate, de o deschidere, fie şi parţială, a codurilor 
ştiinţifice şi a celor tehnico-profesionale, ceea ce permite unor elemente de 
vocabular specializate să circule către limba generală, dar şi în sens invers. 
Iar inovarea lexicului înseamnă nu doar banalizarea termenilor speciali, dar şi 
terminologizarea unor elemente din lexicul comun, alias resemantizarea unor 
cuvinte vechi care, căpătând sensuri terminologice noi, se integrează, mai întâi, 
în diferite limbi speciale, pentru ca mai apoi să revină în lexicul general.

Dinamica lexicului actual al limbii române, în speţă cea datorată 
modificărilor societale, a devenit deja un obiectiv de cercetare atractiv pentru cei 
mai mulţi dintre lingvişti, chiar şi pentru unii dintre acei care, în mod prioritar, 
erau preocupaţi de subiecte ce ţin de alte domenii de referinţă ale limbii române. 
Astfel, în deceniile de la urmă, se atestă apariţia la capitolul dat a mai multe studii 
teoretice şi lucrări lexicografice importante, elaborate în baza unor corpusuri 
lingvistice reprezentative, ce reflectă procesele curente din vocabularul limbii 
române contemporane (pentru conformitate, a se vedea, în particular, lucrările 
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semnate de Valeria Guţu-Romalo (1997)1, Florica Dimitrescu (1997)2, Mioara 
Avram (1998)3, Adriana Stoichiţoiu-Ichim (2001, 2005, 2006, 2007, 2008)4, 
Angela Bidu-Vrănceanu (1993, 1995, 1997, 2002, 2003, 2010, 2012)5, Maria 
Dumitrescu (1999, 2004, 2006, 2011)6, Ileana Busuioc (2006)7, Constantin-Ioan 
Mladin (2007)8, Elena Dănilă, Andrei Dănilă (2011)9).

1 Guţu-Romalo, Valeria (1997) – Nou şi vechi în limba română actuală. În: Limbă 
şi literatură, vol. 3-4, p. 5-10.

2 Dimitrescu, Florica (1997) – Dicţionar de cuvinte recente, ediţia a 2-a, 
Bucureşti.

3 Avram, Mioara (1998) – Noutăţi reale şi noutăţi aparente în vocabularul 
românesc actual. În: Limbă şi literatură, vol. 1, p. 31-36.

4 Stoichiţoiu-Ichim, Adriana (2001) – Vocabularul limbii române actuale. 
Dinamică. Influenţe. Creativitate, Bucureşti, ALL;

– (2006a) Creativitate lexicală în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii 
din Bucureşti;

– (2006b) Aspecte ale influenţei engleze în româna actuală, Bucureşti, Editura 
Universităţii din Bucureşti.

5 Bidu-Vrănceanu, Angela (1993) – Lectura dicţionarelor, Bucureşti, Editura 
Metropol.

– (1995) – Dinamica vocabularului românesc după 1989. Sensuri „deviate” ale 
termenilor tehnico-ştiinţifici. În: Limbă şi literatură, vol. 1, p. 38-45.

– (1997) – Dinamica sensurilor în româna actuală. În: Limbă şi literatură, vol. 3-4,  
p. 39-45.

– (2002) – Semantica lexicală românească din perspectivă europeană. În: Actele 
Colocviului Catedrei de limba română (22-23 noiembrie 2001). Perspective actuale în 
studiul limbii române, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 75-81.

– (2003) – Dinamica sensurilor cuvintelor româneşti din 1990 până în 2002. 
În: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele Colocviului Catedrei de 
Limba Română (27-28 noiembrie 2002), coord. Gabriela Pană Dindelegan, vol. II, 
Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 291-298.

– (2010) – Neologia semantică în lexicul specializat. În: Analele Universităţii 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, fasc. XXIV, anul 3, nr. 2 (4), „Lexic comun/Lexic specializat”, 
p. 176-187.

– (2012) – (coord.), Terminologie şi terminologii, Bucureşti, Editura Universităţii 
din Bucureşti.

6 Dumitrescu, Maria (1999-2004-2006), Dicţionar de cuvinte recente, Bucureşti 
– Botoşani, Editura Agata; – (2011) Dicţionar de cuvinte recente, Piteşti, Editura 
Universităţii din Piteşti.

7 Busuioc, Ileana (2006), Despre neologisme şi neologie [în linie]. Disponibil pe: 
http://www.litere.uvt.ro/documente_pdf/articole/uniterm/uniterm4_2006/ileana_busuioc.
pdf (văzut la 10.09.2012).

8 Mladin, Constantin-Ioan (2007), O perspectivă sociolingvistică asupra primului 
nostru dicţionar urban. Reflecţii lexicologice şi aprecieri lexicografice [în linie]. Disponibil 
pe: The Proceedings of the European Integration – Between Tradition and Modernity 
Congress, Volume Number 2, 2007, p. 201-210 (văzut la 12.06.2012) http://www.upm.
ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari2/
Constantin-Ioan%20Mladin.pdf (văzut la 12.11.2012).

9 Dănilă, Elena, Dănilă, Andrei (2011), Dicţionarul ilustrat de cuvinte şi sensuri 
recente în limba româna ̆, Chişinău, Litera.



273

Interesul nostru particular pentru fenomenele care se înscriu în această 
albie de cercetări vine în contextul elaborării în curs a unui Dicţionar de cuvinte 
şi sensuri recente, care îşi propune să fixeze şi să descrie elementele de vocabular 
din limba română ce se lasă calificate drept inovaţii lexicale şi/sau inovaţii 
semantice recente (accentul fiind pus, preponderent, pe ocurenţele din presa 
scrisă şi cea electronică). E de remarcat însă că sintagmele terminologice cuvânt 
nou creat (inovaţie lexicală), cuvânt recent, sens nou (inovaţie semantică), sens 
recent, care sunt utilizate de obicei pentru denumirea elementelor de vocabular 
ce corespund fenomenelor de limbaj în cauză, posedă conţinuturi oarecum 
vagi şi, prin urmare, noţiunile care le corespund necesită a fi explicitate,  
mai ales în sensul stabilirii unor limite temporale convenţionale, care să 
marcheze statutul de element nou/recent al unităţilor de vocabular ce se pretează 
acestor calificative. Totodată, precizăm că studiul de faţă nu îşi propune ca scop 
soluţionarea problemei privind statutul de neologism al unui element de limbă, 
dat fiind că definiţiile atestate la acest capitol în lingvistica românească, dar şi 
în cea a mai multe limbi contemporane, pun insuficient în evidenţă diferenţa 
specifică dintre caracterizări de tipul element lexical nou – element lexical recent, 
cercetătorii ezitând în continuare în a le da o definiţie strictă şi unanimă, inclusiv 
în a stabili limite cronologice de datare a statutului de neologism al unui element 
de limbă. În această ordine de idei, în dicţionarul de termeni lingvistici (autor 
Gheorghe Constantinescu-Dobridor [3]), e specificat că statutul de noutate al 
unei unităţi de limbă trebuie considerat în strânsă legătură cu etapa de dezvoltare 
a limbii respective, iar în dicţionarul de ştiinţe ale limbii (autori Angela Bidu-
Vrănceanu et alii [4]) – că un neologism nu este operaţional identificabil decât 
într-un segment sincronic concret al limbii generale, prin raportare nemijlocită 
la limba standard sau la anumite limbaje specializate (tehnice), considerate 
din aceeaşi perspectivă sincronică şi că o atare definiţie pentru neologisme nu 
este acceptabilă decât stricto senso. În aceeaşi ordine de idei, Ileana Busuioc 
susţine că „conceptul <neologism> este mult mai complex şi nu poate fi cuprins, 
delimitat prin eticheta atât de simplă a «noului», iar (…) cercetătorul care ar 
vrea să-l definească/descrie este confruntat cu un proces, nu mai puţin complex,  
şi anume acela de formare a acestor noi unităţi lexicale, pe care nu îl poate trece 
cu vederea şi nici nu trebuie s-o facă” [5, p. 1] şi că „procesul de inovare de care 
se leagă funciar conceptul de neologism este un fenomen natural în fiecare limbă, 
(…) căci evoluţia şi însăşi comunicarea umană trece prin necesitatea inovaţiei 
lexicale…” [ibid.].

Trebuie remarcat, totodată, şi un alt aspect controversat al problemei luate 
aici în discuţie, şi anume cel legat de durata ipostazei de neologism/neosemant, 
care constituie un detaliu definitoriu foarte important şi care creează dificultăţi 
atunci când se încearcă a stabili limitele cronologice ale aşa-numitului „sentiment 
neologic” [6], ce persistă la vorbitorii limbii. Or, la începutul de mileniu al treilea, 
în virtutea vitezei de răspândire a informaţiei noi şi a posibilităţilor sporite de 
comunicare interumană, ipostaza de neologism a unui element de vocabular 
este relativ scurtă, întrucât, după cum pe bună dreptate menţionează şi Ileana 
Busuioc, „în universul nostru marcat de instantaneitatea comunicării, ceea ce 
înseamnă şi difuzarea foarte rapidă, dacă nu instantanee, a cuvintelor noi, durata 
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de sentiment neologic se restrânge prin urmare drastic. Dacă la mijlocul secolului 
trecut acesta avea o valoare de 10-15 ani, în prezent nu ar fi foarte prudent din 
partea lexicografilor să propună un dicţionar de neologisme care să recenzeze 
unităţi lexicale mai «vechi» de cinci ani” [5, p. 1-2].

În realitate însă, aşa-zisa durată a „sentimentului de neologie” nu reprezintă 
decât o caracteristică relativă, variabilă şi incertă în raport cu elementele de vocabular 
noi, iar încercarea unora de a impune aici limite tranşante, fixe şi riguroase se arată 
a fi o iniţiativă cu adevărat riscantă, chiar ingrată, căci ele depind de o multitudine 
de factori de natură diversă. Din aceste considerente anume fluctuaţiile privind 
determinarea univocă a statutului de element de vocabular nou nu ar trebui să 
surprindă pe nimeni, întrucât e cert că durata acestui statut e contradictorie, după 
cum cert e şi faptul că limba este un sistem, şi orice cuvânt împrumutat sau nou 
format a fost cândva neologic, iar noutăţile lexicale (inclusiv cele semantice) nu 
se pot manifesta decât în vorbire, în texte, şi impunerea lor în circuitul larg nu 
se poate face decât prin dicţionare. De aceea preocuparea cea mai importantă  
a lexicografilor care se angajează să fixeze şi să lanseze în circuitul general 
elementele de vocabular noi ar consta nu atât în a stabili durata „sentimentului 
neologic” al vorbitorilor limbii în raport cu ele, ci, mai ales, în a pune în evidenţă 
caracteristicile lingvistice şi semantice pertinente ale acestora, în a le asigura un 
tratament lexicografic adecvat.

Corpusurile lingvistice care vor sta la baza dicţionarului în curs de elaborare 
au generat, de fapt, reflecţiile la acest subiect. Fiind constituite majoritar din 
exemple – fapte de limbaj de natură a constitui unităţi de intrare ale viitorului 
dicţionar, ele pun probleme atât în privinţa identificării semanticii lor, cât şi 
referitor la stabilirea statutului lor propriu-zis, în special atunci când se impune 
considerarea lor în calitate de unităţi de limbă (actuale sau potenţiale).

Din multiplele mostre selectate, în acest studiu ne vom axa doar pe cele 
care au ca bază de provenienţă cuvinte obişnuite din limba generală. Dacă e să 
ne conducem după tipologia dinamicii lexicale româneşti propuse de Mioara 
Avram, aceste fapte de limbaj ar putea fi calificate drept noutăţi lexicale parţiale 
sau resemantizări [7, p. 34]. Pentru congruenţă însă, ele s-ar preta mai bine 
calificativului de neosemie110, întrucât reprezintă fapte de „dinamică semantică” 
şi apar în urma unor „procese de inovaţie semantică, care se fondează pe 
raporturi contextuale, preponderent pe aferenţe”, iar „pentru a caracteriza 
aceste inovaţii, trebuie să evităm a le considera a priori drept simple deformări 
ale unor tipuri (prototipuri) preexistente; mai mult chiar, cazurile de neosemie 
urmează a fi abordate prin prisma descrierii reconfigurării contextuale în termeni 
de modificare de trăsături generice care marchează apartenenţa la un domeniu 
[de practică socială] şi de varieri ale constrângerilor de gen şi de discurs”  
[8, p. 7] (traducerea citatului şi inserţia textuală ne aparţin, V. P.).

1 Folosit iniţial în domeniul italienisticii, de către Tullio de Mauro, care îl lansează 
în circuitul lingvistic prin intermediul lucrării sale Dizionaretto di parole del futuro 
(2006), termenul neosemie este preluat ulterior de către lingvistul francez Fr. Rastier 
(2009), care dezvoltă o teorie amplă asupra fenomenelor la care trimite acest termen.
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Ca fenomen bazat pe mecanismele clasice de transfer semantic (în speţă, 
asociaţiile de tip metaforic şi metonimic, alunecarea de sens, extensiunea 
şi restricţia de sens), neosemia constă, de fapt, în modificarea, sub influenţa 
unui context (lingvistic şi/sau comunicativ-discursiv), a trăsăturilor semantice 
generice care exprimă apartenenţa cuvântului la o categorie lexico-semantică  
(în cadrul limbii) şi la un domeniu de practică socială (în plan extralingvistic). 
Însă în actualitate, este insuficient a explica procesul de neosemie doar prin tropi 
şi prin schimbarea de denotaţie, întrucât el implică, la un cuvânt vechi din limba 
generală, schimbarea a cel puţin trei componente identificatoare ale acestuia, 
şi anume: categoria lexico-semantică, contextualitatea (i.e. acea inerenţă  
a cuvântului care se reduce la asumarea de către el a unor contexte lingvistice 
şi comunicative preferenţiale, ce permit actualizarea diferitor sale sensuri) şi 
domeniul de practică socială.

În acest context, François Rastier susţine că procesele semantice 
inovative (adică cele de neosemie) care se atestă în limbile naturale la etapa 
contemporană, în special în cadrul unor limbaje speciale, au ca efect (sau 
drept cauză a producerii lor) „domenializarea/redomenializarea” sensurilor  
(i.e. terminologizarea/reterminologizarea lor, în viziunea acad. Silviu Berejan), 
adică „alunecarea” unui semem al unui cuvânt polisemantic din limba generală 
către un domeniu de practică socială, diferit de domeniul său de origine, fapt 
care, în consecinţă, impune autonomizarea acestuia în cadrul sistemului lexical,  
fie ca un semem aparte al unui cuvânt polisemantic, fie ca o unitate lexicală 
independentă. Astfel, în virtutea mai multor factori convergenţi, asemenea 
sensuri noi ale cuvintelor din limba generală impun cel puţin două parcursuri 
interpretative posibile, şi anume: unul lexicentrist, conform căruia ele urmează  
a fi considerate drept sensuri noi ale unui cuvânt polisemantic (alias neosemante), 
şi unul polilexemic, în conformitate cu care ele pot fi declarate omonime în raport 
cu cuvântul din limba generală (alias neonime).

Cert este însă un fapt: o abordare pur semasiologică, în raport cu inovaţiile 
semantice actuale, se arată insuficientă pentru identificarea lor. Utilizată fiind 
în exclusivitate, o atare metodă nu ar putea duce decât la absolutizarea unui 
prejudiciu metafizic, conform căruia orice cuvânt polisemantic ar avea un 
sens principal, comun, de la care ar deriva toate celelalte sensuri subordonate.  
Or, în realitate, lucrurile stau uneori cu totul altfel: fiecare dintre semnificaţiile 
unui cuvânt polisemantic este determinabilă, în primul rând, de contextualitate 
[9] şi în discurs ele variază în funcţie de un context concret şi de domeniul de 
practică socială în cadrul căreia circulă. Mai mult decât atât, se întâmplă uneori 
ca semnificaţiile asociate unui semnificat să nu aibă, în mod necesar, elemente 
de sens comune, şi atunci e cazul să se vorbească nu de sensuri multiple ale 
unui cuvânt polisemantic, ci chiar de unităţi lexicale diferite – omonime. Iată de 
ce, la identificarea inovaţiilor semantice şi la interpretarea lor se cere a îmbina 
armonios metoda semasiologică cu metoda pragmatică, conjugând semantica 
cognitivă, categorială, cu cea referenţială, dar şi cu pragmatica.

Din această perspectivă epistemologică şi metodologică, propunem în 
continuare analiza unor fenomene de creativitate din vocabularul limbii române 
actuale, în speţă, detalierea unor cazuri concrete de inovaţii lexico-semantice, 
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privite sub unghiul includerii lor ca unităţi de intrare în dicţionarul de referinţă. 
Acest demers de analiză vizează, în primul rând, interpretarea semantismului 
acestor fapte de limbaj, prin prisma factorilor identificatori, inclusiv prin raportarea 
lor la contextele situaţional-comunicative în care apar în mod curent, precum 
şi la dicţionarele de limbă existente, pentru a stabili eventualele legături dintre 
sensurile noi, atestate în context, şi celelalte sensuri ale cuvintelor polisemantice 
la care se ataşează sensul/sensurile nou/noi.

Astfel, cuvântul ciot, de exemplu, se foloseşte frecvent în ultimul 
timp, mai ales în limbajul specializat din domeniul informaţional  
(în particular, în proiectul Wikipedia), cu o accepţie specială, care în 
Wikipedia este explicată în felul următor:

„Denumirea de „ciot” este dată la Wikipedia articolelor foarte scurte care 
conţin numai o cantitate minimală de informaţie despre subiectul articolului.  
În general cioturile încep şi se termină cu definiţia conceptului anunţat de titlu; 
uneori ele mai conţin şi alte detalii despre subiect, dar se limitează la generalităţi. 
Există utilizatori care preferă denumiri precum ciornă sau schiţă. (…) Cioturile 
sunt însă utile prin furnizarea unor noţiuni de bază despre subiectul respectiv. 
În acelaşi timp cioturile sunt şi seminţe pentru articole mai bune. Fiecare 
articol din Wikipedia, într-un fel sau altul, a început prin a fi un fel de ciot. (…)  
Un ciot încetează să mai fie ciot şi devine un articol propriu-zis atunci când toate 
aspectele esenţiale ale subiectului au fost atinse; în acel moment eticheta de ciot 
poate fi ştearsă. Aşadar, nu dimensiunea articolului determină calitatea de ciot, 
ci acoperirea subiectului. (…) El conţine următoarele elemente: titlul (exact sau 
aproximativ) scris în caractere aldine; o definiţie a subiectului; o legătură către o 
pagină existentă ca să fie găsit de alţi contribuitori; informaţia referitoare la tipul 
acestei pagini: „{{ciot}}”; categoria în care se încadrează subiectul; legăturile 
către Wikipediile în alte limbi care tratează acelaşi subiect (dacă există). Dintre 
aceste date, esenţială pentru supravieţuirea articolului este definiţia subiectului, 
fie ea şi succintă. Un articol care nu conţine nici măcar această definiţie riscă să 
fie şters pentru motivul că nu furnizează nicio informaţie utilă” [10].

Evident, în textul-sursă (prezentat fragmentar mai sus) se atestă  
o abordare discretizantă, cognitivistă a termenului ciot, în care se procedează 
la înşiruirea cvasiexhaustivă a detaliilor caracterizante ale referentului, în cea 
mai bună tradiţie enciclopedică. Totodată, din această descriere desprindem şi 
detalii de natură lingvistică, şi anume: sinonimele potenţiale (ciornă sau schiţă) 
ale cuvântului ciot, pentru cazurile când el este utilizat cu acest sens specializat; 
unele elemente de contextualitate, prezentate sub forma unor contexte lingvistice 
preferenţiale (ciot tipic, a completa un ciot, a genera un ciot, a crea un ciot) 
[ibid.]. Cât priveşte contextul comunicativ potenţial al acestui cuvânt cu sensul 
dat, el este reprezentat prin domeniul de practică socială respectiv, care este 
internetul, în particular, proiectul Wikipedia. Astfel, la o eventuală inserare  
a acestui cuvânt în Dicţionarul de cuvinte şi sensuri noi, nu ar trebui să apară 
probleme de identificare privind statutul său, gen „unitate lexicală autonomă? 
sau sens al cuvântului polisemantic respectiv?”, întrucât aici el va fi prezentat 
ca o unitate lexicală autonomă, dotată cu o definiţie analitică a sensului (care 
ar putea fi formulată aproximativ în felul următor: „Articol foarte scurt, 
care conţine doar o cantitate minimală de informaţie, de obicei limitată la 
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generalităţi, despre subiectul anunţat de titlu şi care oferă posibilitatea de 
a fi continuat şi completat de alţi utilizatori”), precum şi cu indicaţiile de 
natură metalingvistică privind contextualitatea sa (i.e., referitoare la domeniul 
de practică socială în care el funcţionează ca termen special – internetul). 
Anumite semne de întrebare privind identitatea sa ar putea apărea doar în 
cazul când s-ar pune problema privind admiterea/neadmiterea în dicţionarul 
general al limbii a cuvântului ciot cu acest sens. Problematic ar fi, în primul 
rând, modul de tratare a sa – fie ca unul dintre sensurile terminologizate ale 
cuvântului polisemantic ciot, cu indicarea domeniului special de funcţionare  
a sa – internet (Wikipedia), fie ca o unitate lexicală autonomă – omonim 
disjunctiv al cuvântului ciot. În ultimă instanţă, în acest caz tratamentul 
lui lexicografic va depinde de concepţia generală a dicţionarului, conform 
căreia în raport cu el se va adopta fie o poziţie lexicentristă (el fiind tratat 
în consecinţă drept unul dintre sensurile cuvântului polisemantic ciot), fie 
una polilexemică, prin care se va da preferinţă delimitării sale în calitate 
de omonim, provenit dintr-un sens al cuvântului polisemantic respectiv, 
care a pierdut, în aparenţă, legătura semantică cu restul sensurilor. Totuşi,  
într-un dicţionar general al limbii, suntem tentaţi să interpretăm acest fenomen 
de limbaj ca pe unul ce se lasă calificat drept polisemie, întrucât practica 
demonstrează că polisemia, în primul rând, poate contribui la o mai bună 
fixare în limbă a unui termen specializat. Cert este încă un fapt: ca unitate 
terminologică, ciot prezintă în sine un neosemant motivat, care actualizează  
o schemă terminogenică întemeiată pe un mecanism de transfer semantic de  
tip metaforic.

În ultimul timp, în textele publicitare apare frecvent şi structura faţă 
publicitară, care atestă „un grad de blocare” [5, p. 5] avansat şi este utilizată, în 
mod curent, cu două sensuri specializate, raportate la domenii de practică socială 
diferite, în speţă, piaţa publicitară şi lumea modei. Identificarea acestei unităţi 
terminologice capătă şi alte aspecte problematice: ele ţin atât de precizarea 
conţinutului semantic al expresiei, cât şi a formei sale de intrare. Astfel, dacă se 
consideră că această expresie terminologică este în legătură formală şi semantică 
cu cuvântul din limba generală faţă, atunci în dicţionarul de cuvinte şi sensuri 
recente vor fi prezentate două sensuri frazeologic legate, diferite ale cuvântului 
polisemantic în cauză, definite după cum urmează: 1. „model, manechin care 
prezintă colecţii, haine noi”. 2. „suprafaţă a unui panou sau banner pentru 
reclamă”. Delimitarea celor două sensuri specializate recent apărute graţie 
domenializării/redomenializării se va opera, în primul rând, prin definiţiile 
analitice ale sensurilor respective, dar şi prin intermediul contextualizării, 
în dicţionar urmând a fi indicate domeniile de practică socială în care s-au 
înrădăcinat sensurile date ale expresiei în cauză – piaţa publicitară şi lumea 
modei. Lexicograful este pus însă şi în situaţia de a decide asupra formei de intrare 
a acestei unităţi în dicţionar, iar alegerea de către el urmează a fi făcută, de fapt, 
între cuvântul polisemantic faţă şi structura fixă faţă publicitară, ultima dintre 
care întruneşte şi ea, realmente, toate condiţiile pentru a fi tratată drept element 
de vocabular autonom: structură stabilă, funcţie semnificativă, denominativă şi 
comunicativă şi, respectiv, două sensuri specializate distincte, care se diferenţiază 
în funcţie de contextele comunicative în care această sintagmă terminologică se 
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utilizează în mod curent: domeniul modei şi domeniul pieţei publicitare. Aşadar, 
problema va fi aici de natură a stabili dacă acest fenomen de creativitate a generat 
două neosemante (sensuri noi ale cuvântului faţă) sau un neonim, expresia 
terminologică faţă publicitară, cu două sensuri distincte.

Concluzie

Faptele de limbaj discutate aici privind dinamica actuală a limbii pun în 
evidenţă situaţii variate, mai ales din perspectiva integrării schimbărilor în codul 
limbii, în sistem.

Studiul unor fapte de creativitate lexico-semantică de tipul celor semnalate 
aici interesează nu numai ca problemă identitară, ci şi ca manieră de a impune şi 
a reflecta schimbarea în limbă. Din acest punct de vedere, ceea ce înregistrează 
dicţionarele pornind de la texte reprezintă funcţionarea limbii, desprinsă din 
vorbire.

Tratamentul lexicografic al fenomenelor de creativitate lexico-
semantică (cele de neosemie, în speţă) diferă de la un dicţionar la altul, 
el constituind o problemă de natură identitară, atât în ceea ce priveşte 
interpretarea semantică, cât şi referitor la forma de intrare a expresiei.
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leCTurA ÎnTre IdeologIe ŞI SeduCţIe

ion PlăMădeAlă
Institutul de Filologie al AŞM

În timpul redus alocat comunicării mele, aş vrea să punctez cel puţin 
dimensiunea interogaţiei implicite ce se desprinde din titlul pe care l-am enunţat, 
anume în ce ar consta raportul dintre ideologie şi seducţie în actul lecturii. Evident 
că fiece termen mă obligă la mai multe precizări semantice şi conceptuale, dintre 
care voi putea oferi acum doar câteva, totuşi deja sensul lor patent, de suprafaţă, 
sugerează că ar fi vorba de un raport tensionat, dialectic sau antitetic. În fond, 
această interogaţie pe care încerc să o formulez prin titlul respectiv derivă 
dintr-o întrebare pe care mi-am pus-o în alt context: anume dacă este posibil de  
a conceptualiza o teorie literară dialogică, dialectică şi interdisciplinară. 

Ideea de la care am pornit a fost formulată mai întâi de A. J. Greimas şi 
extinsă ulterior în sociocritica literară franceză, iar ceea ce aceasta semnifică 
este că orice proiect ştiinţific din ştiinţele sociale nu poate fi decât ideologic, că 
nicio teorie literară, fie semiotică, feministă sau marxistă, nu poate funcţiona 
fără o anumită angajare ideologică. Precizez apăsat că nu e vorba de înţelegerea 
marxistă a ideologiei, una îngustă şi negativă: ca falsă conştiinţă ce maschează 
interesele unei clase sau unui grup social (deşi prezentă şi ea în subsidiar, ca 
punct de referinţă), ci de înţelegerea pe care ne-a oferit-o fie Bahtin, fie Althusser 
sau Foucault şi pe care o regăsim sub diverse forme în teoriile şi analizele 
contemporane ale discursului: ideologia ca experienţă trăită, ca un sociolect ce 
articulează interesele şi valorile unei comunităţi sociodiscursive. Deci e vorba 
de mentalităţile, viziunile lumii, sistemele de idei, de valori şi comportamente, 
imaginarul simbolic, miturile şi credinţele unui popor, sensul comun al vieţii 
cotidiene şi care toate formează acel context ideologic ce infuzează orice tip 
de discurs, literar sau nu, încărcându-l de un sens al valorilor ce îl modelează 
într-o structură narativă prin opţiunile axiologice şi semantice ale subiectului 
enunţării. Numai prin acest orizont ideologic se şi produce lectura, aproprierea 
estetică, hermeneutică şi critică a operelor literare, o interpretare însemnând 
să impui un tipar, o structură sau organizare asupra faptelor, evenimentelor şi 
imaginilor reprezentate. Deja studiile semiotice şi structurale au evidenţiat în 
mod programatic politica şi relaţiile de putere implicite în procesul de forjare  
a unei conexiuni dintre semnificant şi semnificat, proces cunoscut ca „luptă asupra 
sensului”, ca arenă în care diverse grupuri sociale şi comunităţi interpretative 
concurează în a face textul să semnifice.

În acest sens, ideologia se intersectează în multe privinţe cu etica, critica 
ideologică în literatură se subsumează categoriei mai largi de critică etică,  
ca un segment al acesteia. Fără să pot detalia mai mult, voi spune că o critică 



280

ideologică este faţă de critica etică ceea ce moralitatea este faţă de etică în 
general, adică înfăptuirea acesteia în actul deciziei, trecerea de la pura opţiune 
etică la fapta morală.

Este clar că, în cazul de faţă, restrâng această problematică de la concepţia 
unei teorii literare la actul lecturii, şi anume lectură a ficţiunii narative, fără să 
disociez neapărat între o lectură naivă şi alta specializată a criticului profesionist, 
deşi aceasta mă interesează în primul rând. În ambele situaţii, lectura implică 
o întâlnire, o interacţiune dintre cititor şi orizontul său ideologic şi experienţa 
sa de viaţă cu setul de structuri ideologice şi valorice manifeste atât în ţesătura 
discursivă a romanelor, cât şi în jurul lor, adică în interpretările acestora pe 
parcursul receptării şi care constituie arena în care se negociază sensul între 
autor, text şi cititori. În acest caz, pornind dinspre ideologie, concepem literatura 
ca o formă a discursului social (în sensul lui M. Angenot), o situăm în contextul 
relaţiilor sociale şi de putere, în interacţiunea sa dialectică cu instituţiile şi cu 
istoria. În fond, cititorul, criticul literar negociază sensurile pornind de la propria 
experienţă de viaţă, pe care o confruntă dinamic şi dialogic cu mărturiile operei 
înseşi despre lume. Totodată, polul opus şi complementar al binomului antinomic 
din titlu, exprimat prin termenul „seducţie”, indică spre cealaltă latură inalienabilă 
a oricărei lecturi, anume participarea şi angajarea cititorului în jocul limbajului 
şi ficţiunii, al lumii personajelor, complicitatea sa afectivă şi empatică (care însă 
nu e totuna cu identificarea!) cu personajele, trăirile acestora, cu firul intrigii de 
la starea iniţială la cea de deznodământ etc., fără de care nicio desfătare estetică 
şi artistică nu ar fi cu putinţă. Este acel aspect clasicizat de mult în esteticile 
generale şi literare şi care a fost exploatat cu rară dexteritate în tradiţia realistă 
a literaturii, cu deosebire în cea din secolul al XIX-lea, care însă a evidenţiat în 
primul rând jocul personajelor, şi doar arareori pe cel dintre narator şi personaje 
şi dintre cititor şi text. În linii mari, lectura nu ar fi altceva decât această fluctuaţie 
dinamică şi intermitentă în receptare dintre o relaţie de complicitate cu lumea şi 
ideologia textului şi una de conflict, în care cititorul, uzând de anumite indicii 
textuale, interoghează critic asumpţiile ideologice şi operaţiile discursive ale 
textului pe care autorul încearcă uneori să le disimuleze îndărătul jocurilor de 
limbaj şi al artificiilor retorico-ficţionale.

Totuşi, în ciuda explicitărilor preţioase aduse de numeroase lucrări pe 
marginea acestui subiect, mai ales din partea şcolilor de critică a răspunsului de 
lectură (reader response criticism) (în primul rând, şcoala de la Konstanz a lui 
H.R. Jauss), complexitatea acestui raport dilematic rezistă oricărei tentative de 
conceptualizare coerentă. Lucrurile se complică enorm îndată ce ne raportăm 
la literatura modernă, ce impune o comunicare verbală schizofrenică, ce sparge 
structurile lingvistice şi comunicaţionale tradiţionale şi, odată cu ele, întregul 
set de norme şi convenţii socioculturale naturalizate. Plasând într-un chiasm 
schizoid experienţa comună a lumii şi lumea limbajului, exacerbând hiatul dintre 
semnificat şi semnificant, scriitorii, de la Nietzsche, Hölderlin, Celan, Mallarmé, 
până la Joyce, Atraud, Bataille şi la toţi exponenţii avangardelor situează 
cititorul într-o dublă legătură, dublă injoncţiune cu literatura, trimiţându-i 
semnale contradictorii şi aporetice prin care să-i zdruncine propriile credinţe şi 
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preconcepţii şi să-i releve aspecte insolite, inefabile şi transcendente ale celor 
mai comune experienţe, tradiţii şi idei.

Pentru a ilustra aceste reflecţii, îmi propusesem să mă refer la 
consideraţiile lui Jonathan Culler din capitolul Reading as a Woman (A citi 
ca o femeie) din cartea sa On Deconstruction. Theory and Criticism after 
Structuralism (1982), ca ulterior să confrunt nişte lecturi efectuate din unghiul 
criticii feministe asupra romanului Lolita de Vladimir Nabokov. Dar întrucât nu 
îmi permite timpul, mă voi referi succint la propria mea experienţă de lectură 
a acestui roman, pe care îl consider exponenţial pentru conceptul amintit de 
dublă legătură sau dublă constrângere/double bind, pentru jocul dintre narator 
şi personaje şi dintre cititor şi text, pentru structurile paradoxale şi energiile 
schizofrenice slobozite de Kafka şi ceilalţi autori de literatură transgresivă în 
raport cu paradigma reprezentaţională, în fine, pentru o artă romanescă intrată 
pe merit în canonul literaturii universale.

Încercând să refac în memorie prima lectură a romanului de acum vreo 
două decenii, realizez că aceasta fusese dominată de seducţia amintită mai sus, 
eu fiind sedus de arta inegalabilă cu care naratorul, Humbert Humbert, ce se 
prezintă ca tip simpatic, plin de duh, sensibil şi cu o imaginaţie debordantă, 
reuşeşte să înalţe cele mai banale şi mai sordide lucruri şi evenimente la 
rangul de artă, prin măiestrie epică, îmbinând cu atâta rafinament jocuri de 
cuvinte, aluzii literare şi culturale, mixaje intertextuale prin care reuşeşte să 
distragă, să răvăşească şi să fascineze cititorul în acelaşi mod cum o seduce 
pe Lolita. Prin toate acestea cititorul ajunge la o complicitate nemărturisită cu 
actele şi crimele lui Humbert, căci încercând să desluşească sensul adevărat 
al pedofiliei, violului şi crimelor dinăuntrul textului el nu o poate face decât 
prin mintea protagonistului şi adoptându-i propria versiune a evenimentelor, 
propriile şiretlicuri verbale şi narative.

În fond, înţeleg acum că reacţia mea a fost una frecventă în cazul naraţiunilor 
cu naratori necreditabili şi, mai mult, se poate regăsi şi azi la numeroşi cititori şi 
critici care continuă să întreţină mitul Lolitei ca nimfetă fatală şi demoniacă din 
captivitatea căreia Humbert, un adult slab, nu a putut evada, la fel cum Lovelace 
este încă prezentat ca un sclav fără scăpare din farmecele Clarissei.

Nabokov, conştient de aceste riscuri iminente, îşi însoţeşte romanul cu un 
Cuvânt-înainte şi o postfaţă Despre o carte intitulată Lolita, dar eforturile sale 
corective au fost în van, la fel cum au fost modificările aduse de Richardson la  
a doua ediţie a romanului său.

Este de menţionat că relectura romanului nabokovian pe care am efectuat-o 
recent s-a deosebit radical de prima, predominând de această dată distanţarea 
manifestată în ceea ce J. Starobinski numea o „privire de deasupra” [1, p. 6] 
, distanţare care ne şi permite propriu-zis să vorbim despre operă în alt limbaj 
decât al ei, adică să o proiectăm într-un metadiscurs.

Două concepte de bază m-au ghidat în lectură: conceptul de „narator 
necreditabil” elaborat în naratologie de către Wayne C. Booth [2] şi cel de 
„metareprezentare” şi de „teorie a minţii” (mind reading), lansat în teoria 
relevanţei [3] şi în naratologia cognitivă [4], care desemnează abilitatea noastră 
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cognitivă de a recunoaşte şi a înţelege intenţiile, dorinţele, sentimentele 
celorlalte persoane, precum şi capacitatea de a urmări/monitoriza continuu 
sursele reprezentărilor noastre, adică a le metareprezenta, atât în cursul vieţii 
de zi cu zi, cât şi în lectura naraţiunilor ficţionale, pe parcursul căreia atribuim 
stări mintale personajelor literare şi ne întrebăm mereu cine gândeşte, simte, 
când anume se întâmplă un eveniment etc. Vladimir Nabokov, ca şi alţi 
mari scriitori, ştie să administreze, să manipuleze sau să incite cu măiestrie 
această facultate a dispozitivului nostru cognitiv, folosindu-se de multiple 
strategii narative, inclusiv de un narator necreditabil. Aceste procedee îşi ating 
scopul întrucât cititorul obişnuit nu monitorizează cu aceeaşi acuitate sursele 
enunţurilor, lucru ce ar presupune din partea sa un grad sporit de suspiciune şi 
un consum enorm de energie, cu efecte descurajatoare în raport cu beneficiile 
lecturii. De regulă, lectorul atribuie întreaga naraţiune ca o metareprezentare 
prin excelenţă autorului sau naratorului protagonist.

Examinând câteva din aceste strategii narative, iese în evidenţă că 
Nabokov exploatează capacitatea metareprezentaţională a cititorului deopotrivă 
pentru a-l induce în eroare şi a-l trezi la realitate, pentru a-l amăgi şi a-l dezamăgi 
concomitent. În acest scop, el recurge şi la o focalizare duală, divizându-l pe 
Humbert naratorul şi plasându-l în doi cronotopi: unul anterior scrierii romanului, 
din timpul trecut, şi celălalt în care el îşi scrie confesiunile şi îşi regândeşte 
istoria la timpul prezent. Pentru a ne seduce, romanul declanşează capacitatea 
noastră metareprezentaţională prin indicarea unor surse false ale anumitor 
reprezentări (bunăoară, episoadele numeroase în care Humbert îşi propagă abil 
propria versiune asupra evenimentelor prin intermediul diverselor personaje 
dinăuntrul naraţiunii), iar pentru a ne dezamăgi, ne alertează intermitent, mai 
ales în partea finală a romanului, cu privire la incongruenţa dintre indicatorii de 
timp ai anumitor reprezentări: adică acei indicatori ce delimitează între Humbert 
cel din trecut şi Humbert cel din prezent, unul care îşi urmăreşte obsesiv viziunile 
nimfoleptice şi celălalt care se autocondamnă tot mai sever pentru nelegiuirile 
săvârşite, evoluând la finele romanului pe axa evaluării spre un narator tot mai 
creditabil. Această tensiune tacită, această luptă între instanţele narative şi 
strategiile solicitate cititorului de a monitoriza sursele reprezentărilor şi care 
concurează în bătălia pentru sens, sesizabilă adeseori până şi la nivelul unui enunţ 
aparte, generează o stare de „vertij mintal” [4, p. 118], iar la nivelul interpretării, 
o stare de ambivalenţă aporetică în sensul acelei duble constrângeri menţionate 
mai sus. În plus, aceste stări sunt intensificate de alte numeroase momente în 
care cititorul se vede invitat să menţină un tip de dublă viziune, prin tehnici de 
intertextualitate sau prin reanimarea parodică a convenţiilor romantismului şi 
realismului şi altele.

Prin toate structurile ambivalente şi duale ale imaginilor pe care le 
creează, Nabokov pune în criză idei şi credinţe etice ce reproduc în resorturile 
lor mecanismele de putere, o moralitate în răspăr cu o etică bazată pe categorii 
pretins universale şi naturale şi pe un subiect metafizic supus imperativului 
categoric. Dacă ne întrebăm despre moralitatea sau „adevărul” romanului, acesta 
rezidă în deconstruirea ierarhiilor şi categoriilor simţului comun; deci nu este 
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moralitatea formală a eticii, ci moralitatea chinuitoare a deciziei aporetice,  
a experienţei şi contestării individuale. Romanul ne subminează preconcepţiile 
şi ceea ce Flaubert numea idei primite de-a gata cu privire la adevăr, frumos 
şi bine, cu privire la modurile în care acestea sunt recunoscute şi acceptate 
într-o comunitate, iar acest lucru devine posibil numai prin participarea şi 
complicitatea noastră lectorială cu lucruri pe care altfel, la nivelul cotidianului, 
le-am respinge şi supune oprobriului imediat. Totodată, toate chestiunile pe care 
le formulăm despre adevăr sau moralitate, despre modul în care se cuvine să citim 
şi să interpretăm un text, ni le adresăm nu atât nouă înşine, cât operei literare  
a cărei seducţie o resimţim pe durata lecturii, operă pe care nu o „abordăm” sau 
„analizăm” în maniera anatomistului, ci o re-trăim şi o re-creăm de fiecare dată 
în chip particular. Opera îşi creează propriul cititor, iar moralitatea ei apare doar 
atunci când e citită, strict în interiorul temporalităţii sale, şi fiind derivată din 
sensurile pe care le generează în drama lecturii în care ne angrenează cu întreaga 
noastră fiinţă.
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FolClorul de Pe VAleA BoTneI
În oPerA luI PeTre ŞTeFănuCă

ŞI În ACTuAlITATe

Victor PleToSu
Institutul de Filologie al AŞM

Naşterea, căsătoria şi moartea reprezintă momentele esenţiale 
ale ciclului vieţii omului, care, luate în ansamblu, constituie riturile marii 
treceri a omului. Consacrat drept folclorist de formaţie academică, Petre 
Ştefănucă este autorul unei opere ştiinţifice de certă valoare, unde a scos 
la lumină şi a păstrat cel mai bogat fond al culturii naţionale: obiceiurile 
de familie, frumos ilustrate în cele trei studii valoroase ale culegătorului 
talentat: Folclor din judeţul Lăpuşna (1933); Literatura populară  
a satului Iurceni (1936); Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos (1937). 
Partea principală a studiilor lui Petre Ştefănucă descriu foarte amănunţit cele 
trei momente cardinale ale vieţii omului: naşterea, nunta, înmormântarea, 
fiecare având obiceiurile şi credinţele sale.

În compartimentul Obiceiul la naştere al studiului Folclor din judeţul 
Lăpuşna se descriu credinţe, superstiţii legate de perioada prenatală, de naştere şi 
postnatală. Astfel, aflăm că, potrivit tradiţiei, femeia însărcinată trebuie să evite 
unele lucrări: „sî nu coasă, să nu toarcă, să nu taie cu foarfecele pi sărbători, 
c-apu faşi copchilu cu sămn” [1, I, p. 64]. Se crede şi că nu e bine să fure. Se zice 
că în momentul când a fost prinsă, femeia trebuie să dea mâinile la spate, să nu le 
pună pe faţă, piept sau altă parte a corpului, pentru a nu se naşte copilul cu semn. 
În Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos găsim că atunci când se năştea 
copilul „al strochim cu agheazmî, strochim şî lehuza şî baba sî spalî pi mîni cu 
agheasmî” [1, I, p. 196].

A doua zi după naştere moaşa se ducea la preot „să facă apă copchilului 
şi să-i scoată numili. Preotul sfinţeşte apa şi-i dă moaşei agheasmă într-o sticlă” 
[1, I, p. 65]. Tot după naştere „arde lampa în casă, toată noaptea, până botează 
copilu”. Se credea că, dacă se stinge lampa şi-i întuneric în casă, „s-aprochie 
Diavolul şî faşi rău copchilului, ăl schimbă, ăl ie pe a tău ş-aduşi altu-n loc, urât, 
stricat” [1, I, p. 65], credinţe populare atestate şi-n satele de pe Valea Nistrului 
de Jos. Petre Ştefănucă remarca şi faptul că la Olăneşti (raionul Ştefan Vodă), 
dacă cineva intra în casa unde era un nou-născut, trebuia să pună un leu-doi pe 
fruntea copilului, că şi magii i-au adus lui Hristos, când s-a născut, „aur, smirnî şî 
tămâi” [1, I, p. 197]. Această tradiţie a ajuns până în zilele noastre şi se respectă 
în majoritatea satelor de pe Valea Botnei.

La trei zile se făcea rodina (din sl. rojdenie – „naştere”), ca să fie 
copilul sănătos şi norocos în viaţă. Moaşa invita rudele mai apropiate, vecinele 
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şi viitoarele naşe. Acest ritual se începea în zorii zilei cu scăldatul lehuzei, care 
zicea moaşei: „Mă rog di mă iartă!”. Moaşa îi răspundea: „Domnu să te ierte!” 
[1, I, p. 65]. Drept răsplată pentru munca depusă, moaşei i se dădea o bucată de 
pânză. Pânzei dăruite moaşei i se spunea mâneşi (pentru cămaşă).

După scăldătoare începea rodina. Gospodinele invitate, atunci când 
intrau în casă, urau: „Să trăiască boierii şî cucoanili şî părinţîi să-i crească!”  
[1, I, p. 66]. Altele urau în felul următor: „Sî vă şii de bini cu om nou, sî trăiascî 
părinţîi s-al pui la cali şî pruncu sî şii sănătos” [1, I, p. 197]. Aduceau farfurii 
cu făină, iar pe faină mai puneau bomboane, nuci, covrigi. Când nou-născutul  
e fată, duceau „fuioare de cânepă, c-apu îi cresc fetii gâţâli” [1, I, p. 66]. 
„Dăruiesc şî bani şî, dacî-i băiat, zic: Na di puhî (bici), dacî-i fatî: Na di sersei, 
di merjeli” [1, I, p. 197].

Între timp, moaşa ducea naşilor câte o pereche de colaci, despre care se 
spunea că sunt „colaşi di prins cumătri” [1, I, p. 66] şi câte o sticlă cu vin. Naşii, 
în schimb, întorceau „darul cu câte o legătură de făină, o legăturică mică de sare 
şi 5 lei. Sâmbătă seara sau duminică dimineaţa, când veneau naşii să ia copilul 
la botez, în mijlocul casei se aşternea un cojoc, aşezau copilul şi-i puneau câţiva 
lei pe frunte, zicând: „Luăm copchilu păgân ş-al aduşim creştin” [1, I, p. 198].  
La biserică, naşii aduc „crâjmă – doi metri de pânză, prosop, busuioc pentru 
lumânare şi parale pentru o cruciuliţă finului” [1, I, p. 66]. Subliniem că 
cercetătorii leagă termenul crijmă de cuvântul german crismo „încreştinare”.

După botez se făcea cumetria. La începutul mesei, moaşa sau un frate 
al gospodarului „închină colaşii acoperiţi cu şalinşi, barizuri, băsmăli şi spun: 
Poftim şî priniţ colaşei di la cumătrii dunevoastră; di mari, di nişi – cum o vrut 
să-i facă, di frumoş – ca faţa lui Hristos” [1, I, p. 67]. A doua zi după cumetrie, 
moaşa invita naşele, rudele mai apropiate şi vecinele. Acestea veneau cu diferite 
daruri: „scutece, feşe, străchini cu făină, vin, parale etc.” Moaşa pregăteşte 
scăldătoarea, toarnă agheasmă, grâu sau orez, ca „să aibă copchilu parti la pâni, 
când s-a-ngospodări”. Tot în scăldătoare mai pune şi o pană de găină, „ca să şii 
uşor ca pana, să zboari, să crească răbdi” [1, I, p. 67].

Observăm că protagonistul desfăşurării practicilor ritualice este moaşa.  
Ea închină copilul naşilor, strânge darurile, îndeplineşte ritualul primului scăldat, 
cu formule de urare (cu funcţie magică, apotropaică şi premonitorie), formule de 
integrare socială a copilului care este închinat naşilor. „Naşterea cu tot cortegiul 
de obiceiuri, rituri, credinţe şi superstiţii formează într-adevăr o unitate de viaţă 
socială şi numai în acest mod studiată, prezintă conturul unui fenomen unitar” 
[1, II, p. 436]. Prin cumetrie se stabilesc relaţii sociale noi între familia copilului 
nou-născut şi mai multe cupluri de naşi, mai ales la ospăţul ritualic, unde se 
consolidează o relaţie socială la fel de puternică ca relaţia de neam.

Petre Ştefănucă vorbea destul de detaliat despre tradiţiile etnofolclorice 
de la nuntă. Ca rit de trecere şi ca rit de întemeiere, căsătoria este marcată 
printr-un complex de obiceiuri care începe cu peţitul şi culminează cu ospăţul 
de nuntă, deoarece tinerii trec de la un statut social la altul şi astfel îşi asumă 
responsabilităţi sociale: perpetuarea neamului şi a valorilor comunităţii prin 
întemeierea unei familii şi, implicit, a unei gospodării ca structură economică şi 
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socială. Compartimentul consacrat nunţii descrie modul de desfăşurare a acestui 
ceremonial în centrul Basarabiei de la începutul secolului al XX-lea. Faza de 
început a nunţii este prezentată cu lux de amănunte, autorul vorbind despre 
momentele: peţitul, logodna şi răspunsul.

Dacă starostii erau primiţi să peţească, erau aşezaţi la masă de către părinţii fetei.  
Se înţelegeau, în general, în privinţa zestrei fetei şi a flăcăului. După aceea 
puneau pe masă zăloagile: „mirele pune un inel şi 500 lei, iar mireasa o carsâncă 
(broboadă de mătasă) şi inelul. Chemau mireasa în casă şi-i ziceau: Hadi, dă-ti, 
cucoană nireasă, şî-i vide şi ţ-o şi mai dragă, paralili ori carsânca” [1, I. p. 
68-69]. Mireasa, dacă-i plăcea mirele, lua banii şi inelul lui. În caz contrar, lua 
carsânca şi inelul ei. Apoi mireasa cinstea pe toţi cu vin. Atunci când ajungea la 
mire, îi întindea paharul şi repede îl trăgea spre ea zicând: Mai stăi, cucoani niri, 
nu ti grăghi aşa di răb-di la-nsurat [1, I. p. 69].

Peste câteva zile, într-o seară prestabilită, avea loc logodna, când părţile 
„puneau zî di răspuns” [1, I. p. 69]. Părinţii mirelui invitau părinţii miresei, 
care veneau cu trei-patru perechi de oameni (rude din cele mai apropiate). 
Erau de faţă şi unele rude din partea mirelui. Răspunsul se desfăşura într-o 
seară de duminică, atunci când părinţii se învoiau definitiv asupra zestrei pe 
care urma să le-o dea copiilor lor. „Tot la răspuns socrii cei mari se învoiesc 
cu socrii cei mici să le coasă cămeşă de niri şî di socri, şalincă di soacră şî di 
nună, stabilesc numărul de legători (prosoape lungi de bumbac, la capete cu 
horboţâcă (dantelă), cu care înfăşoară, pe după gât şi subţiori, nunii şi rudele 
mirelui), ce trebuie să pregătească pentru când vor veni cu nunta să ia mireasa”  
[1, I. p. 69]. După răspuns începeau pregătirile de nuntă. Se tocmeau 
muzicanţii, se anunţau preotul şi cei de la primărie.

Nunta începea sâmbătă dimineaţa. De regulă, dura două zile: sâmbătă – la 
mireasă, duminică – la mire. Sâmbăta vorniceii miresei umblau cu o ploscă sau 
cu o sticlă de vin prin sat şi invitau la nuntă rudele, vecinii şi prietenii miresei. 
Mirele trimetea irezii (pocloane) la mireasă. Câţiva flăcăi, legaţi la mână cu 
câte o basma, duceau pocloanele, care constau dintr-un talger, pe care erau 
puse „papucii de mireasă, şalul, peteala, ghirlanda şi două jămne. Tot drumul, 
lăutarii cântă şi flăcăii chiuie” [1, I. p. 70]. Mireasa le ieşea în prag şi un flăcău 
spunea ireziile (pocloanele la mireasă). La finele studiului despre folclorul 
din jud. Lăpuşna Petre Ştefănucă propunea o variantă a textului Pocloanele, 
înregistrată în Ialoveni (textul 84) [1, I, pag. 99]. După aceasta se schimbau 
jemnele. Mireasa îşi lua darurile şi invita flăcăii în casă, unde îi cinstea cu vin. 
Vorniceii se întorceau la mire cu câteva femei tinere, care-i aduceau cămaşa 
la care au lucrat. Un flăcău din partea miresei spunea Pocloanele la mire şi 
nevestele închinau mirelui cămaşa, cerându-i răsplată: Plăteşti, cucoani niri, di 
toată găurica – capica [1, I. p. 70]. Mirele le dă câţiva lei. P. Ştefănucă aducea  
drept exemplu un text de Pocloane la mire înregistrat în aceeaşi localitate 
(Ialoveni), textul nr. 85 [1, I, p. 101-102].

Pe la amiaza zilei de sâmbătă mirele, aşezat în trăsură, între nun şi nună, 
mergea cu întreg alaiul şi conăcarii să-şi aducă mireasa. La poarta socrilor mici 
erau întâmpinaţi de doi flăcăi, care aveau o carafă cu vin şi un colac. Aceştia îi 
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cinsteau cu vin pe mire şi pe nuni, mirelui dându-i colacul. Mirele făcea cruce cu 
el în patru părţi, apoi şi-l punea pe cap, iar vorniceii smulgeau, chiuind, colacul 
şi îl rupeau în bucăţi pe care le mâncau. Exista credinţa că cel care lua primul 
bucăţica se însura mai repede. Conăcarii se duceau, călări, la pragul casei şi 
spuneau Conăcăria. Mireasa stătea în prag, ascultând oraţia.

Aici, observăm că Petre Ştefănucă insistă în mod deosebit asupra valorilor 
celor mai preţuite, precum sunt hărnicia, buna înţelegere, sănătatea, frumuseţea, 
omenia, cumsecădenia, deoarece scopul căsătoriei este „Cucoani miri şî cuconiţă 
mireasă,/ Să trăiţ să vă mulţâţ/ Ca smirna şî tămâia,/ Ca năsâpu mării,/ Ca iarba 
câmpului” [1, I, p. 104].

Aceste rânduieli fiind săvârşite, nunta intra în ogradă. Lăutarii cântau 
Giocu şel mari moldovenesc [1, I, p. 70], iar mirele se prindea în horă între nun 
şi nună. Apoi, nunul, nuna şi starostii intrau în casă şi primeau zestrea. Flăcăii 
scoteau zestrea în faţa casei şi o jucau după o melodie săltăreaţă, cunoscută sub 
numele Hostropăţu. Zestrea o aşezau în căruţă pentru a fi trimisă înaintea lor la 
socrii cei mari.

După ce s-a jucat zestrea, toţi nuntaşii intrau în casă prinşi de mână. Lăutarii 
cântau. Înainte de a păşi pragul, intrând în casă, vornicelul din fruntea danţului 
arunca pe casă o trestie. În legătură cu această tradiţie, P. Ştefănucă nota că „nu 
se cunoaşte semnificaţia acestui rit” [1, I. p. 71]. În prezent, în unele sate, mai 
există acest ritual şi se păstrează şi astăzi pe alocuri, dar se practică la scoaterea 
tinerilor din capul mesei. De exemplu, se spune că atunci când se aruncă pe casă 
un băţ, în vârful căruia este înfipt un cartof, dispare tot răul pe care-l poartă tinerii 
asupra lor. Astfel în casă vor domina numai binele şi fericirea.

Nuntaşii erau invitaţi la masa bogat pregătită, bucatele fiind aduse 
într-o anumită ordine: „răşituri, găluşi cu bulgur (crupe de porumb) şi cu 
carne, ihne (carne de pasăre cu sos), macaroane, învârtită, peleaf cu lapti 
şî după peleaf s-aduşi găina friptă-ntreagă pi plăşintă di fede” [1, I, p. 71].  
Dar nimeni nu gusta din bucate până nu erau legaţi cu prosoape. Dacă nu 
erau toţi cu prosoape (după cum s-au înţeles la răspuns), nunul cel mare nu 
începea masa, spunând: „Ii can gros cuţâtu, nu tai jămna. Aduceţi o tocilă 
să-l mai ascuţâm” [1, I, p. 71]. Numai după ce toţi nuntaşii erau legaţi nunul 
se ridica în picioare, se îndrepta cu faţa la icoane şi spunea Tatăl nostru.  
Apoi nuntaşii puteau să servească din masă.

În lucrarea Literatura populară a satului Iurceni cercetătorul Petre 
Ştefănucă acorda o atenţie cuvenită obiceiului nupţial Brazii, cu oraţia 
respectivă. Folcloristul menţionează că Bradul este un curios obicei local şi-l 
descrie destul de detaliat, incluzând şi o variantă a textului literar. Înaintea 
începerii mesei la mireasă, după ce un flăcău zicea Tatăl nostru, vornicelul 
de onoare dădea la o parte cele două bice sau două trestii aşezate în cruce pe  
o farfurie pe masă după ce spunea, mai întâi, urătura Brazilor: „Aceşti brazi 
lămuraţi/ Din cer au chicat/ Pi masă s-au lăsat./ Da cucoana mireasă,/ Dac-a 
fi vrednică şi puternică/ Ş-a cânta cântări frumoasă/ Ş-a plăti slujbe grele,/ 
S-or ridica brazii de pe masă” [1, I, p. 348]. Petre Ştefănucă constata că 
„semnificaţia acestui obicei nu se mai cunoaşte” [1, I, p. 348]. Într-o notă la 
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subsol, menţiona: „Obiceiul Bradului apare în alte regiuni cu totul sub alte 
aspecte decât la Iurceni. În regiunile muntoase se împodobeşte cu ramuri de brad 
carul şi jugul boilor în care se urcă mirele şi mireasa, precum şi celelalte care 
din cortegiul nunţii. Bradul e socotit în aceste regiuni ca un simbol al veseliei”  
[1, I, p. 349]. Aici folcloristul cita lucrarea etnografului Simion Florea Marian 
– Nunta la români. Această consemnare mărturiseşte faptul că Petre Ştefănucă 
studiase lucrarea valoroasă a folcloristului şi etnografului bucovinean.

Atât în regiunea judeţului Lăpuşna, cât şi în satele de pe Valea Nistrului 
de Jos, Petre Ştefănucă a atestat şi obiceiul Găinii la masa în casa miresei. 
Autorul narează că lăutarii cântau, iar femeia care a pregătit găina venea jucând, 
aducând-o pe o farfurie acoperită pe care o ţinea deasupra capului. Când ajungea 
în faţa naşilor, femeia spunea: „Bine v-am găsit sănătoş, cucoani nun mare şi 
cucoană nună mare! Bucuroş di vinirea noastră”? Nunul răspunde: „Bucuros, 
bucuros!” şi se repede să apuce blidul cu găina. Femeia trage blidul la ea şi 
spune: „Stăi, cucoani nun mari, mai întâi să ne plăteşti osteneala. Întreabă-ne de 
unde am adus-o, cum am prins-o” [1, I, p. 71]. Nunul îi răsplătea munca printr-un 
pahar de vin şi câţiva lei.

Folcloristul vorbea şi despre ritualul iertăciunii, care este cel mai 
solemn moment şi mai bine marcat poetic. Înainte de a ieşi din casă, tinerii 
îngenuncheau în faţa socrilor mici, iar un flăcău sau un bărbat în vârstă 
spunea Iertăciunea: „Staţ, şinstiţ părinţ/ Şî dunevoastră fraţ,/ Ş-ascultaţ/ 
Iertăşiunea,/ Rugăşiunea/ Aşestor şinstiţ fii a dunevoastră./ Că di nişi mari 
i-aţ crescut/ Şî di multi răli i-aţ păzât,/ Ca di foc să nu să ardă” [1, I, p. 102].  
După Iertăciune toţi nuntaşii ies în curte, unde se dansează Giocu şel mari 
moldovenesc. Când se scotea mireasa „cu danţu” din casă, un frate mai mic de-
al miresei (sau un nepot) înfigea o furculiţă ori un cuţit în uşă şi spunea: „Păr 
nu ni-i da leiţa (leul), nu-ţi dau pi leliţa” [1, I, p. 72]. Mirele îi dădea câţiva lei. 
De remarcat că obiceiul s-a pastrat şi în zilele noastre.

Înainte de a se porni cu nunta la casa mirelui, mireasa îşi făcea cruce, 
în patru părţi, cu un colac. Flăcăii rupeau câte o bucăţică din el. Referitor la 
colacul miresei, cercetătorul a aflat şi o legendă: „Spun bătrânii că Iov şel 
bogat, când o chicat la pat, fimeia lui nu mai vre să mai trăiască cu dânsu; 
vre să să măriti de a doilea. Iov i-o spus: «Mărită-ti, da numai, când te-i sui-n 
căruţă să ti porneşti, să iei o bâcăţâcă di pâni şî să-ţ faşi cruşi la răsărit».  
La nuntă, Diavolu-n chip de boieri o vinit s-o iei. Cân să pornească, ie s-o suit în 
căruţă şî ş-o adus aminti di cuvintili lui Iov şî ş-o făcut cruşi c-o hrincă di pâni. 
Diavolu s-o făcut nică, o-ntrat în pământ ş-o rămas ie sângură. De atunşi, când 
nireasa să duşi cu nirili, îşi faşi cruşi cu colacu, ăl aruncă-n lumi ş-apu porneşti” 
(textul 153, Ialoveni, informator – Nastasâia Ştefănucă, 50 de ani) [1, I, p. 123].

Duminică dimineaţa tinerii primeau Iertăciunea şi de la părinţii mirelui. 
Oraţia rostită înainte de plecarea mirilor la biserică are ca scop purificarea lor, 
necesară actului de întemeiere, şi justifică interpretarea căsătoriei ca întemeiere 
pentru că o asociază cu actul cosmogonic şi cu actul antropogonic. Fiinţa omenească 
a fost creată anume ca să stăpânească aceste frumuseţi: „Adami, Adami,/ Sî 
stăpâneşti şeriu şî pământu”. De aceea, Dumnezeu l-a făcut pe om: „Şî cu mâna lut 
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din marea o luoat/ Şî pi strămoşu nostru Adam l-o-ntrupat”, ca apoteoză a actului 
creator, şi a pus în el: „Cu trupu din lut,/ Ca să fie omu pe pământ,/ Cu osu din piatră,/  
Cu sângili din rouă,/ Cu ochii din marea,/ Cu frumusaţa din soari”. Forţa 
demiurgică a lui Dumnezeu se transmite şi părinţilor pământeşti ai mirilor: 
„Că de vor faşi f-şiorii dunoavoastră casa cu temelia de piatră,/ Blăstămu şel 
părintesc râsâcheşti din vârv şî păn în talpă” (textul 88, Ialoveni, informator 
– Nicolai Mateuţă, 28 de ani) [1, I, p. 102-104].

Mirii împreună cu nunii, vorniceii, druştele şi rudele plecau „cu marş” la 
cununie. Un vornicel ducea „icoana de cununie, încadrată într-un prosop lung 
cu horboţâcă, iar altul duce războiu [covorul] di cununie, pe care îl aştern sub 
picioarele mirelui şi miresei cât se cunună” [1, I, p. 72]. Precizăm că obiceiul 
de a aşterne un covor sub picioarele tinerilor căsătoriţi semnifică o familie 
unită, trainică şi fericită. Când alaiul se întorcea de la biserică, copiii îi ieşeau în 
întâmpinare şi turnau apă înaintea mirilor – „strochesc nirili”. Primeau în schimb 
câţiva lei. Şi acest ritual s-a păstrat astăzi, sugerând urarea de viaţă plină de noroc 
şi cât mai mult belşug în casă.

În cursul zilei de duminică avea loc nunta la niri. La nuntă veneau rudele 
mirelui, prietenii şi vecinii. Toţi invitaţii aduceau daruri „câte o sticlă de vin, iar 
rudele şi câte o găină, farfurii cu struguri, nuci etc. În casă închină darurile mirelui 
şi dau mâna cu câte 2-5 lei. Spre seară vin şi socrii cei mici la nuntă (când sunt 
din acelaşi sat) cu rudele lor mai apropiate, de asemenea încărcaţi cu daruri”  
[1, I, p. 72]. Duminică seara începeau pregătirile pentru masa cea mare. În capul 
mesei se punea o jemnă în care se fixau şi se aprindeau cele două lumânări 
de cununie. Socrii cei mari închinau nunului o pereche de colaci, o farfurie, 
un pahar cu apă şi un prosop. Tinerii turnau nunilor apă pe mâini pentru a se 
spăla, apoi le întindeau prosopul să se şteargă pe mâini. Nunul punea pe masă o 
sumă considerabilă de bani: „500 – 1000 lei, iar ceilalţi meseni – 50-100 de lei 
sau juruiesc tinerilor câte un oboroc de grâu, un purcel, o chită de cânepă etc. 
Către sfârşitul mesei, se serveşte găina după acelaşi ritual ca şi la nunta miresei. 
Numai că aici „nuna nu taie jămna şi nu rupi găina păr nu să duşi să dizbraşi şina 
de cămeşă”, pe care „o aduşi învălită-ntr-o basma roşâie, la masa şei mare, să sui 
pe on scaun ş-o arată la toţ mesănii că i-o fost şina şinstită” [1, I, p. 72].

După masa mare se făcea legătoarea. Socrii cei mari se îmbrăcau cu 
cămăşi albe de bumbac, lungi până în pământ: cămeşi di socri. Socrul cel mare 
se lega pe cap cu un prosop, iar soacra – cu o şalincă şi busuioc. Ambii se urcau 
pe un scaun lung şi de acolo cinsteau nuntaşii cu vin. Între timp nuna aducea un 
cojoc, îl împăturea în patru, îl punea pe un scaun, iar pe el aşeza tinerii. Nuna îi 
ungea (simbolic) pe amândoi „cu miere pe mâni şi pe cap, îi piaptănă, mai întâi pe 
tânără şi apoi pe tânăr. Pe ea o îmbrobodeşte cu o şalincă neagră, semn că nu mai 
e fată, ci nevastă şi de-amu o trecut în rându fimeilor. Tot nuna dă tinerilor câte o 
bucăţică de colac uns cu miere şi le spune: Să trăiţ, şinilor,/ Să şiţ buni ca pânea/ 
Şî dulşi ca nierea,/ Să mâncaţ dintr-o bâcăţâcă/ Şi să dorniţ pe-on căpătâi”  
[1, I, p. 74].

În timpul legătorii, unul dintre mesenii cei mai glumeţi se deghiza cu 
haine rupte şi-i distra pe ceilalţi. Nuna dădea tinerilor câte o bucăţică de colac 
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uns cu miere. Aceasta era îndulşirea tinerilor. După îndulcire toţi mesenii „dau 
mâna cu tinerii” şi „fiecare pune pe masă 5-30 lei”. La sfârşit, nuna aduna toţi 
banii dăruiţi de nuntaşi, îi lega cu mai multe noduri într-o băsmăluţă, pe care 
le-o dădea finilor zicând: „Na, să şiţ zgârşiţ./ Să râdz şi să înodz,/ Să plângi şi 
să diznoz” [1, I, p. 74]. La vreo trei săptămâni după masa şei mare, tânărul 
invită pe socrii cei mici, pe nuni di cale. Acum închină nunului şi socrului câte  
o păreche de colaşi şi câte un prosop. Aceştia, la rândul lor, întorc darul cu bani 
sau juruiesc câte un oboroc de grâu, câte un purcel. De remarcat faptul că acest 
obicei – La Cale – se atestă şi astăzi, dar se desfăşoară a doua zi după nuntă, de 
regulă, duminica seara.

În toate situaţiile, P. Ştefănucă menţiona numele informatorilor 
şi localitatea, convingând cititorul de autenticitatea şi veridicitatea 
materialelor etnofolclorice. După cum afirmă folcloristul, „datinele nu 
trebuie să rămână numai subiecte de admiraţie, la zile mari, ci se cade să 
formeze esenţa vieţii spirituale româneşti în zile de sărbători. Opera de 
reînviere a datinelor strămoşeşti trebuieşte înfăptuită în primul rând la sate”  
[1, I, p. 44], conchidem că cercetătorul cere reînvierea culturii tradiţionale 
prin autenticitatea tradiţiilor strămoşeşti. În accepţia lui Ştefănucă „aceste 
manifestări constituie puternice afirmări ale spiritualităţii noastre româneşti”, 
mustrându-ne, pe drept, că organizând spectacole folclorice „se inspiră mai 
mult din cărţile de şcoală şi nu caută să citească în cartea vie a obiceiurilor 
locale” [1, I, p. 49].
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Studierea unei limbi străine, cum ar fi engleza sau germana, necesită 
un efort considerabil atât din partea celor ce doresc să însuşească această 
limbă, cât şi din partea celor ce o predau. Deoarece este vorba despre 
utilizarea unei limbi străine nu numai ca mijloc de comunicare simplă, ci şi 
ca obiect de cercetare ştiinţifică, studierea limbii date se va efectua sub toate 
aspectele sale: fonetic, fonematic, gramatical, lexical şi grafic. Fiecare aspect 
are importanţa sa. Un rol deosebit revine foneticii, deoarece obiectul ei de 
studiu îl constituie sunetul vorbit, pe care îl studiază din punct de vedere 
articulatoriu, acustic, perceptiv în baza metodelor obiective şi subiective 
ale foneticii experimentale. Sunetele vorbite formează semnale audibile şi 
vizibile ale vorbirii, ceea ce ne permite comunicarea cotidiană. Ca sunetul 
să fie înţeles, el trebuie pronunţat corect. Se ştie că, de exemplu, discrepanţa 
dintre scris şi pronunţie a limbii engleze în cursul dezvoltării sale a luat  
o amploare enormă. Astfel, forma scrisă a cuvintelor se deosebeşte enorm de 
forma rostită. Dificultăţile de pronunţare a unei limbi străine vor fi înlăturate 
studiind conştiincios fonetica. Însă rolul decisiv în însuşirea fundamentală 
a foneticii aparţine metodei comparativ-contrastive, astfel, după cum  
a menţionat L. Şcerba [1, p. 12], elevii trebuie să înveţe tot ce e nou şi 
dificil în limba străină comparând un fenomen sau altul cu corespondentul 
său din limba maternă. Procesul de predare a unei limbi străine se poate 
realiza pe baza a două criterii: a) particularităţile fonetice ale limbii 
materne şi b) particularităţile fonetice ale limbii străine. Pe baza acestora 
vom putea evidenţia deosebirile şi similitudinile fonetice dintre limba 
maternă şi cea străină.

Sistemul fonetic al unei limbi poate fi studiat la următoarele niveluri: 
cel al vocalismului, ce include monoftongi, diftongi şi triftongi, şi cel al 
consonantismului. Consoana este un sunet al vorbirii produs prin închiderea 
totală sau parţială a canalului vorbitor, astfel încât curentul de aer este împiedicat 
să iasă liber. Consoanele pot fi însoţite sau nu de vibrarea coardelor vocale. 
În ceea ce priveşte segmentele consonantice din limbile germană, engleză şi 
română, o bună parte din ele sunt identice sau aproape identice, dar există şi 
unele deosebiri. Consoanele pot fi clasificate după mai multe criterii: după locul 
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de articulare, după modul de articulare, după tonul şi zgomotul produs, după 
participarea coardelor vocale.

În limba română sunt 20 de consoane: p, t, k, b, d, g, m, n, �, s, ∫, h, v, z, ò, 
r, l, s, ʧ, ʤ. Acestea pot fi clasificate în felul următor:

1) După locul de articulare consoanele sunt de două tipuri: a) labiale şi  
b) linguale. 

a) Consoanele labiale se divizează în: a.a) bilabiale, la a căror pronunţare 
iau parte ambele buze: b, p, m şi a.b) labiodentale, la a căror rostire participă 
buza de jos şi dinţii de sus: v, �;

b) Consoanele linguale se divizează în: b.a) dentale, la a căror rostire 
vârful limbii se îndreaptă spre dinţii de sus: d, t, n; b.b) alveolare, la a căror 
rostire vârful limbii înscrie un obstacol parţial cu alveolele dinţilor de sus: z, s, 
s, l, r; b.c) prepalatale, la a căror rostire partea de mijloc a limbii se ridică spre 
palatul tare: ∫, ò, ʧ, ʤ şi b.d) postpalatale, la a căror rostire partea de mijloc  
a limbii se apropie de partea moale a cerului gurii: k, g, ö, h.

2) După modul de articulare distingem:
a) explozive sau ocluzive, la a căror rostire unele organe de articulaţie la 

un moment dat opresc aerul ieşit din plămâni care ulterior înlătură obstacolul 
producând o explozie: p, t, k, b, d, g, m, n, ö;

b) fricative sau constrictive, la a căror rostire unele organe de articulaţie 
se apropie unul de altul formând un slab obstacol, dar între ele rămâne totuşi  
o mică deschizătură prin care trece aerul expirat: �, s, ∫, h, v, z, ò.

Constrictivele s, z, ∫, ò se mai numesc siflante sau şuierătoare. 
Spre deosebire de ∫ şi ò ca siflante obişnuite, la articularea constrictivelor 
j şi ş şanţul de pe linia medială a limbii e mai adânc, din cauză că şuvoiul 
de aer continuu dezvoltă un zgomot şuierător mai pronunţat, de aceea 
∫ şi ò se mai numesc sibilante (lat. sibilare „a fluiera”, „a şuiera”). 
Consoanele constrictive l şi r sunt lichide. La articularea consoanei r 
zgomotul de fricţiune (explozii repetate) se produce în timpul apropierii 
şi îndepărtării vârfului limbii de dinţii de sus, producându-se un sunet 
vibrant, continuu.

c) semioclusive sau africate, la începutul rostirii cărora organele formează 
un obstacol complet, iar spre sfârşit obstacolul slăbeşte, devine parţial: s, ʧ, ʤ.

3) După tonul şi zgomotul produs deosebim consoane:
a) laterale, la a căror rostire aerul trece uşor prin părţile limbii, mai ales 

prin partea stângă: l;
b) vibrante, la a căror rostire limba vibrează apropiindu-se şi îndepăr-

tându-se de dinţii de sus: r;
c) nazale, la a căror rostire aerul ieşit din plămâni trece, în primul rând, 

prin cavitatea nasului şi parţial prin cavitatea bucală: m, n.
4) După participarea coardelor vocale consoanele se clasifica în două 

grupe: 
a) surde, la a căror rostire coardele vocale se află în poziţie deschisă, nu 

vibrează şi aerul se scurge liber printre ele: p, t, k, �, s, ∫, h, s, ʧ;
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b) sonore, la a căror rostire iau parte coardele vocale care într-o 
oarecare măsură vibrează: b, d, g, v, z, ò, ʤ.

În cazul dat apar opt perechi corelative: b-p, v-f, d-t, z-s, j-ş, ğ-č, ģ-ќ, 
g-c. Această opoziţie sonor – nonsonor (surdă) are valoare fonologică şi 
contribuie la diferenţierea cuvintelor şi a formelor gramaticale: vin – fin, 
drag – trag, dur – tur, zare – sare, joc – şoc, jale – şale, ger – cer, unghi 
– unchi, ghem – chem, grai – crai etc.

c) sonante: m, n, l, r.
Uneori, pentru acelaşi fonem există două sau mai multe alofone (moduri 

de pronunţare fizic diferite, dar cu funcţii identice). De exemplu, fonemul /n/ se 
pronunţă diferit în cuvintele ban şi banc, corespunzând transcrierilor fonetice 
[ban] şi [baŋk]. Diferenţa este că în ban /n/ este o consoană alveolară, produsă 
prin blocarea şi eliberarea fluxului de aer de către vârful limbii pe alveolele 
dinţilor de sus. În cuvântul banc, sub influenţa consoanei velare [k], fonemul 
/n/ se articulează într-o cu totul altă poziţie, şi anume în partea posterioară  
a cavităţii bucale, prin atingerea rădăcinii limbii de vălul palatului (spunem că se 
velarizează). Această diferenţă se marchează prin folosirea de simboluri fonetice 
separate. În mod similar, fonemele /k/ şi /h/ se pronunţă diferit în funcţie de 
sunetele învecinate.

În limba germană sunt 24 de foneme consoane: /p, b, d, t, k, g, m, n, ö, l, �, 
v, s, ∫, z, ò, ç, j, h, x, R, p�, s, ʧ /.

După locul de articulare în limba dată distingem 8 grupuri de consoane:
a) bilabiale: /p, b, m/;
b) labiodentale: /�, v, pƒ/;
c) dental-alveolare: /�, d, n, l, s, z, s /;
d) postalveolare (sau prepalatale): /∫, ʧ, ò /;
e) palatale: /ç, j/;
f) velare, care se articulează în partea posterioară a cavităţii bucale, prin 

atingerea sau prin apropierea rădăcinii limbii de vălul palatului: /k, g, x, ö /;
g) uvulare: /R/;
h) glotale, care se articulează prin îngustarea canalului fonator la nivelul 

glotei: /h/.
După modul de articulare distingem consoane:
1) explozive: /p, b, t, d, k, g/;
2) fricative: /f, v, s, z, ∫, ò , ç, j, x, h/;
3) africate: /s , ʧ, p�/;
4) nazale: /m, n, l, ö /;
5) sunete oscilatorii, cu alte cuvinte poate fi uneori sunet fricativ sau 

lingual: /R/.
După participarea coardelor vocale, ca şi în română sunt consoane 

sonore: /b, d, g, v, z,  j/, surde: /p, t, k, f, s, ∫, x, ç, h, p�, s, ʧ/ şi sonante: /m, n, 
ö, l, R/.

După cum am mai menţionat, după participarea coardelor vocale în 
română se deosebesc 8 perechi de consoane sonore şi surde. La care trebuie 
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menţionat că locul şi modul de formare a oricărui sunet din aceste perechi 
e la fel şi se deosebesc doar prin participarea sau absenţa vocii. Consoanele 
sonore din limba română (b, d, g, ò, v, z), spre deosebire de cele din limba 
germană, nu devin surde la sfârşitul cuvântului, ci se pronunţă cu intensitate, 
de exemplu: club, nord, bagaj, bolnav, troleibuz – Klub, Glas, Tag, Band.  
În limba română opoziţia surd – sonor ajută la deosebirea sensului cuvintelor şi 
a formelor gramaticale, de exemplu: vin – fin, joc – şoc, corb – corp.

În limba engleză sunt 24 de consoane: /p, t, k, b, d, g, m, n, ö, ƒ, θ, s, ∫, h, 
v, ð, z, ò, r, l, w, j, ʧ, ʤ/. Consoanele în limba engleză pot fi clasificate după trei 
parametri articulatorii:

a) după locul de articulare; b) după modul de articulare şi c) după vibraţie 
sau lipsa vibraţiei (după participarea coardelor vocale). Articulaţia este procesul 
prin care volumul mişcător de aer este modelat.

a) După locul de aticulare distingem:
1) consoane bilabiale: /b, p, m, w/;
2) consoane labiodentale: /�, v/;
3) consoane dentale: /θ, ð/;
4) consoane alveolare: /t, d, s, z, n, l/;
5) consoane palatale: /∫, z, r, ʧ, ʤ, j/;
6) consoane velare: /k, g, ö / şi
7) consoane glotale: /h/.
b) După modul de articulare deosebim următoarele grupe de consoane:
1) ocluzive, care se articulează printr-o ocluzie a canalului fonator:  

/p, t, k, b, d, g/;
2) fricative, la a căror pronunţare canalul fonator se strâmtează, dar nu se 

blochează complet, astfel încât aerul se scurge pe toată durata emisiunii: /ƒ, v, θ, 
ð, s, z, ∫, ò, h/;

3) africate, la a căror pronunţare se începe cu o ocluziune şi se termină cu 
o fricţiune: /ʧ, ʤ /;

4) nazale, la care în timpul pronunţiei fluxul de aer este expirat (exclusiv 
sau parţial) pe nas: /m, n, ŋ /;

5) lichide, ce reuneşte două clase de consoane: cele laterale: /l/ şi cele 
vibrante: /r/; 

6) semivocale (numite şi semiconsoane): /w, j/, ce exprimă sunete care au 
atât proprietăţi de vocale, cât şi de consoane. Din punct de vedere articulatoriu şi 
auditiv, semivocalele se apropie de vocale, în general vocale închise. Din punct 
de vedere fonemic (în cadrul cuvintelor), semivocalele joacă rol de consoane şi, 
spre deosebire de vocalele propriu-zise, nu pot forma silabe.

c) După vibraţie sau lipsa de vibraţie a coardelor vocale consoanele din 
limba engleză, ca şi cele din română, se împart în două grupe:

1) surde, la rostirea cărora coardele vocale se relaxează şi aerul trece prin 
ele fără a produce vibraţia: /p, t, k, f, θ, s, ∫, h, ʧ /;

2) sonore, la rostirea cărora iau parte coardele vocale şi vibrează atunci 
când aerul se scurge prin ele: /b, d, g, v, ð, z, ö, ʤ/;
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3) sonante: /m, n, ö, r, l, w, j/.
Consoanele sonore din limba engleză la sfârşitul cuvântului nu se asurzesc, 

în caz contrar aceasta duce la schimbarea sensului cuvântului, de exemplu:  
/det/ – /ded/; pe când în română consoanele sonore /z, ò, g, d, v, b/ la sfârşitul 
cuvântului se asurzesc, pronunţându-se în locul lor /s, ∫, k, t, ƒ, p/. Consoanele 
din limba engleză se pronunţă tare, neînmuindu-se niciodată, deoarece nu le 
este specifică palatalizarea, caracteristică fonemelor consonantice din română  
/∫, ò, g, l/. În engleză /l/ are două variante, un /l/ clar ca în română, care se 
întâlneşte totdeauna înaintea unei vocale, şi un /ł/ velar necunoscut în română, 
care apare înaintea unei consoane sau în poziţie finală. În limba engleză 
consoanele surde explozive /p, t, k/ înainte de vocale accentuate (cu excepţia 
cazurilor precedării cu /s/) se articulează cu aspiraţie, ceea ce nu-i caracteristic 
limbii române.

În engleză, ca şi în română sau germană, consoanele se împart în surde, 
sonore şi sonante după vibraţia coardelor vocale; după modul de articulare apar 
consoane ocluzive (explozive), fricative, africate, precum şi nazale. Dar după 
locul de articulaţie sunt consoane ce se produc cu ajutorul buzelor, dinţilor, 
palatului tare sau moale şi al glotei, acestea însă diferă de la o limbă la alta.
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regIMul „nuMeluI duBlu” În lIMBA roMÂnă

Viorica răIleAnu
Institutul de Filologie al AŞM

Utilizarea numelui este o practică foarte răspândită în toate culturile 
umane, însă fiecare cultură are regulile sale de aplicare şi de folosire1.1 Popoarele 
din Evul Mediu au intrat în istorie cu numele unic, dat de părinţi sau primit 
la botez, care în literatura de specialitate mai e numit nume personal, nume 
individual, nume mic, prenume2.2 Societatea a continuat să evolueze. Prenumele 
nu mai era suficient pentru identificare. Probabilitatea de a întâlni persoane cu 
acelaşi prenume a crescut [1, p. 73] şi, pentru a evita confuzia, era nevoie de un 
determinant sau chiar de mai multe [2, p. 131-134]. Trecerea la formula regimului 
„numelor duble”, prenume + nume, se face pe nesimţite, în curs de secole. Până  
a se ajunge la un tipar onomastic oficial, s-au înregistrat, în formă populară, stadii 
intermediare, analitice, mai puţin conturate. La români, chiar dacă, de iure, numele 
de familie nu avea încă un statut definitiv în secolul al XVII-lea şi nu exista încă 
un act normativ referitor la oficializarea sa, de facto el exista „încă din secolul 
al XV-lea, folosindu-se când numele unic, când cel dublu, adăugând la prenume 
un patronim sau o poreclă” [3]. Prin urmare, baza sistemului antroponimic din 
Moldova secolului al XVII-lea o constituie numele unic calendaristic, urmat 
de o mare varietate de determinante – o ocupaţie a unui strămoş, o poreclă,  
o particularitate fiziologică, o particularitate familială –, care, ulterior, devenind 
apelative, şi-au pierdut semnificaţia lor iniţială şi au preluat funcţia de nume 

1 Romanii utilizau regimul numelui triplu (praenomen, nomen gentilicum 
şi cognomen) sau cuadruplu (cu un agnomen în plus). Praenomen (prenumele) 
reprezenta elementul cu ajutorul căruia se identificau între ei membrii aceleiaşi 
ginţi; nomen sau nomen gentilicum (numele de familie) era elementul comun 
tuturor membrilor aceleiaşi ginţi; cognomenul este cel de-al treilea element care 
înseamnă porecla; agnomen era un supranume, o poreclă obţinută în urma unor 
fapte deosebite. De exemplu, numele complet al lui Cicero era Marcus Tullius 
Cicero. Marcus era numele său personal, Tullius era numele de familie, iar Cicero 
era porecla unui strămoş, care avusese pe nas un neg de forma unui năut. Acest 
sistem a căzut în desuetudine în perioada postclasică, atunci când individul era 
identificat printr-un nume unic. Grecii foloseau, de obicei, numele unic; ulterior 
s-a folosit patronimul format cu sufixul -ide, foarte frecvent în poemele homerice 
[4, p. XXII). La ruşi patronimicul apare, de la început, format cu sufixele -ov, 
-ovici, -ici.

2 Un singur nume, fiind doar unu, nu putea fi numit prenume. Ulterior, pentru 
că numele individual, pe care copilul îl primea îndată după naştere, se punea înaintea 
celorlalte, i s-a zis prenume [1, p. 38], justificându-şi denumirea (avea ca element prim 
de compunere savantă prefixul pre- < fr. pré-, cf. lat. prae, cu sensul „anterior în timp”, 
„anterior”, „înainte de”; adică prenume înseamnă „ceea ce se pune înaintea numelui”).
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de familie. Uneori se ajungea la folosirea unor perifraze lungi în desemnarea 
unei persoane, oferindu-se o bogată informaţie despre purtător, pentru a-l 
putea identifica corect, alteori erau menţionate chiar situaţii şi întâmplări din 
viaţa acestuia [4, p. XXII-XIV]. De exemplu, Onciul Iuraşcovici, staroste de 
Cernăuţi, fiul lui luraşco, nepot lui Gavrilcea, soţ Anghelinei şi ginere Maricicăi 
şi lui Vasile Orăş, mare vornic.

Varietatea modelelor antroponimice care apar în actele şi în 
documentele vremii constituie o dovadă a faptului că prezenţa numelui de 
familie devenea din ce în ce mai necesară [5, p. 28]. Primul act normativ 
care reglementează probleme referitoare la numele persoanei fizice este 
Legea asupra numelui, nr. 18 din martie 1895. Această lege statua că orice 
persoană trebuie să aibă un nume dublu, compus dintr-un prenume şi un 
nume de familie [6]. Cine nu avea nume de familie, îl putea forma cu 
numele de botez al tatălui, la care se adăuga una din terminaţiile care erau 
în datina ţarii, cum ar fi -escu sau -eanu [7, p. 55; 8, p. 83]. După aprobarea 
legii, numele populare au ajuns la un sistem modern, generalizat al numelor 
duble, formate din prenume şi nume de familie3.1

În ansamblul ei, antroponomastica românească se integrează în structura 
onomasticii europene de tip latin. Astfel că latinul Stephanus Magnus, devenit 
în italiană Stefano di Grande, în franceză Étienne le Grand, în germană 
Stefan Gross, va fi în limba română Ştefan cel Mare. În limba română, pentru 
desemnarea identităţii persoanelor a devenit generală ordinea apuseană4: 
prenume urmat de numele de familie.2

În formularele oficiale (cereri, adeverinţe-tip etc.) însă, ordinea este nume 
+ prenume. Această ordine se regăseşte uneori şi în presă (în periodice), unde 
scrierea „numelor duble” nu respectă o normă unică. Unii pun numele de familie 
înaintea prenumelui: Duca Gheorghe (corect: Gheorghe Duca) [vezi 9], Leancă 
Iurie (corect: Iurie Leancă) [vezi 10], alţii, în acelaşi articol şi vorbind despre 
aceeaşi persoană, scriu uneori prenumele urmat de numele de familie, alteori 
invers, numele de familie urmat de prenume [11], fără a le separa prin virgulă, 
aşa cum recomandă standardul internaţional ISO 6905 [12].3

3 De multe ori doar nume, dar nicidecum familie. Vezi articolul semnat de Irina Condrea,  
De ce numele nu-i familie, în: Timpul.md, 23.12.2011; http://www.timpul.md/articol/
de-ce-numele-nu-i-familie-29796.html

4 În literatura de specialitate, prin ordine apuseană (western order) se înţelege 
modul de desemnare când prenumele precedă numele de familie, spre deosebire de 
ordinea răsăriteană (eastern order), când situaţia se inversează şi se aplică în Europa 
la unguri, în Asia la chinezi, japonezi, coreeni, vietnamezi etc. şi undeva prin Africa. 
Maghiarii şi japonezii, fiind conştienţi de greutăţile pe care le creează această situaţie, 
folosesc în străinătate numele lor conform ordinii apusene, scriind Bėla Markó,  
de exemplu. Chinezii, coreenii şi vietnamezii, în schimb, păstrează formula răsăriteană şi 
în situaţii când se află în străinătate, cu excepţia oamenilor de ştiinţă, care în publicaţiile 
lor de specialitate au acceptat ordinea apuseană, considerată internaţională.

5 În Republica Moldova regulile de alcătuire a referinţelor bibliografice au 
fost aprobate de către Consiliul Director al bibliotecilor din instituţiile de învăţământ 
superior şi mediu de specialitate (Proces-verbal din 5 iulie 2006) şi recomandate  
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Este adevărat că în enciclopedii, în cataloage, în cărţile de telefoane, 
în dicţionare etc., acolo unde se urmăreşte înregistrarea, ordonarea alfabetică, 
numele de familie, considerat mai important, indiferent din câte cuvinte este 
compus, constituie întotdeauna cuvântul de ordine sau cuvântul director 
şi se aşază înaintea prenumelui. Intrările alfabetice nu se fac la întâmplare,  
ci sunt reglementate prin standarde internaţionale elaborate6.1 Aceasta nu ne 
îndreptăţeşte însă ca în vorbire sau în textele care nu implică o ordine alfabetică 
a numelor să ne abatem de la normele limbii. Aşezarea numelor în ordine 
alfabetică, în unele acte oficiale, se face şi în limba franceză, şi în cea italiană, 
spaniolă etc., limbi în care prenumele precedă obligatoriu numele de familie. 
În aceste limbi însă nu vom întâlni în scrierile curente forme ca Diderot Denis, 
Cellini Benvenuto sau Columb Cristofor. Este falsă impresia să credem că lui 
William Shakespeare, Alexandre Dumas sau Isaac Newton li se scrie numele 
astfel pentru că sunt personalităţi. Ca exemple de scriere a numelor ne pot servi 
şi numele personajelor din literatura română, toate având prenumele pe primul 
loc: Agamemnon Dandanache, Vitoria Lipan, Ştefan Gheorghidiu, Nicolae 
Moromete, Onache Cărăbuş etc.

Inversarea frecventă a ordinii de scriere a numelui creează de multe ori 
confuzii. În faţa unui nume ca Mariuţa Ioan nu eşti sigur dacă ai de-a face cu 
o persoană de sex femeiesc sau de sex bărbătesc; iar în cazul numelor de tipul 
Gheorghe Andrei, Petre Ion, Vasile Toma, Tudor Gheorghe, neputând ghici 
ordinea în care au fost scrise numele, n-ai de unde să ştii care e numele de 
familie şi care este prenumele persoanei respective [13].

Inversarea nefirească (nume + prenume) a fost cauzată şi de 
schimbarea normelor de adresare, respectiv de desemnare a unei persoane 
prin introducerea de către funcţionarii ruşi (în scopul „uniformizării” 
populaţiei) a formulei tovarăş: tovarăşe Popescu!, tovarăşul Popescu. 
Foarte multă lume se prezintă şi astăzi cu numele înaintea prenumelui, iar 
alţii se prezintă numai cu numele. Formulări aberante de tipul Popescu 
Ion Constantinovici (nume – prenume – patronimic7) sunt tot de origine 
rusească. Prenumele tatălui în limba rusă se foloseşte ca formulă de adresare 
politicoasă sau atunci când cineva se recomandă: Vasili Potapovici, Maria 
Semionovna. În limba română, în schimb, prenumele tatălui se adaugă, în 
general, pentru evitarea omonimiei (atunci când prenumele şi numele unor 
persoane diferite sunt identice8), fiind păstrat integral sau redus la iniţială 

spre utilizare de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii 
Moldova (Scrisoarea nr. 01-31 din 8 februarie 2007). Regulile sunt alcătuite în conformitate 
cu SM SR ISO 690:2005 Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură, şi SM 
SR ISO 690-2:2005 Referinţe bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete 
sau părţi de documente şi se referă în special la modul de prezentare a referinţelor 
bibliografice în documente de orice fel, precizând că numele autorilor oricărei referinţe 
bibliografice se prezintă în ordinea nume urmat de prenume, separate prin virgulă.

6 STAS 8636-70. Informare şi documentare. Orânduirea în catalogul alfabetic pe 
nume de autori şi titluri şi în indexuri; STAS 8636–85. Informare şi documentare. Reguli 
de ordonare alfabetică în cataloage şi bibliografii. Principii şi reguli generale (http://
ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/9-2-1.htm).
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(de exemplu, dintre cele 18 persoane din Basarabia cu numele Mircea 
Ciobanu, una este Mircea V. Ciobanu).12

Fără îndoială, faţă de scrierea şi prezentarea numelor de persoane trebuie să se ia  
o atitudine oficială, reglementându-se ordinea prezentării numelui de familie şi a 
prenumelui prin norme precise şi obligatorii pentru toţi, cum ar fi:

a) numele de persoană în limba română se scriu punându-se obligatoriu 
prenumele înaintea numelui de familie. În vorbirea curentă de asemenea se 
foloseşte formula prenume  – nume. Deci vom scrie şi vom rosti Mihai Munteanu 
şi nu invers;

b) în bibliografii, când se foloseşte ordinea inversă, numele de familie se 
desparte de prenume prin virgulă, semn că ordinea firească a fost schimbată;

c) când intenţionăm să scriem numele în ordine alfabetică, folosim ordinea 
nume – prenume, pentru că numele de familie este considerat mai important;

d) în cazul omonimiei, când mai multe persoane poartă acelaşi prenume şi 
nume, se utilizează şi prenumele tatălui.
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SISTeMul  FoneTICo-FonologIC  SegMenTAl
VoCAlIC  Al  lIMBII  engleZe  ConTeMPorAne

tatiana SAndu, nicanor BABÂră
Universitatea de Stat din Moldova

Numărul de foneme/sunete – tip diferă de la o limbă la alta. Fiecare 
limbă are un număr aproximativ bine stabilit de foneme. Această afirmaţie 
necesită unele explicaţii, or dacă luăm cuvîntul „sunet” în sensul lui stricat fizic 
(acustic) dar şi articulatoric, atunci numărul sunetelor oricărei limbi este infinit.  
Într-adevăr, sunetul |Λ| din cuvintele luck ori nut are valori fizice deosebite ori 
de cîte ori rostite de diferiţi vorbitori sau chiar de acelaşi vorbitor în momentul 
şi circumstanţe diferite. Ceea ce ne face pe toţi vorbitori de limbă engleză să 
considerăm că este vorba de unul şi acelaşi sunet |Λ|, denotă funcţia pe care 
acest sunet |Λ| o îndeplineşte în engleză – funcţie distinctivă, caracter funcţional, 
statut monofonematic, relevant. În acest context menţionăm că particularităţile 
şi parametrii acustici ale sunetului |Λ| englezesc ar fi diferit de la vorbitor la 
vorbitor. Astfel, obţinem diverse variaţii, varietăţi şi variante ale acestui sunet-
tip, numit fonem. Indiferent de aceste deosebiri de pronunţie, sunetul |7| va servi 
să distingem cuvîntul cup |k7p| de carp |ka:rp|, stuck |st7k| de stark |sta:rk|, luck 
|l7k| de lark |la:k|, bun |b7n| de barn |ba:n|, come |k7m| de calm |ka:m| etc.

Sistemul fonematic/fonologic al oricărei limbi este alcătuit dintr-un număr 
de foneme/sunete-tip, care pot fi stabilite şi pe baza probei de comutare, adică  
a substituirii, într-un cuvînt, a unui sunet cu altul, de fiecare dată rezultînd 
un alt cuvînt, cu sens diferit. De exemplu, în limba engleză cuvintele Mary, 
merry, marry |méəri, meri, mæri| pun în evidenţă existenţa unui raport de 
comutare între sunetele |éæ, e, æ|, care sînt astfel identificate ca foneme diferite 
cu caracter/statut monofonematic.

Numărul de foneme/sunete-tip în limba engleză este, în principiu, stabilit 
la nivel literar, normat şi standard, la nivel dialectal, subdialectal, grai, subgrai 
oscilează. Aceste diferenţe se conturează în dependenţă de conceptul fonetico 
– fonologic al cercetătorilor, de tehnicile, metodele şi procedeele utilizate la 
examinarea sunetelor vorbite, precum şi de modalitatea funcţionării lor în 
procesul comunicativ.

Inventarul fonemelor/sunetelor – tip al limbii engleze – problemă de 
principiu al filologiei engleze ţine, în special, de natura fonetică, statutul fonetico 
– fonologic al sunetelor vorbirii simple (monoftongi), compuse (diftongi, 
diftongoizi, triftongi), vocale în hiat (intern şi extern), vocale şi consoane duble, 
vocale alăturate, africate, geminate, sunete faucale, catastaza şi metastaza 
sunetelor nazale consonantice labiale etc.

Rezolvarea acestor fenomene lingvistico – fonetice ale sunetelor 
vorbirii poate fi exhaustiv considerată doar în baza investigaţiilor ce ţin de 
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metodele obiective röentgenocinematografiere, oscilografiere, spectrografiere, 
tenzometriere, precum şi de cele subiective cu ajutorul cărora cercetăm sunetele 
unei limbi în catena vorbirii.

Sistemul fonologic segmental al limbii engleze poate fi studiat la următoarele 
niveluri: cel al vocalismului şi cel al consonantismului. Limba engleză standard 
are un număr de 45 de sunete-tip: vocalice – 12 monoftongi, 9 diftongi şi  
24 consonantice, inclusiv 2 semivocale (semiconsoane). Prezentăm acest 
număr de foneme engleze, care poate fi numit şi Paşaportul fonetico-
fonologic segmental statutar al ei în felul următor: |i:, i, e, æ, ɑ:, O:, O, u, u:, 
Λ, ə:, ə, ei, ou, ai, au, Oi, iə, gə, Oə, uə; p, b, t, d, k, g, f, r, θ, ð, s, z, ∫, ò, 
r, h, ʧ, ʤ, m, n, ö, l, w, j|. Simbolurile sunetelor – tip engleze sînt notate 
cu ajutorul alfabetului fonetic internaţional. Schematic fonemele vocalice 
englezeşti pot fi reprezentate astfel, însoţite totodată, şi de cîteva cuvinte, ce 
ilustrează poziţiile de bază în care pot apărea aceste sunete-tip.

Nr.
d/or.

Fonemele
monoftongi

Cuvinte englezeşti

În ortografie În transcriere

1. |i:| bee, tea, me, mete, see, deep, 
seem, niece, field, feeler, Pete, 
peel, people, lever, tree. 

|bi:, ti:, mi:, mi:t, si:, di:p, si:m, 
ni:s, fi:ld, fi:lə, pi:t, pi:l, pi:pl, 
li:və, tri:|.

2. |i| it, bid, pit, pill, in, kit, derby, sit, 
this, think, tip, ship, gym, build, 
carry, city, ready, ticket.

|it, bid, pit, pil, in, kit, da:bi, sit, 
ðis, θiŋk, tip, ∫ip, ʤim, bild, 
kæri, siti, redi, tikit|.

3. |e| pen, get, men, hen, let, them, 
leg, red, read, set, ate, bed, pet, 
pelt, ten, level, bread, head, any, 
many, friend.

|pen, get, men, hen, let, ðem, 
leg, red, red, set, et, bed, pet, 
pelt, ten, leυ(ə)l, bred, hed, eny, 
meni, frend|.

4. |æ| cat, map, cap, hat, jam, bat, 
at, bad, pat, pal, man, family, 
cabin, bag, balance, talent, 
narrow, dramatist, marry, daddy, 
sparrow.

|kæt, mæp, kæp, hæt, dӡæm, 
bæt, æt, bæd, pæt, pæl, mæn, 
fæm(ə)li, kæbin, bæg, bæləns, 
tælənt, nærəu, dræmətist, mæri, 
dædi, spærəu|.

5. |ɑ:| art, bard, part, bar, car, mark, 
park, hard, star, bath, garden, 
calm, staff, class, path, ask, 
after, fast, laugh, aunt, vase, 
rather.

|ɑ:t, bɑ:d, pɑ:t, bɑ:, kɑ:, mɑ:k, 
pɑ:k, hɑ:d, stɑ:, bɑ:θ, gɑ:d(ə)
n, kɑ:m, stɑ:f, klɑ:s, pɑ:θ, 
ɑ:sk, ɑ:ftə, fɑ:st, lɑ:f, ɑ:nt, 
vɑ:z, rɑ:ðə|.

6. |O:| ought, board, port, Paul, paw, 
ball, bought, caught, more, or, 
short, small, sore, saw, door, 
pause, author, four, pour, all, 
wall, walk, talk, tall.

|O:t, bO:d, pO:t, pO:l, pO:, bO:l, 
bO:t, kO:t, mO:, O:, ∫O:t, smO:l, 
sO:, sO:, dO:, pO:z, O:θə, fO:, pO:, 
O:l, wO:l, wO:k, tO:k, tO:l|.
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7. |O| odd, body, pot, cod, dog, got, 
not, hot, lot, box, top, shop, 
solid, want, wash, gone, watch, 
foreign, quality, shone, cough.

|Od, bOdi, pOt, kOd, dOg, gOt, 
nOt, hOt, lOt, bOks, tOp, ∫Op, 
sOlid, wOnt, wO∫, gOn, wOt∫, 
fOrin, kwOləti, ∫On, kOf|.

8. |u| good, put, pull, cook, book, 
look, hook, took, bush, full, 
push, sugar, goods, wool, could, 
should, woman, bouquet, wolf, 
stood.

|gud, put, pul, kuk, buk, luk, 
huk, tuk, bu∫, ful, pu∫, ∫ugə, 
gudz, wul, kud, ∫ud, wumən, 
bukei, wulf, stud|.

9. |u:| ooze, booed, boot, pool, boo, 
two, too, boon, few, soon, blew, 
doom, flu, gnu, blue, true, rude, 
school, who, through, group, 
threw, shoe, fool.

|u:z, bu:d, bu:t, pu:l, bu:, tu:, tu:, 
bu:n, fju:, su:n, blu:, du:m, flu:, 
nu:, blu:, tru:, ru:d, sku:l, hu:, 
θru:, gru:p, θru:, ∫u:, fu:l|.

10. |Λ| utter, bud, but, pulp, bun, suck, 
cut, son, fun, nut, sun, done, 
money, blood, does, two pence, 
Monday, London, come, study, 
sudden, butter.

|Λtə, bΛd, bΛt, pΛlp, bΛn, sΛk, 
kΛt, sΛn, fΛn, nΛt, sΛn, dΛne, 
mΛni, blΛd, dΛz, tΛpəns, 
mΛndi, lΛndən, kΛm, stΛdi, 
sΛd(ə)n, bΛtə|.

11. |ə:| earn, bird, pert, pearl, bur(r), 
girl, fur, err, sir, her, world, 
earth, term, verb, skirt, hurt, 
turn, Byrd, myrrh, myrtle, word, 
work, amateur, were, hauteur.

|ə:n, bə:d, pə:t, pə:l, bə:, gə:l, 
fə:, ə:, sə:, hə:, wə:ld, ə:θ, tə:m, 
və:b, skə:t, hə:t, tə:n, bə:n, mə:, 
mə:tl, wə:d, wO:k, æmətə:, wə:, 
əυtə:/outə:|

12. |ə| at, Oxford, permit, special, 
teacher, robber, runner, letter, 
sofa, doctor, sailor, murmur, 
martyr, welcome, workmen, 
Englishman, pressure, elixir, 
labor, history.

|ət, Oksfəd, pəmit, spe∫(ə)l,  
ti:t∫ə, rObə, rΛnə, letə,  
səufə, dOktə, seilə, mə:mə, 
mɑ:tə, welkəm, wO:kmən, 
ingli∫mən, pre∫ə, iliks(i)ə, 
leibə, hist(ə)ri|.

În baza studiilor de sinteză şi a datelor obţinute în urma experimentelor 
lingvistice oscilografice, spectrografice constatăm următoarele particularităţi ale 
paşaportului fonetico-fonologic al limbii engleze:

Cele 21 foneme vocalice monoftongi (12) şi diftongi (9) sînt sunete 
orale. Fenomenul fonetic de nazalizare este caracteristic pentru trei sunete 
consonantice engleze (m, n, ö). Nazalizarea accentuată a vocalismului englez 
este atestată în varianta americană a limbii engleze, ea fiind recunoscută ca 
normă a limbii vorbite în SUA.

Vocalele simple (monoftongi) engleze se grupează în perechi, din punct de 
vedere cantitativ: de lungă şi scurtă durată după cum urmează: |i:-i|; |ɑ:-Λ|; |O:-O|; 
|u:-u|; |ə:-ə| şi |æ-e|, în total 6 perechi de sunete. Subliniem expres că sunetele 
vocalice din perechile respective se deosebesc unele de altele şi din punct de 
vedere calitativ (articulatoric şi acustic). Vocala |æ| tinde să se lungească atunci 
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cînd este urmată de sunetele consonantice |d| sau |g| în următoarele cuvinte: bad 
|bæ:d|, bag |bæ:g|. În unele cazuri monoftongul |æ| se diftongează bad |bæəd|, 
carry |kæəri|, Harry, |hæəri|, Marry |mæəri|. Cazuri de acest fel atestăm atît 
în engleza britanică, cît şi în cea americană. Astfel, un foarte mare număr de 
cuvinte monosilabice din limba engleză se deosebesc între ele numai prin faptul 
că nucleul lor este o vocală lungă sau o vocală scurtă. Vocalele lungi engleze 
se deosebesc de cele scurte şi în ceea ce priveşte timbrul lor şi prin urmare, nu 
numai cantitatea vocalei ci şi calitatea acesteia determină deosebirea între două 
cuvinte asemănătoare între ele. Numai cum, însă, apropiem timbrul vocalelor 
scurte de cel al vocalelor lungi, neglijarea şi a elementului cantitate duce la 
nenumărate confuzii, întrucît nici contextul nu poate contribui în mod suficient 
la identificarea precisă a sensului cuvîntului pronunţat incorect.

În contextul cantitate menţionăm că în limba engleză există două feluri 
de |i|, de |o|, de |u|, de |ə|, de |ɑ|, de |e|. Aceste două feluri de vocale engleze 
sînt, însă, calitativ şi de cele mai multe ori şi cantitativ diferite. O înlocuire  
a lui |i:| cu |i| într-un cuvînt atrage după sine schimbarea sensului său, obţinerea 
unui cuvînt cu totul diferit: de exemplu: deed şi did, seat şi sit, peak şi pick, 
reach şi rich etc.

Vocalele – monoftongi englezi se caracterizează prin încordarea 
organelor articulatorii în cazul pronunţării vocalelor de lungă durată şi 
relaxarea lor în cazul celor de scurtă durată: monoftongii |i, e, ə, u, O, Λ|  
sînt sunete laxe, iar |i:, ə:, O:ɑ:, u:,  æ (æ:)| sînt tensionate/încordate.

De regulă vocalele simple în limbi se împart în seria celor anterioare, 
mediale şi posterioare. În acest context menţionăm că limba engleză admite şi 
vocale medio-anterioare (în seria celor anterioare) şi medio-posterioare (în seria 
celor posterioare).

Vocalele engleze se împart în 4 categorii în ceea ce priveşte închiderea sau 
deschiderea. Astfel în limba engleză se vorbeşte de vocale închise, semi-închise, 
semi-deschise şi deschise.

În limba engleză nu întîlnim vocale anterioare labializate. Sub influenţa 
limbii franceze unii vorbitori de limbă engleză au tendinţa de a introduce în 
sistemul vocalic englezesc sunete vocalice labializate ca |o| şi |u|, ceea ce 
contravine limbii standard literare engleze.

Limba engleză nu are nici vocale mediale labializate, dar constatăm 
oarecum un fapt surprinzător, înclinarea unor vorbitori de limbă engleză de  
a labializa vocalele engleze |Λ| şi |ə:| sub influenţa cunoaşterii unor alte limbi 
străine, de regulă franceză. 

Pentru articularea vocalelor |i:, i, e, æ| engleze, partea din faţă  
a limbii este ridicată la anumite nivele faţă de palat. Aceste sunete vocalice 
se numesc frontale/anterioare.

Pentru producerea monoftongilor |u:, u, O:, O, ɑ:, Λ| partea din spate  
a limbii este ridicată la nivele diferite faţă de palat. Aceste vocale se numesc 
parietale/posterioare.

Pentru pronunţarea sunetelor vocalice |ə:, ə| engleze este ridicată partea 
centrală a limbii. Aceste sunete sînt numite centrale.
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În dependenţă de gradul de ridicare a unei părţi a limbii faţă de palat 
vocalele engleze se împart în vocale închise. În atare cazuri limba este ridicată 
foarte aproape de palat, astfel, distanţa dintre palat şi limbă este foarte mică. 
Din această grupă fac parte vocalele |i:, i, u:, u|.

La emiterea vocalelor |e, ə:, ə, Λ| distanţa dintre limbă şi palat este medie, 
din care cauză ele se numesc sunete medii.

Atunci cînd distanţa dintre limbă şi palat este mare şi atestăm o deschidere 
pronunţată a gurii prin îndepărtarea maxilarului inferior obţinem sunete vocalice 
deschise ca în cazul monoftongilor |æ, O, ɑ:, O:|.

Deşi în lingvistica engleză există mai multe preocupări (vechi şi noi) ce ţin 
de numărul şi clasificarea vocalelor simple (monoftongilor) constatăm şi diverse 
puncte de vedere în problema stabilirii inventarului fonologic al limbii engleze 
la capitolul vocalelor simple, ele fiind pînă în prezent contradictorii. Unele 
concluzii la care au ajuns foneticienii-fonologi englezi nu pot fi încă însumate 
într-un sistem unitar şi definitivat exhaustiv.

După reputatul fonetician moscovit V. Vassilyev, ar exista în engleză 
numai 10 monoftongi. Sunetele vocalice |i:| şi |u:| sînt considerate ca fiind 
diftongoizi. În acest context, monoftongii englezi |i:| şi |u:| ar fi secvenţe 
vocalice intermediare între monoftongi şi diftongi, ei avînd o caracteristică 
articulatorico – acustică aparte. Aceste continuumuri sînt redate în transcriere 
după cum urmează: |ii| pentru |i:| şi |uu| pentru |u:|. Lingviştii-foneticieni 
Stepanovičius A., Mac Cathy P. şi Miekisò M. et al. consideră că monoftongii 
|i:| şi |u:| sînt vocale duble alăturate |ii| şi |uu|. În această ordine de idei cuvintele 
engleze see |si:| şi noon |nu:n| pot fi transcrise ca |sii, sii, nuun, nuun|. Datele 
noastre confirmă că durata în cuvinte de acest gen este pură, autentică ce 
confirmă ipoteza clasică tradiţională că în limba engleză avem monoftongii |i:| 
şi |u:| de lungă durată şi nu alte fenomene fonetice cum ar fi diftongoizii sau 
vocalele alăturate.

Spre deosebire de alte limbi monoftongii englezi |i:, i, e, æ, ɑ:, O, O:, u, u:, 
Λ, ə:, ə|, conform poziţiei limbii se clasifică în: anterioare propriu-zise (front) 
– |i:, e, æ|; anterioare retrase (front retracted) – |i|; mediale /mixte (mixed) |ə:, 
ə|; posterioare propriu-zise (back) – |u:, O:, O, ɑ:|; posterioare avansate (back 
advanced) – |u, Λ|;

Pînă în prezent se discută calitatea monoftongului |Λ|: unii foneticieni îl 
includ în grupa sunetelor centrale, alţii îl consideră ca fiind o vocală posterioară, 
iar alţii îl clasifică ca sunet posterior – central, medio – posterior. Noi, în baza 
materialelor experimentale susţinem că acest monoftong este un sunet posterior 
avansat spre unul mixt.

Monoftongul |Λ| prezintă discuţii controversate privind apartenenţa lui la 
sunetele închise sau la cele deschise. Acest monoftong trebuie considerat ca fiind 
un sunet vocalic intermediar: semideschis – semiînchis, dar la limita cea mai 
joasă a vocalelor mediale.

O problemă în permanentă discuţie este şi cea a simbolurilor din 
transcriere a monoftongilor englezi: |i:| este notat prin |ii, ii, i, í|; |ɑ:| – prin 
|ɑ:r, ɑ·r, ɑ:, ɑɑ, ɑr|; |O| prin: O, O·, Λ; |O:| prin: |O·, O, O:r, O·r, Or, oo|; |u:| prin 
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|u·u|; |Λ| – prin |O|; |ə:| – prin: |ä:, ə·, ə, ə:r , ər; |ə·| – prin |ər|. Constatăm că 
aceste variante, varietăţi şi variaţii alofonice nu au caracter fonologic, ele 
sînt regionalisme atît în varianta britanică, cît şi în cea americană a limbii 
engleze. Conchidem că simbolurile în transcriere a monoftongilor englezi 
trebuie să fie cele bazate pe alfabetul fonetic internaţional, susţinute de  
D. Jones şi de marea majoritate a foneticienilor englezişti după cum urmează: 
|i:, i, e, æ, ɑ:, O, O:, u, u:, Λ, ə:, ə|.

Diferiţi foneticieni prezintă monoftongii englezi în diverse 
consecutivităţi/succesivităţi de la 1 la 12, uneori un monoftong sau altul 
fiind notat mereu cu alte cifre. Aceasta adesea se întîmplă din cauza 
conceptului foneticienilor referitor la statutul cantitativ şi calitativ al acestor 
sunete engleze simple, apartenenţa lor la grupele clasificatoare conform 
mişcării sau poziţiei limbii pe orizontală sau conform gradului/modului 
de apertură etc. Susţinem opinia foneticienilor D. Jones, M. Bogdan,  
V. Vassilyev, H. Pârlog etc. că monoftongii englezi trebuie să fie prezentaţi 
în perechi conform duratei lor (lung-scurt), şi conform poziţiei limbii pe 
orizontală: anterioare, posterioare şi centrale: |i:-i, e-æ(:), ɑ:, O-O:, u-u:, Λ, ə:-ə|, 
excepţie facînd perechea |ɑ: şi Λ| ori monoftongul |Λ| – este postero – central.
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ProBleMA MoTIVAţIeI SeMnuluI lIngVISTIC

anGeLa SAVIn-ZgArdAn
Institutul de Filologie al AŞM

Problema motivaţiei semnului lingvistic captează atenţia în studiile 
de lingvistică de ultimă oră, fiind impulsionată de noi descoperiri şi 
inovaţii în cercetare. Se vorbeşte chiar de crearea unei noi discipline, 
lingvistica motivaţională. Fenomenul motivaţiei unităţilor de limbă se 
manifestă prin relaţiile motivaţionale ale unităţilor de limbă, lexicale sau 
frazeologice, la a căror actualizare se conştientizează motivaţia cuvântului,  
a locuţiunii sau a frazeologismului, adică este percepută intercondiţionarea 
formei interne şi a celei externe.

În lingvistica din Republica Moldova această metodologie a fost abordată 
doar într-un număr foarte mic de lucrări, dar şi acelea se refereau la cercetarea 
unităţilor monolexicale. În cercetarea unităţilor polilexicale această metodologie 
nu a fost aplicată.

Noţiunea de motivaţie are două accepţii, actualizate în lingvistică: 
1) motivaţia semnului lingvistic este concepută în raport cu determinarea 
reciprocă dintre noţiunile de semnificant şi semnificat; 2) problema este 
cercetată în legătură cu motivaţia apariţiei, existenţei şi utilizării semnului 
lingvistic care include cauzele şi motivele acestor manifestări.

În ultimele două decenii se poate observa interesul sporit al lingviştilor 
faţă de problema semnului lingvistic şi a denominării. Se efectuează 
cercetări asupra aspectului lingvistic şi gnoseologic al tipurilor principale de 
denominări [1] şi asupra procedeelor de denominare [2]. În curs de milenii, 
denominarea a rămas un proces liber, natural, spontan, nepremeditat.

Nu există limbă în care nimic să nu fie motivat; de asemenea, a concepe 
una în care totul să fie motivat este imposibil prin definiţie. Între cele două 
limite extreme – maximum de organizare şi minimum de arbitrar – găsim toate 
varietăţile posibile. „Diversele idiomuri cuprind întotdeauna elemente din cele 
două ordini – radical arbitrare şi relativ motivate, dar în proporţii foarte variabile”, 
susţinea Saussure. Dumnealui, în special, menţionează că forma internă este doar 
un punct de plecare pentru motivaţia sensului, o cauză a formării lui. Noţiunea 
de formă internă, după Humboldt, era legată în mod nemijlocit de modalitatea 
desemnării obiectului din realitate [3, p. 21].

Semnul lingvistic poate fi actualizat în formă sonoră prin intermediul 
unui cuvânt sau al unei îmbinări stabile de cuvinte  – locuţiune sau unitate 
frazeologică, numite în continuate printr-un termen generic – unităţi polilexicale 
stabile (UPS).
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De caracterul motivaţiei ca proprietate a cuvântului sunt legate 
astfel de caracteristici ale limbii cum sunt tendinţa către motivaţia unităţii 
glotice şi tendinţa către arbitrarul ei, care se realizează din contul unui şir 
de procese lexicale – nominarea, remotivaţia, neomotivaţia, demotivaţia, 
lexicalizarea formei interne a cuvântului etc. Forma internă a cuvântului, 
fiind un mijloc de exprimare a motivaţiei lui, de asemenea posedă un şir de 
funcţii importante. Ea este calificată ca un „nod” din cele mai importante 
ale relaţiilor de sistem în limbă.

Problema motivaţiei semnului lingvistic se află la interferenţa mai multor 
discipline ale lingvisticii, principala fiind onomasiologia.

Relaţia dintre nume şi lucruri este una din problemele esenţiale ale 
onomasiologiei. Cele două tipuri de cunoaştere, empirică şi ştiinţifică, fac 
posibilă distincţia dintre „modelele cognitive” populare şi cele savante, care 
determină găsirea semnului reprezentării obiectului, adică a imaginilor primare 
ce ne ajută să înţelegem mecanismul denominării în actul de creare a noii forme 
de exprimare – cuvântul, derivat semantic sau sintagmatic.

Motivaţia denominării este strâns legată de procesul cunoaşterii. 
Semnificanţii sunt legaţi de realitate prin relaţii de reflecţie şi de denotare. 
Reflexia reprezintă o premisă de mare importanţă pentru subiectul vorbitor, 
pentru crearea cuvintelor sau a îmbinărilor de cuvinte şi memorizarea lor. În 
afara acestei facultăţi, limbajul uman este inimaginabil.

În filosofie au fost vehiculate două axiome: a) pansemia – totul este 
semn sau orice are o semnificaţie (sau poate avea); b) polisemia – orice semn 
poate avea mai multe semnificaţii.

Pansemia este proprie teoriei lui F. Saussure. Semnul lingvistic are caracter 
dual în opinia lingvistului: este prezent doar semnificantul şi semnificatul. Numai 
o parte din semne este absolut arbitrară; la altele intervine un fenomen ce ne 
îngăduie să recunoaştem grade de arbitrar, fără să-l suprimăm: semnul poate fi 
relativ motivat.

Pentru adevărul ştiinţific ar trebuie să recunoaştem că teoria vizând 
caracterul arbitrar al semnului lingvistic nu este fondată de F. de Saussure.  
E. Coşeriu citează circa 30 de autori care ar fi tratat caracterul arbitrar al semnului 
lingvistic până la Saussure.

Pe alte poziţii decât cele ale lui Saussure privind arbitrarul semnului 
lingvistic se află alţi lingvişti, dintre care îi putem numi pe E. Benveniste,  
Ch. Bally, R. Jakobson, R. A. Budagov, A. Ciobanu, V. Pavel, O. Blinova ş.a.

E. Benveniste consideră că lumea reală, despre care vorbeşte Saussure, 
este chiar obiectul ca atare, că legătura dintre semnificat şi semnificant nu 
este arbitrară, ci necesară.

Un alt succesor şi discipol al lui F. de Saussure, Charles Bally, 
menţionează că oamenii în procesul comunicării îşi exprimă nu numai 
gândurile, ci şi sentimentele, şi atitudinea proprie faţă de problemele 
discutate. Anume astfel apare motivaţia cuvântului, a îmbinărilor de cuvinte 
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şi a propoziţiilor. Tot astfel se formează sensurile figurate ale cuvintelor, 
polisemia, caracterul polifuncţional al unor categorii gramaticale etc.

Tot pe poziţie anti-Saussure se află şi R. Jakobson. El considera că teoria 
despre caracterul arbitrar al semnului lingvistic este „o dogmă saussuriană” 
care nu poate fi acceptată în mod indiscutabil. R. A. Budagov menţionează că 
între semnificat şi semnificant există o strânsă interdependenţă, care nu poate fi 
neglijată atunci când discutăm despre semnul lingvistic al limbilor naturale.

Problema caracterului arbitrar/nonarbitrar al semnului lingvistic  
a preocupat atenţia lingviştilor din Republica Moldova. Anatol Ciobanu afirmă 
că e mult mai lesnicios a „descoperi” şi a urmări istoria denumirii unui obiect 
concret decât istoria apariţiei şi dezvoltării denumirilor unor fenomene şi noţiuni 
abstracte. Astfel se explică, după părerea noastră, şi controversele persistente 
până în prezent în studiile ştiinţifice, chiar şi în manualele de lingvistică 
generală, fiindcă se confundă noţiunea de semn arbitrar cu noţiunea de semn 
demotivat, care este arbitrar pentru vorbitorii actuali, dar care nu a fost arbitrar,  
a fost motivat în momentul creării unităţii de limbă. Profesorul A. Ciobanu 
conchide pe baza materialului faptic că semnul lingvistic nu este întotdeauna 
arbitrar [4, p. 42].

V. Pavel menţionează că motivaţia desemnării obiectului se descoperă prin 
rolul asocierilor efectuate la nivelul de imagini. În timpul asocierii imaginea noului 
obiect, fixat în conştiinţă după prima cunoaştere a obiectului din realitate, trezeşte 
în amintire imaginea unui alt obiect cunoscut anterior, pentru care deja există  
o denumire. Comparând obiectele, subiectul evidenţiază de fapt un indiciu comun 
pentru ele. Anume acest indiciu (numit de unii lingvişti „motivat”) care serveşte 
ca bază pentru comparare devine indiciu al motivaţiei. Deci la baza motivaţiei 
stă reflectarea vreunui indiciu. De exemplu, la baza desemnării păsărilor se iau 
în considerare cântecul lor, obişnuinţele, locul unde îşi fac cuiburile, culoarea 
penajului lor. La baza formării numelor de persoane se ia în considerare ocupaţia 
lor, activitatea de lucru, obiectele pe care le utilizează, produsul lucrului lor etc. 
Motivaţia diferă la nivelul alegerii semnelor motivaţionale concrete.

Problema motivaţiei semnului lingvistic, exprimat de un semnificant 
polilexical. Când e vorba de motivaţie, se disting noţiunea de motivaţie post-
factum, retrospectivă, deseori menţionată în acest domeniu, şi noţiunea de motivaţie 
prospectivă. Motivaţia post-factum, retrospectivă, se manifestă prin motivaţia 
receptivă. Aceasta poate fi considerată un punct de vedere retrospectiv (se cunoaşte 
sensul UPS şi se caută stabilirea motivaţiei între semnificat şi semnificant). Iar 
motivaţia prospectivă este atunci când nu se cunoaşte sensul UPS şi se caută 
determinarea ei. Înainte de a stabili avantajele fiecărui tip de motivaţie unul faţă 
de altul, s-a propus stabilirea, mai mult teoretică, a comprehensiunii, percepute 
ca un decodaj al unei UPS, făcută de un vorbitor străin care nu cunoaşte sensul ei, 
prin motivaţia semnului lingvistic. Am văzut că această problemă impune luarea 
în considerare a unui mare număr de factori. Cum s-a menţionat, factorii ce ţin de 
cunoaşterea umană demonstrează că motivaţia nu poate fi înţeleasă decât în raport 
cu un sistem de referinţă. Din acest punct de vedere, UPS pot fi considerate (în mod 
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relativ) motivate în arbitrarul lor (în demotivaţia componentelor sau componentei 
lor), şi UPS pot fi considerate (în mod relativ) motivate în nearbitrarul lor  
(în prezenţa motivaţiei componentelor sau componentei lor).

În unele surse bibliografice este utilizată clasificarea propusă de Dobrovolski  
[8, p. 8], ţinându-se cont de următoarele mecanisme care prezintă motivaţia:  
1. În cazurile când o UPS este „iconografică”, adică evocă o reprezentare 
mentală, ea este în stare să fie motivată printr-o legătură între imaginea care 
subînţelege semnificantul şi semnificatul. În principiu, această asociaţie care 
se sprijină în mod principial pe o legătură metaforică sau metonimică se 
poate manifesta în planul sintagmei sau la nivelul de componente aparte. 
2. Componentele poartă un caracter simbolic (une giroflée à cinq feuilles – 
„cuişoare (condimente) cu cinci petale” – n.n.) [9, p. 2]. 3. Cu atât mai mult, 
autonomia semantică a unei componente, adică faptul din realitate care apare 
în definiţia UPS (în sensul larg al termenului) poate contribui la o astfel de 
motivaţie (alb ca varul). 4. În cadrul realizării comprehensiunii s-a constatat 
că un alt tip de mecanisme pot contribui la motivaţia prospectivă a unor UPS 
dintre cele mai dificile: motivaţia prin analogie [9, p. 2]. De ex., plapuma 
ochiului şi prapura ochiului (reg.) pentru pleoapă, a da din umeri/din cap/din 
gură/din mână/din ochi/din urechi (iron.). Să reţinem că este vorba de un tip 
de motivaţie care nu spune nimic de motivaţie, doar de comprehensiune.

Prin urmare, putem constata că toate mecanismele de motivaţie pot intra în joc 
în toate cazurile. dacă este relativ uşor de determinat motivaţia când e vorba de  
o motivaţie retrospectivă, nu este cazul motivaţiei prospective.

Concluzii

1. Studiind cunoştinţele, am remarcat că ele sunt necesare pentru 
toate motivaţiile. Problema cunoaşterii şi asociaţia dintre semnificant şi 
semnificat este evidentă, univocă şi accesibilă şi depinde de persoana care 
decodifică motivaţia. În consecinţă, motivaţia este relativă, căci ea depinde 
nu doar de punctul de vedere adoptat şi de mecanismele implicate, dar şi de 
persoana care face analiza. Prin urmare, UPS indigene, specifice doar limbii 
respective, accesibile pentru motivaţie şi semnificaţie de către vorbitorii unei 
ţări, pot fi supuse motivaţiei şi semnificaţiei şi de alolingvi, atunci când forma 
motivaţională şi sensul motivaţional sunt pretate interpretării; iar atunci când 
e vorba de UPS generale, împrumutate sau calchiate după alte limbi, adică 
atunci când ele cuprind în sine informaţii proprii pentru o mare comunitate 
de oameni, pot fi pretate motivaţiei de vorbitorii altor limbi prin transparenţa 
motivaţiei UPS. (În cazul dat s-ar referi la aspectul interculturalităţii ce 
facilitează comprehensiunea) [6, p. 59].

2. Un tip de cunoştinţă suplimentar, cunoaşterea etimologică (intra- şi 
extralingvistică), poate în mod egal să ajute la motivaţia vreunei UPS. Alte UPS, 
din contra, rămân în toate cazurile arbitrare.



310

3. Imaginea determină legătura dintre semnificant şi semnificat.
4. Motivaţia retrospectivă se sprijină pe relevarea relaţiei dintre semnificant 

şi semnificat şi se pretează a fi mai puţin dificilă la înţelegere.
6. Motivaţia prospectivă este atunci când nu se cunoaşte sensul UPS şi se 

caută determinarea lui de către vorbitor.
7. Dacă este relativ uşor de determinat motivaţia când e vorba de  

o motivaţie retrospectivă, nu este cazul motivaţiei prospective, doar dacă forma 
motivaţională şi sensul motivaţional pot fi descifrate de vorbitorii alolingvi, adică 
atunci când este prezent motivemul în semnul lingvistic.

Reţinem că limitele analizei unui semn sunt determinate în final prin 
puterea mijloacelor care sunt utilizate de analist (vorbitor); în consecinţă, 
aceste limite trebuie întotdeauna percepute ca fiind provizorii, sub rezerva de 
a fi deplasate [7]. Iată din ce motive o clasificare exhaustivă a UPS nu este 
posibilă în acest domeniu.
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ConTrIBuţIA CerCeTăTorIlor BASArABenI
lA CulegereA ŞI PuBlICAreA unITăţIlor

FrAZeologICe regIonAle

VaLeriu SClIFoS
Institutul de Filologie al AŞM

Adunarea, publicarea şi studierea unităţilor frazeologice regionale din 
stânga Prutului, precum şi din alte zone ale spaţiului românesc, prezintă un 
mare interes pentru lingvistica românească şi pentru cercetarea evoluţiei limbii 
române. Valorificarea acestor unităţi specifice limbii merită o atenţie deosebită 
din partea cercetătorilor din domeniul frazeologiei, deoarece ele pot oferi date 
ştiinţifice deosebit de preţioase şi sugestive despre limba română.

De la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până în prezent s-au perindat o seamă 
de lingvişti, folclorişti şi scriitori consacraţi, cum ar fi Lazăr Şăineanu, 
Iuliu A. Zanne, Ioan Muşlea, Gheorghe V. Madan, Petre Ştefănucă, Nicolae 
Popovschi, Tatiana Găluşcă, Vasile Soloviov, Nicanor Rusu, Efim Junghietu, 
Mihail Purice, Stelian Dumistrăcel ş.a., care au avut un aport substanţial la 
colectarea, publicarea şi studierea vorbelor pline de înţelepciune risipite în 
graiurile populare. Materialele adunate cu atâta minuţiozitate au fost incluse în 
diferite dicţionare, monografii, broşuri, culegeri zonale de folclor, reviste de 
specialitate etc.

În comunicarea de faţă va fi expusă contribuţia unor cărturari români 
basarabeni din a doua jumătate a secolului al XX-lea – sfârşitul secolului al  
XX-lea la valorificarea şi punerea în circuitul lingvistic a resurselor frazeologice 
specifice graiurilor româneşti din stânga Prutului.

Remarcabilul italienist basarabean, profesorul Nicanor Rusu (1910-
1990), „pedagog înnăscut, cu o cultură solidă, simţ critic şi gust artistic”  
[1, p. 8], cum îl numeşte profesorul Andrei Crijanovschi, este o figură 
marcantă a filologiei româneşti.

În 1961, în perioada când activa la Institutul de Limbă şi Literatură 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, N. Rusu a publicat un valoros studiu 
intitulat Despre expresivitatea limbii vorbite, în care este preocupat de 
unităţile frazeologice existente în limba vorbită. Făcând trimitere la 
articolul Asupra expresiilor idiomatice, semnat de lexicograful Vasile 
Soloviov, din 1959, unde se punea problema culegerii neîntârziate  
a bogatului material frazeologic care circulă din gură în gură, din om în 
om în graiurile populare, N. Rusu remarcă: „De câte ori nu ni s-a întâmplat 
să avem o conversaţie cu unii din aceşti oameni, care aruncă adesea câte 
«o vorbuliţă», câte o expresie aşa de «năstruşnică» şi originală, încât rămâi 
«tablou». Aceste expresii sunt mai locale, mai individuale, mai personale, 
pentru că ele se folosesc numai într-o anumită regiune, într-un anumit raion, 
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într-un anumit sat” [2, p. 161]. Aceste persoane creează „multe expresii 
originale şi interesante, a căror soartă însă e lăsată la voia întâmplării.  
Nu încape nicio îndoială că aceste expresii ar trebui de asemenea să fie culese 
şi publicate, tot aşa cum se culege materialul dialectal de către dialectologi şi 
cel folcloric de către folclorişti” [2, p. 161].

În continuare, autorul studiului prezintă un bogat material lingvistic, 
cu indicarea, de fiecare dată, a localităţii de unde s-au colectat diverşi 
termeni regionali, construcţii, zicători, expresii populare şi alte îmbinări de 
cuvinte neobişnuite, specifice graiurilor locale. De cele mai multe ori este 
dat şi contextul în care aceste expresii populare sunt utilizate, iar atunci 
când în componenţa lor apare un cuvânt mai puţin cunoscut, el este explicat. 
Iată câteva dintre foarte numeroasele exemple: a stolohăni pe cineva = a-i 
da o bătaie bună. Stolohan se cheamă un snop de paie de secară după ce  
a fost îmblătit (din spicele cărora s-au scuturat grăunţele cu îmblăciul), 
apoi legat strâns şi folosit pentru acoperirea caselor. „Să mă stolohănească 
el pe mine?” (Sărata Veche, Făleşti); a se ridica de la măligă la colac şi 
a se coborî de la colac la măligă = a se ridica de la o situaţie modestă, 
umilă, la o situaţie de seamă şi a decădea iarăşi de la situaţia de mai înainte.  
„Nu mă ridica, Doamne, de la măligă la colac, că tare rău, când trebuie să 
te cobori iar de la colac la măligă” (Chişinău); a-l duce pe cineva în spinare 
până i se roade şezutul = a argăţi la cineva din noapte până în noapte fără 
a reuşi să-l mulţumeşti vreodată. „Aista-i dintr-acei pe care îl duci toată 
ziua în spinare, iar sara el îţi bate obrazul că i-au ros şezutul” (Coiuceni, 
Făleşti); a se schimba crângul pe la cineva = a-şi schimba firea. „Se pare că 
s-a schimbat crângul pe la voi, de v-aţi făcut aşa de darnici” (Sauca, Otaci); 
a merge ca o vacă de cei grei iernată = a fi lipsit complet de puteri (Ialoveni, 
Chişinău); a dormi cu picioarele pe clampa uşii = a avea o casă mică de tot 
şi strâmtă, încât să fii nevoit să-ţi strângi picioarele (Sărata Veche, Făleşti);  
a lua oleacă de stuchit pe limbă = se spune despre un om cu chef, care are 
gust de vorbă (Năvârneţ, Făleşti); a avea un noroc pleşcat = a nu avea noroc 
(Călăraşi); a grăi ca mutul cu surdul = a nu se putea înţelege prin vorbă, 
necunoscând limba partenerului (Elenovca, Făleşti); se lipeşte ca grebănosul 
de perete (Râşcani) ş.a.

Alte „ziceri bătrâne”, cum le numea Al. Odobescu în scrierile sale, 
descoperim în paginile Revistei de lingvistică şi ştiinţă literară (iniţial Limba 
şi literatura moldovenească), editate la Chişinău, incluse la rubrica permanentă 
Vocabular regional sau Completări la Dicţionarul dialectal. Ne vom opri mai 
detaliat la câteva numere mai importante ale acestei reviste, în care se conţine un 
variat material frazeologic regional. Iată un şir de exemple extrase din această 
revistă cu profil lingvistic şi literar, ordonate cronologic.

Limba şi literatura moldovenească, nr. 4, 1968: a fi abísului = a fi şmecher, 
a fi dat naibii; a fi sătul bufte (despre animale) = a fi cu stomacul supraplin, 
suprasătul; a-şi pune băsăul = a-şi pune în gând o hotărâre pe care numaidecât 
trebuie s-o înfăptuiască; a vorbi alături cu drumul = a vorbi ceea ce nu se cuvine, 
anapoda; a lua în dúrete = a împinge pe cineva să meargă în silă într-o direcţie 
nedorită; a nu fi nici zaranie de om = a nu fi nici ţipenie de om; a îmbla (a bate) 
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lira = a umbla brambura, a bate drumurile fără folos; a face cuiva capul macahon 
= a bate cuiva capul neîntrerupt cu una şi aceeaşi cerere, rugăminte; a-şi lua 
randeaua = 1. a-şi lua o grijă de pe cap; 2. a-şi lua rămas-bun de la cineva sau 
de la ceva; mâni cu sacul = niciodată; a sări ca o haţapercă = (despre un copil) 
a fi foarte uşurel şi sprinten; a îmbla cu şinga-minga = a îmbla cu fofârlica; a-i 
face şoptacul = 1. a-l prinde cu mâţa-n sac; 2. a-i veni de hac (Mihail Dolgan, 
s. Rediul Mare, r. Donduşeni); a coşi în bătaie = a bate; a merge într-o râlă = 
pieziş, pe o coastă (Albina Dumbrăveanu, s. Tigheci, r. Leova); a-i face liminaţia 
= a-l da gata (Elena Constantinovici, s. Tudora, r. Sângerei).

Limba şi literatura moldovenească, nr. 2, 1974: a face chirdos = a face  
(cu cineva) cârdăşie; a scula cu lívorul = a scula (pe cineva) cu mare greutate; 
a vorbi pui şi of = ceea ce nu se cuvine, în dodii; a face fiştanie = a deretica 
(prin casă); a face iáma = a face risipă, cheltuială (Anatol Eremia, s. Spicoasa,  
r. Cahul).

Limba şi literatura moldovenească, nr. 1, 1985: níşână de bani =  
o mulţime de bani (s. Costuleni, r. Ungheni); om cu sloboda = călător 
fără greutate (s. Bălăureşti, r. Nisporeni); fujé de crăpá căméşa pe pept = 
alerga din răsputeri (s. Costuleni, r. Ungheni); unde-o vârât-o halu? = unde  
a dispărut? (s. Slobozia, r. Râbniţa); zilele nu-s date cu hârtie (cuvântul hârtie 
e folosit cu sensul de „document”). Expresia nu este explicată. Ar însemna: 
nimeni nu ştie câţi ani va trăi (Albina Dumbrăveanu).

Limba şi literatura moldovenească, nr. 4, 1989: tot doi bani şi-un leu = cazul 
dat nu schimbă situaţia; esenţa lucrurilor nu se schimbă; a se aşeza găinuş = a se 
aşeza pe vine; a îmbla cu daita = a umbla cu cerşitul, cu cerutul; a spune jâchiuri =  
a spune pătărănii; a grăi în childuri = a vorbi filozofic; îi goală chistol 
(despre mireasă, spre exemplu) = e săracă, n-are zestre, n-are haine (rochii 
ş.a.) îndeajuns (Vladimir Zagaevschi, s. Palanca, r. Drochia).

Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, nr. 1, 1991: a îmblá hálca (prin sat) =  
a hoinări, a umbla brambura; a se uitá húlpav = a privi aţintit, pironit; a trăi 
navíriu = a trăi cu cineva fără cununie (fără a fi înregistrat): „uo trăiít navíriu cu 
dânsa”; a-şi da rádă capului = a ieşi din încurcătură, din impas: „u-oi da ieu rádă 
capului”; la săpat sari (învechit) = la închisoare; niş uo scamî = nimic: „Niş uo 
scamî n-an luat sau: Niş uo scamî nu ñ-o dat”; cu ho şî cu tio = a-l lua pe cineva 
cu răul, a-l trata pe cineva cu cuvinte urâte, cu ocară (Vladimir Zagaevschi,  
s. Palanca, r. Drochia).

Folcloristul Efim Junghietu, care a trecut devreme la cele veşnice, era 
mereu preocupat de culegerea, cercetarea şi publicarea proverbelor, zicătorilor şi 
unităţilor frazeologice regionale în spaţiul basarabean. Această activitate intensă 
şi-a găsit reflectare în mai multe culegeri de folclor şi articole ştiinţifice cu 
caracter teoretic şi practic, semnate de harnicul şi neobositul cercetător. De cele 
mai multe ori unităţile frazeologice respective sunt explicate detaliat, totodată 
sunt arătate şi contextele în care acestea sunt utilizate.

În volumul Proverbe şi zicători, acelaşi autor include mai multe expresii 
regionale neobişnuite: la cel sărac şi mâţa-i chioară; a fi ca mazărea lângă drum; 
a aduce pe cineva cu nasul la teică; a face mirţ pe cineva; a fi rugumat de vacă;  
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a nu curăţi de coajă pe cineva; a avea chef de rogojină; a fi călcat de cireadă; 
a-şi găsi cu cineva pârţagul ş.a. [3].

La expunerea materialului din articolul Din tezaurul graiului matern, 
Efim Junghietu utilizează un repertoriu bogat de unităţi frazeologice colectate 
pe teren în diferite zone ale republicii, cu explicarea şi contextul acestora:  
a vărsa huştele = a-şi manifesta fără stăpânire mânia: „Te-i mâniet pi-on om, 
sî nu verş huştili tăti. Sî nu-i dzâşi omului şiluia, tăti-tăti, da dzâi numai un 
sfert şi trii ţânili”; a-i sări (aşchia) = a se mânia: „Ai văzut cî i-o sărit omului 
aşchia, bre. Limba după dinţi. Taşi oleacî ori ieş din ochii lui şi s-o trecut 
clipa”; a se naşte cu cămaşa în spinare = a fi norocos: „S-o născut cu cămeşa-n 
spinare”; a se duce pe cuptor = despre fetele „greşite”, care au obiceiul  
de a veni cu sila în casa băiatului „vinovat”: „Înăinte sî duşi fata pe cuptor.  
Dacî s-o greşit c-un băiat şi băietu şeala nu vra s-o ieie, da e sî suie pe cuptori 
şi şăde acolo… Dacă-s părinţii cumsecade, eu şî fac nuntă”; a îmbla ca capul 
în vaci = a umbla bezmetic de acolo în acolo: „Îmbli ca capul în vaşi, bată-l 
Dumnezeu. Nu înţelegi nici la stânga, nici la dreapta” ş.a. [4].

Efim Junghietu, în colaborare cu etnologul Victor Cirimpei, a pregătit cu 
perseverenţă compartimentul Expresii populare, proverbe, zicători al volumului 
Frumos e la şezătoare, unde a inclus un bogat material faptic, inclusiv unităţi 
frazeologice din câteva localităţi: a-i suna cuiva prin urechi = a fi singur, 
însingurat; s. Sofia, r. Drochia; a spune „foaie verde” = ceva neinteresant,  
s. Sofia, r. Drochia; a săpa fântâna = a veni greu cu apă de la fântână, s. Sofia,  
r. Drochia; a da peste oameni: „Îşi vor da ei peste oameni”, s. Cocieri, r. Dubăsari; 
a-i pica cuiva norocul: „Nu ştiu când mi-a pica norocul”, s. Cuhureştii de Jos, 
r. Camenca; a-i face cuiva pe chef: „Am să-i fac mamei tale pe chef”, s. Sofia, 
r. Drochia; a-l mânca muştele pe cineva (de leneş), s. Grozeşti, r. Nisporeni;  
a roade pe cineva după cum cariul roade lemnul, s. Cuhureştii de Jos, r. Camenca; 
a-i zbura cuiva mintea, s. Sofia, r. Drochia ş.a. [5, p. 153-154].

Un material frazeologic bogat şi original au adunat pe parcursul anilor 
studenţii de la Universitatea de Stat din Moldova în cadrul practicilor dialectologice 
şi folclorice, precum şi pentru elaborarea tezelor anuale şi de licenţă. Rezultatele 
obţinute au fost incluse în broşura Frazeologia dialectală din 1979, alcătuită de 
Mihail Purice, care cuprinde un şir de unităţi frazeologice şi locuţiuni regionale 
adunate din diferite raioane ale Republicii Moldova. „Lucrarea e concepută ca 
material didactic la dialectologie şi se prezintă ca un bun îndrumar pentru studenţi 
în procesul efectuării practicii dialectale, la scrierea tezelor de an şi de licenţă, la 
pregătirea referatelor ş.a.” [6].

În Prefaţă, alcătuitorul lucrării propune cititorului unele noţiuni generale despre 
cercetarea frazeologismelor dialectale, de asemenea, expune criteriile de delimitare  
a unităţilor frazeologice dialectale de cele literare, iar apoi pune la dispoziţie 
un chestionar privind colectarea materialului frazeologic. La sistematizarea şi 
descrierea faptelor de limbă au participat membrii Cercului lingvistic, condus de 
M. Purice, studenţii A. Budurina, A. Eşanu, L. Corja şi D. Şarcov.

Iată o serie de exemple din acest volum: a rămâne la lichieş = a rămâne 
sărac; a se duce la copita calului = a întârzia mult timp undeva; a pune brânza în 
garafă şi a o linge pe afară = a fi zgârcit; a avea boală pe cineva = a-i purta cuiva 
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pică, a avea ciudă pe cineva; a avea o burtă cât o curte = despre un om foarte 
gras; a avea bătători la cap = a fi fără simţ, neruşinat; a avea vreun handraleţ =  
a fi pofticios; a avea douăzeci şi patru de măsele = despre omul rău, egoist;  
a avea multă hârtie în cap = a fi deştept; a avea munca cânepei = a lucra mult, 
a lucra greu; a avea noroc în strachină = (ironic) despre un om căruia îi merge 
în viaţă; a avea nădejde în cineva ca-n şapte cai morţi = a nu avea nădejde, a nu 
avea încredere; a fi gonguţă la cap = despre omul mărginit; de când era lupul 
căţel = din vremuri de demult; a ieşi piron din cotlon = a intra în vorbă nepoftit; 
a mânca lut cu gura = a se îndreptăţi ş.a.

Echipa de cercetători ştiinţifici de la Secţia de dialectologie şi geografie 
lingvistică a Institutului de Lingvistică al AŞM, care a străbătut în lung şi în 
lat sute de localităţi româneşti, timp de câteva decenii a adunat în expediţiile 
dialectale un material lingvistic inedit. Faptele de limbă înregistrate au văzut 
lumina tiparului într-un şir de monografii, teze de doctorat, în diverse studii şi 
articole ştiinţifice, în opt volume de Atlase regionale, patru volume de Texte 
dialectale şi în Dicţionarul dialectal.

Valorosul Dicţionar dialectal în cinci volume a apărut graţie strădaniilor 
dialectologilor de frunte ai republicii: Rubin Udler, Victor Comarniţchi, Vasile 
Pavel, Vasile Melnic, Alexei Cenuşă, Albina Dumbrăveanu, Valentina Corcimari, 
Ştefan Matcaş ş.a.

În timpul cercetărilor de teren efectuate în anii 1956-1978 în localităţile 
din Republica Moldova şi în satele româneşti din afara republicii ei au adunat 
un bogat şi important material dialectal. La elaborarea acestui dicţionar drept 
sursă principală de informaţie a servit materialul colectat pentru Atlasul 
lingvistic moldovenesc.

La o cercetare amănunţită şi atentă a Dicţionarului dialectal [7], atestăm un 
şir de unităţi frazeologice regionale mai neobişnuite. Pentru ilustrare, invocăm 
mai multe exemple extrase din această lucrare lexicografică foarte preţioasă.

Volumul I: aiŝ ni da broasca ţâţî = aici ne-ar fi fost sfârşitul; blehăieşti 
din gură = trăncăneşte, vorbeşte mult şi fără rost; îmblă bleambura = brambura, 
fără rost; a fi de-o baie = a fi de aceeaşi vârstă; azvârli chetri în şatrî = a face un 
lucru în zadar, fără rost; i-o luat ápili = a se teme de cineva, a-i lua zilele; a bati 
clopotili = a bârfi; a bate toaca = a flecări; să-i tragă boghii = să-i ghicească în 
bobi ş.a.

Volumul II: a prinde daraftul = a prinde gustul, pofta; a umbla 
de-a zbreanca = a umbla hoinar, pe drumuri; a se deschide câmpul 
= a începe lucrările de primăvară; a bate-n cineva ca-n dobî =  
a lovi pe cineva fără milă; vorbi în dodii = vorbe goale; îmblî dralea = 
brambura; a nu fi nici zaranie de om = a nu fi nici ţipenie de om; Sî ţâni ca 
o zgaiţî = a se ţine scai (de cineva); a zdreveni de frig = a tremura de frig; 
sî covrigeşti di dureri = se chinuie de durere, îndoindu-se; a colbotí capu 
(cuiva) = a bate capul cuiva, a-l necăji ş.a.

Volumul III: a îmbla (a bate) lira = a umbla brambura, a bate drumurile 
fără folos; s-o făcut ca lumânarea de mânie = s-a îngălbenit la faţă de mânie; 
parcî-i mumia pământului = urâtă (depreciativ); are mânz6i = are harţag; a spune 
mătălniŝii = a spune vorbe fără rost, nimicuri; o dat di nadî = a da de plăcere;  
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se ţine de mine ca de otoroacă = a se ţine scai; a spune pramatii = bazaconii, 
şotii; a ŝeri prapur = a cere băutură şi o anumită sumă de bani, pe care le dă 
flăcăilor tatăl miresei, când aceasta nu e din acelaşi sat cu mirele ş.a.

Volumul IV: a puni în coş = a mânca, a înfuleca; îi puni furca în brâu şi 
coasa în spati = a sili pe cineva; puni nasu la iernat = a se supăra; a puni búha =  
a avea pică pe cineva; a puni cuşma pi-o ureche = a petrece fără grijă; a puni 
ќatra în sân şi paŝa pi limbî = a minţi, a înşela; a puni ќelea pi grindî = a bate pe 
cineva; a puni ќelea pi jăratic = a pedepsi pe cineva; a puni măliga în straistî 
şi brândza în drum = a se zgârci; a puni brândza în şâp = a fi zgârcit; a puni 
brândza în şâp şî rachiu în covatî = a face abuz de alcool; a puni pi dânsu = 
a se îngrăşa ş.a.

Volumul V: a face fiştanie = a face curăţenie; îmblî pi dealuri = pribegeşte; 
a plăti hulpea = a plăti o sumă de bani, dată de mire flăcăilor din satul miresei;  
a îmbla cu şinga-minga = a umbla cu fofârlica; a-i face şoptacul = 1. a-l prinde 
cu mâţa-n sac; 2. a-i veni de hac; îmblî cu căŝulitu = se ploconeşte; îmblî cu 
capu-n straistî = este uituc, distrat; i-o uns oќii = l-a cumpărat, l-a mituit; i-o uns 
oќii cu ti ñeri ŝi = l-a măgulit, l-a liniştit ş.a.

În concluzie, menţionăm că, deşi unităţile frazeologice regionale n-au 
fost cercetate în mod special de lingvişti, dialectologi, totuşi pe parcursul anilor 
au existat anumite preocupări şi tentative de a cerceta tezaurul frazeologic al 
limbii române, iar în publicaţiile vremii au văzut lumina tiparului un şir de 
unităţi frazeologice regionale cu o mare putere de expresivitate, care urmează 
să fie, într-un viitor apropiat, obiectul unor investigaţii ştiinţifice speciale.
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FenoMenul  AuToIronIC  În oCurenţA  VArIABIlelor
ISTorICe  lITerAre

LuDmiLa  ŞIMAnSCHI
Institutul de Filologie al AŞM

Diversificarea strategiilor şi perspectivelor de enunţare în discursul literar 
a dus la instituirea autoironiei ca formă individualizantă a ironiei, finalitatea 
căreia a devenit „echilibrarea tensiunii existenţiale şi caracterului artificios al 
scriiturii” [1, p. 67]. Pe un fundal de conştientizare a faptului că paradigma 
autoironică reclamă o exegeză modernizată revalorificantă, ajustată la caracterul 
autoreferenţial şi pluralist al discursului literar, apar viziuni susceptibile să indice 
noi abordări ale conceptului. Pe de o parte, în unele studii se afirmă categoric 
polemic că: „Autopersiflarea, aparenta distanţare ironică, demitizarea nu sunt 
niciodată adevărate eliberări, ci doar repere, puncte ale perpetuei, sisificei reluări 
ale aceluiaşi demers eşuat” [2, p. 63]; în acelaşi timp, dintr-o perspectivă diferită, 
se insistă asupra faptului că (auto)ironia salvează textele şi le duce într-o zonă  
a poeticului asumat cu luciditate. Ne propunem să surprindem variatele 
implicaţii discursive analitice care ar explicita şi ar completa studiul conceptului 
în discuţie, nedefinit dintr-o perspectivă unitară, valorificat în cercetările de până 
azi doar parţial şi deci neaşezat bine pe poziţii teoretice. Vom pune accentul 
pe problemele relevante şi pe faptele capabile să le susţină, dezideratele fiind 
crearea unei imagini de ansamblu a fenomenului autoironic, în starea lui 
actuală, şi cunoaşterea fiecărui aspect, mai mult sau mai puţin particular, în toată 
complexitatea şi profunzimea lui, dar şi în relaţie cu fenomene adiacente.

O considerare diferită a faptelor oferă examinarea conceptului în ocurenţele 
variabilelor istorice. Viziunea istorică ne va permite să obţinem spre sfârşit un 
tablou complet al principalelor mutaţii pe care formula autoironică le suportă 
de-a lungul timpului în spaţiul ştiinţei literare.

Pentru început, urmărim iminenţa întreţinerii raportului intrinsec al 
simulării ironice cu dimensiunea autoironică la Socrate. Filosoful grec uza de 
exerciţiul ironic autocentrat ca soluţie terapeutică de uz personal, ca tehnică 
purificatoare, dar şi ca simulare a neştiinţei printr-o falsă autoironie.

Evul Mediu ignoră total noţiunea teoretică de ironie socratică; totuşi poate 
fi constatată, destul de rară, dar nicidecum absentă, prezenţa disimulării ironice. 
Autoironia medievală trebuie interpretată în relaţie cu tendinţa de accentuare 
a subiectivităţii literare şi de separare progresivă a poeziei, care contribuie 
la formarea unei imagini a poetului ce se descrie plasat într-un spaţiu istoric 
inferior, deficient, ratat. Istoricul literar francez Bernand Ribėmont, analizând 
emergenţa şi mecanismele autoironiei în literatura medievală, care pune în 
acţiune dispozitive enunţiative ironice, relevă în scrierile franceze din secolul 
al XIII-lea „jocul cu imaginea de sine a autorului, ironizarea propriei vocaţii, 
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practicarea unei autoironii prin ricoşeu în fabliaux – cântecele de gesturi”  
[3, p. 233]. Practica ironică reflexivă afirmă superioritatea enunţiatorului în 
raport cu propria condiţie, dar nu cu cea a interlocutorului. Poeţii urbani, mai 
puţin ataşaţi de canoanele estetice ale romanelor cavalereşti, practică discursul 
umoristic şi reuşesc să-şi asume o detaşare care îi va duce spre autoironie. Iniţial, 
în texte se va introduce autoironia internă la nivelul personajului emblematic, 
eponim, dar apoi este asimilată şi autoderiziunea veritabilă, raportarea poetului 
la el însuşi. Elementele crizei conştiente sunt reflexe ale eşecului generalizant al 
cruciadelor, ale interogaţiilor religioase depresive, cât şi ale persistenţei moralei 
sufocante. Autoironia este un mijloc literar şi estetic de a ieşi din impas: afişând 
tensiunile evocate, se provoacă caracterul polemic revendicator de identitate 
forte. Imaginea peiorativă a eului care nu ezită a se expune în disperare absolută 
este semnul elementului critic social.

Autoironia romantică mută accentul de pe simulare pe asumare şi este 
mai mult centrată ontologic, căci denotă starea conflictuală a fiinţei în raport cu 
lumea şi cu ea însăşi, examenul autocritic de complezenţă vizează aspiraţiile sale 
idealiste, dar păstrează constantă, în acelaşi timp, prin autoironie distanţa între eu 
şi lumea căreia vrea să se asimileze.

Autoironia modernă e deseori vagă, cenzurează elanurile, dar nu merge 
până acolo încât să altereze gravitatea profundă şi autenticitatea elanului liric: 
un examen autoironic şi ingenios din care să se vadă că stările de beatitudine 
comportă periodic revizuiri.

Autoironia postmodernă pledează în favoarea tendinţei autodefinirii emice 
ca „afirmaţie conştientă, contradictorie şi autosubminatorie” [4, p. 135], dar îşi 
poate coindexa „problematica noţiunii de sine” [5, p. 74], căci zona controversată a 
autoreprezentării ironice e o provocare a textualităţii. Teoreticianul literar francez 
Roland Barthes, analizând coordonatele definitorii ale autoironiei postmoderne, 
nuanţează faptul că ea apare în discursul literar în consecinţa procesului renunţării 
de a mai face din propria persoană a autorului sursa, autoritatea din care opera 
să derive şi a procesului reconsiderării lui ca pe o fiinţă de hârtie, iar a vieţii 
lui ca „o biografie” (în sensul etimologic al termenului), astfel „transformând 
figura documentară a autorului în figura romanescă prinsă în pluralul propriului 
text” [5, p. 75]. În aceeaşi ordine de idei, lingvistul şi teoreticianul argumentării 
franceze Christian Plantin dezvoltă schema de definire a autorităţii locutorului-
autor introducând un element discursiv prin care se tematizează ironic persoana 
care enunţă şi se evidenţiază importanţa reprezentării sinelui şi a celuilalt în 
interlocuţie [6, p. 94-95]. Stilisticiana română Emilia Parpală extinde direcţiile 
schiţate de Plantin până la imaginea pe care enunţiatorul o oferă despre sine 
sau ethos, componentă a medierii de la sine la sine sau la alţii, şi sondează 
reconfigurările ei în discursurile literare postmoderne: „În postmodernism, autorul 
se întoarce, dar în poziţia «slabă» a unui ethos autoironic şi parodic” [7, p. 34]. 
Deşi împărtăşeşte aceeaşi opinie, cercetătoarea franceză Dominique Vaugeois 
pune în discuţie conceptul autoironiei din perspectiva narcisismului ca semn al 
deprecierii postmoderne. Atunci când testează literatura postmodernă de prezenţa 
unui sistem de valori, determină că nu se semnalează lipsa valorilor, ci confuzia 
de valori, determinată de protecţia de care beneficiază literatura narcisistă şi 
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satisfăcută din partea autenticităţii pentru care se pledează insistent: „Narcisismul 
se manifestă printr-o literatură care se afişează ca «imagine a literaturii», şi nu 
ca «act literar», o literatură în care ironia, figura esenţială a discursului literar, 
este înlocuită cu o atitudine «autoironică» care nu e decât grimasa şi semnul 
absenţei” [8]. Astfel cum statutul scriitorului în textul postmodernist e foarte 
fluid, autoironia vine să ajute la demistificarea jocului convenţiilor identitare: 
„Autoironia postmodernistă va dejuca nonşalant jocul ambiguizării transtextuale 
şi va rezolva indeterminările scribului ca personaj de/din poezie” [9, p. 234].

Dacă pentru reprezentarea conjuncturală a autoironiei în postmodernitate 
am sintetizat poziţiile confluente şi convergente analitice, atunci când am încercat 
să investigăm relaţia ei cu formele discursive limitrofe, am constatat divergenţe 
într-o măsură aproape derutantă din cauza terminologiei folosite diferit şi  
a fluctuaţiei de termeni: autoderizune/autoironie/autopersiflare/umor, care 
complică decantarea fenomenului dat autoreferenţial. Confuzia terminologică 
poate provoca echivocitate în definirea conceptului, un exemplu elocvent  
e jonglarea în contradictoriu, deconcertantă evident, în fragmentul critic ce 
urmează: „Autorul autoironizându-se devine victima propriei ironii, o formă 
de umor, nu ironie, căci autorul nu stabileşte un raport de forţă şi acceptă să-
şi manifeste propria ex-centritate, devine obiectul jocului, consolidându-şi 
narcisismul său, el se propune ca obiect de devalorizarea sperând să găsească 
o revalorizarea în oglinda care este privirea altuia. Printre formele de umor 
puse în joc autoderiziunea ţine locul privilegiat al jocului narcisist care îi 
permite să-l readucă pe lector de partea sa” [10, p. 76].

O ipostază dihotomică situaţională este creată în enciclopedia online 
Wikipedia franceză la explicitarea termenului autoderizune, care este interpretat 
drept o formă de umor în cazul când este o parte integrantă a arsenalului de 
procedee de punere în scenă, dar, în acelaşi timp, este apreciat ca declaraţie 
autoironică simulată atunci când este individualizată şi nu ţine de înscenare: 
„Autoderiziunea este o formă de umor prin care comediantul face o glumă pe 
seama sa sau a propriei culturi, fără a fi ghidat de vreun motiv de a se estima 
pe sine. Autoderiziunea nu este considerată arogantă, comedianţii o utilizează 
pentru a-şi îmbunătăţi imaginea în faţa publicului şi pentru a facilita identificarea 
spectatorilor cu artiştii. Termenul autoderiziune desemnează, în cazul propriu-
zis al unei persoane care nu este comediantul, declaraţiile autoironice prin care 
se vizează pe sine. Astfel de declaraţii pot fi destinate pentru a da ocazie amicilor 
acestei persoane de a-i replica că observaţiile sale sunt false” [11].

Un caracter aparte obţine autoderiziunea/autoironia la Gerard Genette 
în analiza formelor umoristice clasice, aceasta fiind marcată de o puternică 
forţă reformativă: „formă paradoxală de autoapărare care îndepărtează umorul 
de registrul polemic” [12]. Supunând interpretării critice această examinare 
discursivă a umorului la Genette, analiştii francezi Bernard Gendrel şi Patrick 
Moran, în cadrul unui atelier de literatură, dezvoltă controversa între ironie 
şi umor şi insistă asupra delimitării clare a celor două noţiuni, a celor două 
tipuri de „antifraze”. Preluând criteriul de apreciere a dominantei manifestării 
elementului polemic sau ludic al fenomenelor de ironie şi umor, se invocă 
aserţiunea lui Genette conform căreia umorul rămâne în mare parte amabilitate, 
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e „mai mult constructiv decât destructiv şi, asociat cu autoderiziunea, îşi permite 
să glumească pe seama sa fără a se hrăni din aceasta” [13] şi se ajunge a se face  
o remarcă deosebită care anulează însăşi raţiunea existenţei termenului 
autoironie. Conceptul de autoironie este declarat ineficient şi inoperant 
deoarece, de fapt, este vorba de umor: „Oferindu-se propriei voinţe de a râde 
de sine, la fel cum ar râde de alţii, locutorul doreşte de fapt să se pună pe sine 
în valoare şi să se delecteze” [13].

O distincţie inedită între „umorul-apărare, cel îndreptat asupra 
propriei persoane care permite detaşarea de aspectele neplăcute ale situaţiei”  
[14, p. 38] şi ironia „îndreptată asupra celuilalt, când e vorba despre alte 
mecanisme de apărare implicate” [ibid., p. 39], încearcă să promoveze  
Şerban Ionescu, prezentând din perspectiva antropologică formele pozitive ale 
mecanismelor de apărare ale fiinţei care trăieşte „şocul ontologic” postmodern 
al pierderii de sine şi mizează pe păstrarea respectului de sine.

În lucrarea Le double je de l’humour, profesorul universitar Denis 
Labouret detaşează forma umoristică de cea autoironică, observând că „umorul 
nu se confundă cu autoderiziunea, căci orice umorist nu se mulţumeşte doar 
cu râsul de sine” [15]. Umorul, ca şi ironia, în viziunea lui, creează o disociere 
care afectează instanţa enunţiativă, problematizează identitatea enunţiatorului 
ridiculizant care este efectul acestei disocieri.

Vom fi preocupaţi în continuare în special de excursul teoretic retoric 
care porneşte nemijlocit de la ideea că autoironia pare a fi cel mai puternic 
instrument de luptă împotriva criticilor rău intenţionate. Investigând figurile 
retorice ale ironiei, profesorul de lingvistică franceză de la Universitatea 
din Berna Marc Bonhome [16, p. 74] semnalează o formă a autoironiei ― 
cleauasmul, practicat în retorică ca autodepreciere pentru a obţine o refutare 
implicită din partea interlocutorului. Demne de menţionat sunt studiile 
Elementes de Rhetorique et d’Argumentation de Robrieux, în care cleuasmul 
este inclus printre formele ironice şi deconcertante ale figurilor gândirii cum 
ar fi antifraza, sarcasmul, persiflarea, asteismul, contrafiziunea, epotropa: 
„Cleuasmul, numit şi prosopoieză sau autocategoremă, este o autoapologie 
prin antifrază. Cel care-l face îşi adresează sieşi reproşuri sau îşi atribuie 
defecte cu scopul de a suscita o reacţie compensatorie din partea auditoriului” 
[17, p. 186], şi Rhétorique et manipulation des valeurs de Jacques Fontanille [18, 
p. 13], care plasează sinonimul total autocategorema în categoriile şi operaţiile 
determinate de confruntare-problematizare ca versiune neasumată a antorismului. 
Diferenţiind două tipuri de conflicte: conflict conceptual sau semantic şi conflict 
al enunţării sau al variaţiilor afirmării enunţării, Jacques Fontanille a teoretizat 
autoironia în categoriile conflictului enunţării, care se distribuie în trei ansambluri 
în funcţie de faptul cum enunţarea va adopta: propriile enunţuri: antifraza, 
paradoxul, metastaza; cele ale adversarului: apodioxa, sincrezia, concesia, 
paramologia etc. sau alternativ unele sau altele: autocategorema, paradiastola, 
palinoida, altercaţia. Autocategorema astfel face parte din clasa repetiţiilor vizând 
ironia şi atenuarea, fondată pe o antifrază, reprezintă o transformare semantică a 
identicului, repetarea termenilor de acuzare orientaţi împotriva locutorului, opusă 
mobilizării patosului şi manipulării valorilor. Folosirea sa este relaţionată cu 
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voinţa de persuasiune a tuturor mijloacelor ce susţin jocul asupra afectivităţii 
şi denunţă incapacitatea locutorului de a-şi asuma propriile enunţuri. Ironia 
e mai puţin utilizată în autocategoremă, preponderentă fiind conexiunea 
hiperbolei şi a antifrazei, uneori poate fi ironie îndreptată către sine însuşi 
ca o formă de cochetărie sau chiar de ipocrizie: conjură reproşuri, în acelaşi 
timp suscită elogii, dar poate servi de multe ori la atenuarea elogiilor pe care 
şi le adresează sieşi.
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ASPeCTe  STruCTurAl-eSTeTICe
Ale  VerSuluI  PoPulAr  În  VIZIuneA

FolClorISTuluI  SergIu  MorAru

Ştefan  SoFronoVICI
Institutul de Filologie al AŞM

Printre folcloriştii basarabeni care s-au preocupat de studierea poeziei 
populare, alături de Efim Junghietu, Leonid Curuci, Grigore Botezatu, Nicolae 
Băieşu, Victor Cirimpei, Andrei Hâncu ş.a. se numără şi folcloristul Sergiu 
Moraru. La tema dată cercetătorul publică mai multe articole. Menţionăm câteva 
din ele: Istoria şi poetica cântecului popular (Nistru, 1973, nr. 8); Categorii 
estetice ale epitetului (Limba şi literatura moldovenească, 1975, nr. 24); Unele 
aspecte ale formulei poetice în lirica moldovenească (Limba şi literatura 
moldovenească, 1977, nr. 2); Consideraţii privind poetica amintirilor (Limba 
şi literatura moldovenească, 1986, nr. 1); Despre poetica scrisorilor versificate 
(Limba şi literatura moldovenească, 1987, nr. 1); Din poetica ghicitorii (Revista 
de lingvistică şi ştiinţă literară, 1991, nr. 1).

Aspectele structural-estetice ale poeziei populare au fost analizate mai pe 
larg în studiul Poetica liricii populare moldoveneşti (cântate) (Chişinău, Ştiinţa, 
1978), Lumea ghicitorilor (Chişinău, Ştiinţa, 1981), precum şi în volumul 
Creaţia populară (Curs teoretic de folclor românesc din Basarabia, Transnistria 
şi Bucovina, Chişinău, Ştiinţa, 1991).

„Din anul 1966, când participă, sub conducerea lui Grigore Botezatu, 
la prima expediţie folclorică prin raioanele de nord ale Republicii Moldova, 
Sergiu Moraru desfăşoară o prodigioasă şi diversă activitate folcloristică.”  
[1, vol. 2, p. 93]

Din lipsă de timp şi spaţiu, ne vom referi doar la unul dintre aspectele 
structural-estetice ale versului popular în viziunea folcloristului Sergiu Moraru, 
şi anume la repetiţie ca figură de stil emblematică în lirica populară.

repetiţia – figură de stil emblematică în lirica populară
Conform dicţionarului explicativ al limbii române, repetiţia este un 

procedeu sintactic-stilistic care constă în întrebuinţarea de două sau de mai 
multe ori a aceluiaşi cuvânt sau a aceluiaşi grup de cuvinte, pentru a exprima 
durata, intensitatea, distribuţia, progresia, succesiunea, periodicitatea sau pentru  
a evidenţia o idee. Este un procedeu foarte răspândit şi în lirică, unde se constituie 
ca unul dintre principiile compoziţionale de bază, fiind o trăsătură primordială 
a oricărei creaţii lirice. După Ion Coteanu, repetiţia constituie „o modalitate de 
concretizare prin insistenţă” şi „serveşte la concentrarea atenţiei asupra unei 
imagini anterioare” [5, p. 119].
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Cercetătorul Leonid Curuci menţiona: „Repetiţia este cea mai frecventă 
figură de stil în creaţia populară orală. Repetarea elementelor identice se numeşte 
repetiţie” [4, p. 44].

Tipurile repetiţiei
Ca figură de stil, în poezia populară sunt două grupe mari ale 

repetiţiei poetice:
1. repetiţia simplă sau liberă;
2. repetiţia simetrică (figurativă).

Repetiţia simplă are dimensiuni diverse: silabă, cuvânt, sintagmă, vers, 
strofă.

a) Repetiţia lexicală, alcătuită dintr-un cuvânt, este foarte frecventă:
„Plângeţi câmpuri, plângeţi flori,
Plângeţi fraţi, plângeţi surori.” [2, p. 34]

În calitate de repetiţie lexicală poetul anonim foloseşte verbul plângeţi, 
care în aceste două versuri se repetă de patru ori, referindu-se nu numai la „fraţi 
şi surori”, reprezentanţi ai societăţii umane, ci şi la „câmpuri şi flori” din lumea 
vegetală.

b) Repetiţia sintagmatică, alcătuită dintr-un segment de vers:
„Murgule,
Murgule, căluţul meu, 
Ce te-abaţi,
Ce te-abaţi din drum mereu, 
Ori ţi-i greu,
Ori ţi-i greu trupuşorul meu.” [2, p. 43]

În această strofă avem două repetiţi sintagmatice alcătuite din segmente de 
vers: prima este segmentul de vers „Ce te-abaţi” şi a doua – segmentul de vers 
„Ori ţi-i greu”.

c) Repetiţia la nivelul versului:
„Om străin ca mine nu-i,
Numai puiul cucului,
Numai puiul cucului….” [2, p. 44]

Repetiţia versului „Numai puiul cucului” sporeşte redarea emotivă  
a gradului de singurătate al omului.

d) Repetiţii strofice sunt puţine:
„Foaie verde poamă neagră,
Leagă dorul, mândră leagă,
Într-un colţ de basma neagră.”
1) „De a merge lin şi lin,
Să ştii, mândră, c-am să vin,
Dar de-a merge tulburat
Să ştii că sânt împuşcat.”
2) „De-a merge din mal în mal
Să mă mai aştepţi un an,
De s’a afunda de tot
Să ştii, mândro, că sânt mort.” [2, p. 45-46]
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Repetiţia simetrică sau figurativă e mai stabilă decât cea simplă şi, în opinia 
folcloristului Sergiu Moraru, „creează în permanenţă figuri stilistice simetrice” 
[2, p. 46].

Refrenul
Refrenul este o formulă poetico-muzicală, alcătuită dintr-un cuvânt,  

dintr-un vers sau grup de versuri, care se repetă pentru a sublinia o idee poetică.
a) Refrenul-interjecţie: tra-la-la-la, of-of, măi-măi ş.a.
b) Refrenul lexical: Leano, fa, Lenuţa mea, Mărie, Gheorghe ş.a.
c) Refren monostih:

„Toate fetele la horă,
Iar băieţii ard în pară,
Of, ce viaţă amară…” [2, p. 50].

d) Refren distih:
„Tinereţe, haine scumpe,
Le-aş purta, nu le-aş mai rupe,
Trec zilele, trec şi eu,
Îmbătrânesc şi-mi pare rău.” [2, p. 50].

c) Refren strofic:
„Nu mă da, mamă,
Nu mă da, mamă,
Nu mă da urâtului.” [2, p. 51]

Anafora este repetarea elementelor identice la începutul versurilor.
În opinia folcloristului Sergiu Moraru, „Repetiţia anaforică scoate în 

evidenţă anumite noţiuni semnificative pentru conturarea verbală a ideii poetice 
a operei în discuţie, imprimându-i, după cum spune încă Quintilian, «insistenţă 
şi convingere»” [2, p. 52].

Sunt mai multe tipuri de anaforă, deosebindu-se între ele după volum, 
categorii gramaticale, numărul versurilor etc.

Anafora îngemănată sau împerecheată este cea mai răspândită: „Pentru 
tine, fa Ileană,/ S-a uscat iarba-n poiană,/ S-a uscat, s-a vestejit,/ Şi noi nu 
ne-am mai iubit” [2, p. 53].

Uneori într-un cântec putem întâlni două sau mai multe anafore: 
„Colo-n vale, într-o grădină/ Ştergeam arma de rugină./ Ştergeam arma 
şi plângeam,/ La nevastă mă gândeam,/ La nevastă, la copii,/ Unde sânt 
sărmanii ei” [2, p. 53-54].

Polisindetonul reprezintă, în opinia cercetătorului Leonid Curuci, 
„repetiţia de tip anaforic, în care se repetă de mai multe ori o conjuncţie”  
[4, p. 48].

„Codrul şi poienele,
Cosiţa şi genele,
Ochii şi sprâncenele.” [2, p. 56]
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„Polisindetonul este un aspect al anaforei, care constă în repetarea de 
mai multe ori a unor conjuncţii, prepoziţii şi a altor părţi de vorbire auxiliare.” 
[2, p. 55-56].

Asidentonul este „procedeul artistic, esenţa căruia constă în suprimarea 
conjuncţiilor copulative dintre cuvintele şi propoziţiile omogene” [2, p. 56-57]. 
Asidentonul intensifică expunerea poetică, făcând-o mai dinamică:

„Apa cură, piatra sună,
Doina zic, doina mă-ngână.” [2, p. 57]

epifora este „repetiţia elementelor sintactice de la sfârşitul versurilor”  
[4, p. 46]. Epifora sporeşte exprimarea patimilor şi a durerii în versul următor:

„De-i vede un noruţ greu,
Să ştii, maică, că mi-i greu.” [2, p 58]

Palilogia este definită de folcloristul Sergiu Moraru drept „repetarea unuia 
sau a mai multor cuvinte de la sfârşitul unui vers la începutul următorului, este 
un fenomen poetic foarte răspândit în lirica populară moldovenească cântată”  
[2, p. 59]:

„Bună ziua, Nistrule,
Nistrule, bătrânule.” [2, p. 60]
„Sus e lună, jos e norul –
Departe-i badea cu dorul.
Noru-i jos şi luna-i sus –
Departe-i bădiţa dus.” [2, p. 62]

Uneori cuvintele repetate îşi schimbă semnificaţia. Cele afirmate în 
versul al doilea devin negative şi invers. În felul acesta, între cele două părţi ale 
palilogiei se creează o antiteză fictivă. E fictivă, deoarece conţinutul semantic 
din primul vers rămâne intact. Funcţia repetiţiei paliologice şi în acest caz este 
de intensitate:

„Ce mi-i drag, nu mi-i urât,
De-ar fi ca negrul pământ,
Ce mi-i urât, nu mi-i drag,
De-ar fi ca caşul de alb.” [2, p. 62]

Din aceste exemple vedem încă o dată că mijloacele poetice  
pe care le analizăm nu sunt simple ornamente artistice ale poeziei populare, 
ci sunt parte a conţinutului de idei al poeziei, al cântecului popular,  
sporindu-le expresivitatea.

Folcloristul Sergiu Moraru ne-a lăsat valoroase articole şi studii 
despre poezia populară, fiind convins că, analizând fenomenele poetice 
caracteristice versificaţiei folclorice, putem înţelege mai bine procesul de 
creaţie al poporului prin poeţii săi anonimi, putem aprecia şi valorifica 
principiile de bază ale acestuia, descoperind legităţile de percepere estetică 
a poporului, a creatorului din popor în procesul recreării artistice a lumii 
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naturale şi sociale. Majoritatea procedeelor artistice ale versificaţiei 
folclorice le găsim în lirica populară cântată, cu nuanţe specifice, imprimate 
prin convenţionalismul liric.

Este valoroasă şi actuală aprecierea valorilor estetice ale liricii 
populare de către folcloristul Sergiu Moraru: „Concepţia despre lume 
a poporului, idealurile lui, modul de percepere a frumosului şi urâtului 
în lirica populară moldovenească cântată sunt exprimate plastic prin 
intermediul diferitor tropi. Sufletul poeziei lirice este expresia figurată. 
Aceasta însă nu înseamnă abundenţă, saturaţie maximă de mijloace poetice 
figurative; cântecul poate să nu conţină nici simbol, nici metaforă, dar să 
constituie totuşi o convenţie poetică; poezia lirică prin însuşi caracterul ei 
este figurativă” [2, p. 208].

Sergiu Moraru rămâne unul dintre cei mai valoroşi cercetători basarabeni 
ai poeziei populare. Şi aceasta din cauza că „în toate domeniile de activitate 
pe Sergiu Moraru l-a caracterizat spiritul creator, fervent, modestia, angajarea 
plenară la realizarea sarcinilor” [3, p. 6].
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dIVerSITATeA  TerMInologIeI  VITIVInICole
În  grAIurIle  roMÂneŞTI

steLa SPÎnu
Institutul de Filologie al AŞM

Aşa cum atestă izvoarele scrise, cultivarea viţei de vie a constituit  
o ramură importantă a agriculturii, practicate de strămoşii noştri.  
O dovadă primară asupra vechimii viţei de vie o oferă însăşi natura, deoarece 
această plantă creşte şi în stare sălbatică în toate pădurile ţării. Metodele 
moderne, folosite pentru determinarea vechimii diferitelor culturi, au 
permis arheologilor să afirme că printre plantele cultivate prin mileniile  
VII–VI î. e. n. se găsea viţa de vie. După cum afirma şi B. P. Hasdeu „românii 
au fost pururea, fără nici o întrerupere, o naţiune vini-viticolă”.

Prezentul studiu are drept scop cercetarea etimologică şi lingvogeografică  
a terminologiei vitivinicole, care se distinge în cadrul vocabularului dialectal 
prin diversitate terminologică. Analizând faptele de limbă, excerptate  
din Atlasul lingvistic român (ALR), Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM),  
Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria 
(ALRR.Bas), Texte dialectale (TD), remarcăm atât cuvinte cu o largă arie de 
circulaţie în dacoromână, care au pătruns în limba literară (struguri, butuc, coardă, 
vie, viţă de vie, vin, must, bute, butoi, pivniţă etc.), cât şi din elemente dialectale, 
care formează microarii în graiurile româneşti. Referindu-ne, în special,  
la diversitatea dialectismelor lexicale, semnalăm:

– cuvinte al căror radical este particular doar vorbirii dialectale: ţârţârată 
„viţă de vie sălbatică” [1, V, p. 156], crascău „(vin) negru” [2, h. 118], talaburit 
„vin nou, nelimpezit” [3, î. 1910], zărnuşcă „viţă de vie sălbatică” [1, II, p. 98], 
cătrănoi „vin negru” [3, î. 1908], hurduială „vin rău, de calitate inferioară”  
[1, V, p. 101], ciulită „(despre poamă) verde, care începe să se coacă”  
[3, î. 1890], jighiriu „(vin) roz” [2, h. 116], limoncă „soi de poamă altoită”  
[1, III, p. 21], bozoaică „(vin) negru”[2, h. 118];

– gloseme al căror radical este comun limbii literare: primac „(vin) negru”  
[2, h. 118], spălăţel „(vin) roz” [2, h. 116], bătrânesc „(vin) ghiurghiuliu”  
[2, î. 1906], mohorât „(vin) roşu” [2, h. 117];

– cuvinte care au suferit modificări, fie la nivel fonetic, fie la nivel 
morfologic: poloboŝél – „balercuţă”, verdúncă „poamă aguridă”, yíiţî – íiţî – 
<íiţî „viţă” etc.

Despre varietatea terminologică a vocabularului viticol ne vorbesc şi 
numeroasele serii heteronimice, constituite din:

– variantele literare ale limbii, care influenţează din ce în ce mai mult 
graiurile teritoriale şi variantele dialectale: presă – storcător, zdrobitor – 
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torcătoare, tufă – butuc, viţă roditoare – cep, butaşi – cârligi, strugure – 
poamă etc.;

– unităţi lexicale de diferite origini: butuc (or. obscură) – tufă (< lat. tufa), 
presă (< fr. presse) – teasc (< sl. teskŭ), cadă (< lat. cada) – putină (or. obscură), 
răvac (< tc. ravac) – must  (< lat. mustum) etc.;

– cuvinte cu sens propriu şi unităţi lexicale cu sens figurat sau nume 
descriptive: coardă – copileţ – codiţă „coardă de vie”; cârcel – aţă – musteaţă; 
lăstar – buhai, fir de poamă „bobiţă”, poamă cu umeri „strugure mare”, 
tufă de poamă „butuc”, şip împletit „damigeană”, gura beciului „gârlici la 
pivniţă”, vin nou „răvac” etc.

Varietatea terminologică a vocabularului viticol este evidentă şi  
în cazurile:

– utilizării cuvintelor specializate alături de un derivat sau o sintagmă 
explicativă (stabilă sau instabilă): coardă – viţă de vie, struguri – struguri de 
poamă, butuc – butuc de poamă, stropitoare – maşinăm de stropit etc.;

– folosirii cuvintelor specializate pe lângă o metaforă sau o formaţie 
simbolică: coardă– codiţă, cârcel – musteaţă, lăstar – buhai etc.

În ansamblu, orice sistem terminologic este constituit din structuri 
semiotice, marcate prin două planuri: planul conţinutului şi planul expresiei. 
Prezintă interes tipurile de diferenţieri dialectale înregistrate la aceste nivele 
în cadrul vocabularului viticol, particular graiurilor româneşti. În planul 
expresiei semnalăm:

– redarea aceleiaşi noţiuni prin cuvinte preluate din diferite limbi: răvac 
(< tc. ravak) – must (< lat. mustum), aldămaş (< magh. aldomas) – mohorici  
(< ucr. могорич „aldămaş”), presă (un împrumut din rom. occ. – fr. presse „teasc” 
sau germ. Presse) – teasc (< v. sl. teskŭ „teasc”) – şaitău (< magh. sajtó), canal 
(împrumut european de origine latină: canalis „ţeavă”) – jghiab (< v. sl. zlĕbŭ), 
pâlnie (< sl. plŭniti) – leică (< sl. lejka) – tolcer  (< mag. tőlcser) etc.;

– desemnarea, în diferite grupuri de graiuri, a aceleiaşi realii fie printr-o 
unitate lexicală, fie printr-o sintagmă: strug, strugure, poamă – tocălău de 
strugure, cucuruz de strugure, măciucă de strug, strugure de poamă; butuc, 
tufă – butuc de vie, butuc de poamă, tufă de poamă; must – poamă mustuită 
„mustuială”; vin roşu – vin roşu mohorât, vin ghiurghiuliu – pielea cucoanei – 
vin rozov deschis; stropitoare – maşină de stropit; storcător – maşină de stors 
„presă” etc.;

– cuvinte derivate de la aceeaşi rădăcină, dar cu sufixe derivative 
diferite: struguroi – strugan, struguraş –strugurel, stropeală – stropitură 
„primul rod al viţei de vie”, boabă – bobiţă, râpcuire – râpcuit „tăierea 
viţelor care nu dau rod” etc.;

– cuvinte cu radicale diferite, dar cu aceleaşi sufixe: cârcel, strugurel 
„strugure mic”, (vin) vişiniu, turungiu „vin negru”, (vin) sfecliu, rozoviu „vin 
roşu”; (vin) profiriu, untdelemniu, albiu, sfecliu „(vin) roz”; mustuitor – pisător 
„presă” etc.;

– utilizarea în diferite graiuri a cuvintelor care nu se încadrează în regularităţi 
fonetice şi morfologice: boǵínţî, bloǵínţî, broǵínţî „bobiţă de strugure”, harag 
„arac”, haldamaş – adălmaş „aldămaş”, hrípcî „râpcă” etc.
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În planul conţinutului notăm cuvinte cu valori semantice diferite (exemple: 
coardă 1. coardă de vie, 2. bârnă, 3. culmea de atârnat hainele; cârcei 1. „organ 
vegetal care are aspectul unui fir răsucit în spirală, cu ajutorul căruia viţa se agaţă 
de arac” [2, II, h. 105], 2. „crenguţă de strugure” etc.).

Referindu-ne la ariile de circulaţie a termenilor viticoli în graiuri, 
deosebim:

vocabule ce formează arii dominante în dacoromână: – strugure, viţă de 
vie, viţă, teasc, poloboc, beci, butuc, vie, coardă, cârcel, harag, must, pivniţă, 
gârlici (la pivniţă) etc. şi gloseme care circumscriu arii dialectale, aflate în 
continuitatea geografică a acestora: mălai, zdrobitor, pompă „stropitoare”, 
praştină „mustuială”, (poamă) aguridă etc.; 

unităţi lexicale specifice unor grupuri de graiuri care, în cele mai dese – 
cazuri, au pătruns în terminologia viticolă prin derivare semantică: cucuruz 
„strug”; musteaţă, cârlig, aţă „cârcel”; buhai „lăstar care nu dă rod” etc.; 

termeni cu o circulaţie redusă în graiuri, care reprezintă, în fond, – 
împrumuturi semantice, notate, în special, în graiurile insulare şi laterale, unde 
este înregistrat un contact permanent cu alte idiomuri etc.

Unele gloseme, cu o largă arie de circulaţie în trecut, formează în prezent 
arii înguste, fiind substituite de termeni mai recenţi: strug – strugure, storcător 
– zdrobitor etc. 

Terminologia viticolă se caracterizează printr-o mare diversitate de gloseme de 
diferite origini. Studierea stratificării etimologice a acesteia ne-a permis să constatăm 
modul în care a evoluat pe parcursul mai multor secole şi căile principale de îmbogăţire  
a vocabularului. 

În studiul efectuat, descriind în parte microsistemele terminologice 
ale vocabularului viticol, constatăm anumite trăsături ale acestora, care le 
individualizează din punct de vedere al originii. Prin urmare, predominante 
în microsistemele terminologice al plantei viţa de vie, al soiurilor de struguri 
şi varietăţilor de vin rămân a fi unităţile lexicale moştenite (poamă, tufă, 
viţă, coardă, must, vin etc.) şi cele formate pe teren propriu (fie prin derivare 
externă: strugure, struguraş, strugan, struguroi, vinişor, viişoară, butucel, 
mustuială, tescovină etc. sau derivare internă (semantică): măciucă „strugure”, 
copil „crenguţă de strugure”, buhai „lăstar de vie, care nu dă rod”, musteaţă 
„cârcel” etc.). În localităţile situate în medii alogene şi în arii laterale deseori 
termenii tradiţionali sunt substituiţi cu unităţi lexicale, preluate din graiurile 
ucrainene sau ruse (vinograd „struguri”, gronă „struguri”, cust „butuc”, 
crască „(vin) negru”).

Terminologia inventarului şi a construcţiilor viticole se caracterizează 
prin frecvenţa împrumuturilor de origine slavă: teasc „presă”, vint „şurubul 
teascului”, jghiab „canal (în masa teascului)”, poloboc, baler, leică, pâlnie, 
zemnic, pivniţă etc., iar aria unor termeni moşteniţi sau formaţi pe teren propriu, 
dominanţi în graiurile româneşti, în unele localităţi din medii aloglote şi în ariile 
laterale este constrânsă de unităţile lexicale preluate din graiurile ucrainene sau 
ruse (balon, sprinţoucă „aparat de stropit via”, dişcă „putină”, pogreb „pivniţă” 
etc.). Frecvenţi în cazul microsistemului vizat sunt termenii preluaţi din lexicul 
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comun, în urma extinderii de sens: maşină „stropitoare”, valţ „zdrobitor”,  
fus „şurubul teascului”.

Aşadar, referindu-ne la căile de pătrundere a termenilor în vocabularul 
viticol, înregistrăm elemente moştenite, împrumuturi preluate o dată cu realia pe 
care o desemnează şi termeni creaţi pe teren propriu. În graiurile cercetate este 
evidentă tendinţa pentru formarea cuvintelor noi, fie prin derivare externă, fie prin 
derivare internă. În plan comparativ, cazurile de derivare externă în terminologia 
viticolă nu sunt numeroase. Deosebit de productive rămân a fi sufixele 
diminutivale -aş, -iţă, -el, -uţ, -ică: struguraş, strugurel, butoiaş, ulcioraş, bobiţă, 
polobocel, stăcănel, păhăruţ, stăcănuţ, balercuţă, brăcăşică, (poamă) mărunţică 
şi cele augmentative: -an, -oi: strugan, struguroi, butoi. O frecvenţă redusă o au 
sufixele: -eaţă, -ită, -oasă, -nă, -iu, -ov, -ui: (poamă) mistreaţă  „poamă aguridă” 
[2, h. 108], altoită [4, I (II), p. 110], mustoasă „soi vechi, muscat de struguri”, 
verdună „(poamă) aguridă” [2, h. 108], rozoviu, roziu, gălbiu, vişiniu, portocaliu, 
prohiriu, albiu, sfecliu „(vin) roz”; negriu „(vin) negru”; rozov „(vin) roz”  
[2, h. 116], amărui „vin rău”.

În special, derivarea semantică (internă) caracterizează vocabularul 
viticol dialectal. Metafora este cel mai frecvent procedeu, notat în graiuri 
şi apărut prin multiple asociaţii de idei (~ cu materialul din care e făcut, 
~ de funcţie, ~ după formă): ochi „locul mai umflat de pe coardă, de 
unde ies frunzele” [3, î. 1872], musteaţă „rădăcină ce iese din butuc”  
[4, I (II), p. 50], umăr „crenguţă de strugure” [2, II, î. 1888], buhai „lăstar de viţă 
de vie care nu dă roadă” [4, III (I), p. 41, pct. 37] etc.

Un alt procedeu de îmbogăţire a vocabularului viticol dialectal îl 
constituie formaţiile simbolice. În Republica Moldova vom înregistra mai multe 
formaţiuni simbolice pentru vinurile de desert şi de masă: Codru, Primăvara, 
Joc „mărci de vin de desert”, negru de Purcari, roşu de Purcari „vin negru”, 
vin de Odoveşti „vin alb sau roşu”, Româneşti „vin negru”; pentru soiuri de 
struguri, provenite de la toponime: poamă de Căuşeni, negru de Ialoveni „soi 
tehnic roşu, cu epocă de coacere semitârzie”, muscat de Bugeac „struguri de 
masă”, timpuriu de Maharaci „soi pentru consum în stare proaspătă şi pentru 
uscat”, alb de Suruceni, soi nou, creat în Republica Moldova, alb de Oniţcani 
„soi de struguri pentru vinuri aromatizate şi divin”, roşu de Başcani „soi tehnic 
de selecţie nouă”, elaborat în Republica Moldova şi pentru soiuri de struguri, 
provenite de la antroponime: Cutuzovschii „soi de masă negru, cu epocă de 
coacere mijlocie – târzie, selecţionat la Institutul agricol din Chişinău”, Leana 
„soi de masă, cu epocă de coacere medie”, Viorica „soi tehnic alb, cu epocă 
de coacere semitârzie”, selecţionaţi în fosta URSS; Leanca, sinonim pentru 
Feteasca albă.

Analiza corelativă a termenilor viticol, atât în plan diacronic, cât şi 
sincronic, ne-a permis să constatăm anumite fapte de limbă care diferă de 
la o epocă istorică la alta şi care, după cum a fost menţionat, sunt datorate 
ritmului rapid de dezvoltare a viticulturii şi succesiunilor diferitelor forme 
de organizare a muncii. Aceste schimbări favorizează procesul de concurenţă 
terminologică, stabilit în cadrul vocabularului viticol. Drept exemplu ne pot 
servi schimbările care au survenit în anumite microsisteme terminologice, 
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ca cel al inventarului viticol, al uneltelor de lucrat via şi al construcţiilor 
viticole. Astfel termenii cu o vechime mai mare în limbă, care desemnau 
noţiuni învechite (storcător, zemniţă, secator, călcător, mustuitor, bătălău 
„zdrobitor”, tocătoare „zdrobitor”, morişcă „teasc” etc.), au fost substituiţi de 
termeni care numesc realii mai noi (presă, maşină de stropit, foarfece de vie, 
maşină de zdrobit „zdrobitor”, valţ „zdrobitor”). Numărul termenilor recenţi, 
înregistraţi, în special, în cazul soiurilor de struguri sau varietăţilor de vin, sunt  
o dovadă a ritmului înalt de dezvoltare a viticulturii, care rămâne a fi o ramură 
primordială a economiei naţionale.

Aşadar, în graiurile româneşti terminologia viticolă se caracterizează 
printr-o mare diversitate de unităţi lexicale, care au o vădită importanţă la 
constituirea terminologiei literare. În prezent, sunt frecvente cazurile de infiltrare 
a termenilor neologici în vocabularul vitivinicol dialectal, ca urmare înregistrăm 
continua concurenţă dintre varietatea literară a limbii şi formele ei dialectale, 
iar în baza evoluţiei microsistemelor terminologice poate fi urmărit progresul 
material şi spiritual al naţiunii române. 
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CoMPoZIţIe  PolIFonICă  ŞI  CoMPoZIţIe  MulTIPlAnă

aLiona  SuSAnu
Institutul de Filologie al AŞM

Conceptul tradiţional de „compoziţie” a operei de artă reprezintă  
o asamblare originală a elementelor constituente într-un tot unitar şi sintetic, 
categorie indispensabilă, în parte rezultat al îmbinării elementelor în mod 
artistic a viziunii creatoare, în parte rezultat al sensibilităţii intuitive a acesteia. 
În concepţia naratologiei, compoziţia se realizează prin intermediul naraţiunii, 
care are trei factori indispensabili, aşa-numitul triunghi narativ: enunţarea, 
enunţul, povestea. Astfel, un discurs care îşi asumă relatarea unui eveniment 
prin actul de enunţare implică un număr de procedee ale comunicării narative 
prin care autorul îşi pune în lumină universul axiologic, atitudinile faţă de 
faptele relatate, faţă de universul fictiv al povestirii [2, p. 233], după Constantin 
Parfeni. Diegeza sau povestea se realizează prin intermediul subiectului, care 
cuprinde lanţul evenimenţial al discursului. Subiectul a fost definit de Şclovski 
drept „prelucrarea artistică a fabulei” [3, p. 93], ideea a cunoscut un larg ecou 
în naratologia de mai târziu, iar Tomaşevski face distincţia acestor doi termeni, 
definind subiectul drept „construirea artistică a distribuirii evenimentelor într-o 
lucrare” [3, p. 254] şi fabula „totalitatea evenimentelor în legătura lor reciprocă 
şi intimă” [3, p. 251], distincţie parţial acceptată, calificată de cercetători 
precum Timofeev, Reviakin, Pospelov nereuşită din cauza confuziei ce se 
creează între termeni şi a implicării factorilor din exterior, precum cititorul, 
care ar reconstitui fabula, lanţul de evenimente în ordinea lor cauzal-temporală 
în urma lecturii.

Bahtin oferă un model original de abordare a conceptului, introducând 
termenul de „compoziţie polifonică” ca structură supradiegetică în roman, unde 
unitatea o formează pluralitatea de conştiinţe ce nu se contopesc într-un singur 
spirit, cel al autorului, ci coexistă independent şi interacţionează.

Noţiunea de „polifonie” sau „plurivocitate” este unul dintre conceptele 
fundamentale ale teoriei dialogice a lui Bahtin, ale romanului ca nou gen 
de creaţie verbală literară: „Romanul polifonic este un dialog de la început 
şi până la sfârşit”, afirma Bahtin în Problemele poeticii lui Dostoievski 
[1, p. 59]. În pofida faptului că noţiunea este una dintre cele mai utilizate 
în teoria contemporană a romanului, ea generează până acum interpretări 
dintre cele mai contradictorii.

Spre deosebire de noţiunea tradiţională, care vizează construirea 
subiectului, adică crearea unităţii evenimenţiale a tabloului artistic al vieţii 
omului dintr-o unică perspectivă, cea a concepţiei şi conştiinţei autorului 
ca eu-subiect absolut, compoziţia polifonică urmăreşte nu unificarea 
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existenţei obiective a omului, ci reflectarea ei diversificată social, ideologic 
şi lingvistic în pluralitatea unor conştiinţe de sine inconfluente între ele şi 
autonome faţă de conştiinţa autorului.

Anume compoziţia polifonică, care este un sistem de relaţii dialogice 
dintre vocile-conştiinţe şi vocile-idei, le compune, le adună laolaltă într-o nouă 
unitate supradiegetică a universului artistic al romanului ca „mare dialog”, 
ca sistem cu mai multe sisteme de referinţe. Relaţiile complexe ale autorului 
cu eroul său, care îi oferă „libertate relativă”, a permis constituirea polifoniei 
prin „pluralitatea vocilor şi conştiinţelor autonome”, autorul intră în dialog 
cu eroul său, care are dreptul la autoexprimare şi autodefinire, ca subiect 
ce îşi are propriul univers şi libertatea la afirmaţii ca purtător al propriului 
său cuvânt – cel al conştiinţei de sine”. Liber de a se situa în afara tiparelor 
caracterologice, eroul la Bahtin „nu coincide nicio clipă cu sine însuşi”.  
Aşa cum este imposibil să cuprinzi o conştiinţă cu mecanismele ei extrem de 
fine şi de complexe, astfel eroul bahtinian nu ne prezintă un tip cu multiple 
trăsături caracterologice, ci formează, menţionează Bahtin, „o personalitate 
complexă care absoarbe în conştiinţa de sine toate aceste trăsături” [1, p. 96]. 
Anume caracterul infinit al eroului permite să cuprindă în viziunea sa nu numai 
obiectele şi faptele din exterior, ci şi pe cele interioare, filtrate prin prisma 
conştiinţei: „pentru autor el nu este purtătorul unor însuşiri şi trăsături care 
să rămână neutre faţă de conştiinţa lui de sine şi care ar putea să-i confere un 
caracter finit, viziunea autorului se îndreaptă tocmai spre conştiinţa de sine  
a eroului, spre irezolvabila lipsă de infinitate, spre infinitul insolubil al acesteia” 
[1, p. 96].

Bahtin face analiza compoziţiei nuvelei lui Tolstoi „Trei morţi” pentru  
a demonstra că prezenţa mai multor linii de subiect într-o operă nu este un factor 
suficient pentru a crea polifonia. Trei linii de subiect a trei morţi: a cucoanei, 
a surugiului şi a copacului sunt unite într-o singură canava narativă de către 
autor, dar conjunctura aceasta este formată de o singură conştiinţă, ele nu 
interacţionează, nu comunică, nu formează dialogul complicat al aprecierilor, 
dezbaterilor, confirmărilor şi infirmărilor, conştiinţele personajelor nu se 
reflectă unele în altele, liniile orizonturilor nu se întrepătrund. Moartea, care 
este tema ce ar face să consune aceste trei caractere, rămâne un fenomen 
abstract pe care fiecare îl confruntă în singurătate, în propriul „microcosm”, 
cum îl numeşte Bahtin, cu graniţele bine definite şi rigid stabilite. Moartea 
cucoanei nu se reflectă în conştiinţa surugiului sau a copacului, cele trei 
morţi sunt cunoscute doar datorită autorului, care dă o apreciere evaluativă 
existenţei, ilustrând bilanţul a trei vieţi, adevărul aparţine autorului. Poziţia 
lui este una autoritară faţă de personajele sale: „Tolstoi nu se adresează 
nicăieri eroului, nu-i pune întrebări şi nu aşteaptă răspunsul său. Autorul 
nu discută cu eroul său şi nu cade în acord cu dânsul. Nu vorbeşte cu el,  
ci despre el” [1, p. 101].

Romanul dialogic pune în discuţie dintr-o perspectivă nouă poziţia 
autorului faţă de personajele sale. El coboară la acelaşi nivel cu ele, le dă dreptul 
la liber cuvânt, pentru ca prin el să-şi dezvăluie propriul eu şi propriul adevăr. 
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Funcţia autorului este de informare, organizare şi participare, dar fără a-şi rezerva 
ultimul cuvânt, altfel spus, el oglindeşte în opera sa natura dialogică a vieţii şi 
gândirii omeneşti [1, p. 90], menţionează Bahtin.

Dacă Raskolnikov n-ar fi avut dreptul la propriul adevăr, posibilitatea 
dialogului cu conştiinţele altor personaje, cu propriul eu, în care se reflectă, 
îşi găseşte ecou cuvântul străin, el n-ar fi reuşit să dezvăluie drama profundă, 
suferinţa propriilor fapte, emoţii şi gânduri. Dostoievski n-ar fi reuşit să facă 
apologia omului din om, fără dialogul conştiinţelor Crimă şi pedeapsă n-ar fi 
fost decât istoria trivială a unui criminal mărunt, şi nu drama unui intelectual 
sfâşiat de mândrie şi umilinţă, care încearcă să-şi depăşească condiţia.

Opera lui Dostoievski s-a supus interpretărilor din diferite perspective: 
psihologice, filozofice, sociologice, ideologice, dar o abordare originală 
cu adevărat a reuşit să facă doar Bahtin prin teoria romanului dialogic,  
a cuvântului străin şi a conştiinţelor libere şi inconfluente.
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IPoSTAZe  FeMInIne  În  CulegereA  FLOARE  AMARĂ
de  leon  donICI-doBronrAVoV

PoLina  TABurCeAnu
Universitatea de Stat din Tiraspol

Leon Donici-Dobronravov, în culegerea de povestiri Floare amară, 
evidenţiază aspecte umanitare, sensul şi scopul vieţii, condiţiile morale ale 
căsătoriei şi vieţii de familie, relaţia dintre viaţă şi moarte, dintre iubire şi ură, 
fericire şi tristeţe. Privirile scriitorului se extind asupra unui câmp social vast, 
cuprinzând militari, intelectuali, preoţi, muzicieni etc.

Tipologia feminină doniciană reprezintă un capitol esenţial al creaţiei 
sale, cuprinzând o mare complexitate şi diversitate de personaje: femei tinere 
sau vârstnice, cu diverse tipuri de temperament şi cu diferite grade de educaţie, 
femei din mediul citadin şi rural.

L. Donici-Dobronravov este un cunoscător fin al sufletului femeii, al 
cărui spaţiu intim este populat de fidela Ludmila, nevasta adulteră Varvara sau 
de o galerie întreagă de femei: Alexandra Petrovna, chipul măicuţei eterne; 
Olga, amanta seducătoare şi obraznică; Anna Petrovna, soţia umilită de către 
soţ, predestinată nebuniei; Fecla şi Daria, fetele care nu se pot mărita etc. 
Exista aici o întreagă colecţie de temperamente. În crearea tipurilor feminine 
Donici-Dobronravov urmează, în mare parte, tradiţia rusă. Despre acest fapt 
vorbesc şi numele eroinelor: Mavra Ivanovna, Alexandra Petrovna, Frosea, 
Daria, Varea, Ludmila.

Personajele feminine din proza lui Leon Donici-Dobronravov pot fi 
grupate pe tipuri literare feminine, în funcţie de criteriile: social (relaţii de 
rudenie, profesie, ocupaţie, vârstă, etnie, clasă socială), comportamental şi 
psihologic (erotic, social), contextual (în anumite condiţii, circumstanţe, 
situaţii) etc. Prin construcţia personajelor şi prin preponderenţa acestora se 
evidenţiază două tipuri literare feminine esenţiale în opera doniciană: femeia 
care este gata pentru orice sacrificiu în numele dragostei şi femeia uşuratică 
(frivolă şi voluptuoasă).

Nuvela Bunica ilustrează destinul unei femei care, în condiţiile vitrege ale 
vieţii, şi-a crescut feciorul, iar când el a fost înrolat în armată şi luat la război, ea 
le poartă de grijă celor doi nepoţei şi nurorii, care a adus pe lume cel de-al treilea 
copil. Protagonista nuvelei, Alexandra Petrovna, are o presimţire: „sufletul e plin 
de greutate”, „o aşteaptă ceva rău”, însă gândurile o poartă spre grijile casei.  
Ea nu are cui să-şi împărtăşească îngrijorarea, dar dimineaţa, găsind coloana pe care  
o căuta în ziar – lista celor răniţi şi ucişi –, „începu emoţionată să citească familiile 
necunoscute de colonei, căpitani, locotenenţi, trecea peste unele, se grăbea şi 
începea din nou să citească de la prima familie” [2, p. 186]. La un moment dat, 
„ochii i se lărgiră şi încremeniră, ca şi cum s-ar fi prefăcut în sticlă, gura i se strâmbă 
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într-o grimasă chinuitoare (…). Ridicându-şi mâinile, ce-i tremurau tare, cuprinse 
cu privirea masa, ca şi cum ar fi căutat ceva de pe ea şi neliniştită, dădea din umeri.  
Şi dintr-odată îşi înfipse degetele în păr şi căzu cu capul pe marginea mesei” 
[2, p. 186-187]. Alexandra Petrovna găsi în lista celor căzuţi şi numele 
feciorului, Constantin Pastuhov. „Ucis Costea, fiul bun şi mângâios, tatăl, 
soţul iubitor, ucis omul vesel, îndrăzneţ, ucis tânărul locotenent, liceanul; 
ucis băiatul în pantalonaşi scurţi de catifea şi cu cămaşă roşie de mătase; 
ucis drăguţul care se zbenguia pe covor întinzându-şi mânuţele durdulii”.  
În gândurile îndurerate ale mamei reapare chipul fiului său: copilul, 
adolescentul, bărbatul… Un detaliu semnificativ în crearea portretului lui 
Constantin este „cămaşa roşie de mătase”. În tradiţia celtică, de un trup îmbră-
cat în cămaşă nu se atinge nicio boală, cămaşa fiind însemnul ocrotirii. Faptul 
de a nu avea nici cămaşă este semn nu numai de deplină sărăcie materială, 
ci şi de totală singurătate morală şi de renunţare la lume: niciun loc material, 
niciun om şi nicio iubire nu-ţi mai oferă ocrotire. Simbolismul cămăşii este 
nuanţat de materialul din care este făcută şi care se află în contact direct cu 
trupul: cânepă grosolană pentru ţăran şi ascet, in fin pentru oamenii de lume, 
mătase de preţ pentru cei bogaţi, orna mente bogate pentru cămaşa purtată la 
diferite ceremonii. Culoarea roşie este considerată „simbolul fundamental 
al principiului vital. Cu forţa, puterea şi strălucirea lui, e culoarea focului şi 
a sângelui” [1, p. 126]. Roşu mai este şi imaginea înflăcărării şi frumuseţii,  
a forţei impulsive şi generoase, a tinereţii şi sănătăţii, însă „cămaşa roşie de 
mătase” din copilăria lui Constantin nu are puterea de a-i salva viaţa pe câmpul 
de luptă.

„Amintirile se învălmăşeau, se îngrămădeau, roiau în jurul aceluia care 
zace acum ucis, care zace pentru vecie şi care niciodată nu se va mai scula, care 
niciodată nu va privi cu ochi voioşi, nu va porni în râs şi nu va rosti: «Bună 
ziua, mamă!», nu va spune: «iubesc soarele, el îmi aminteşte viaţa frumoasă şi 
limpede», niciodată, niciodată, niciodată…

Câte nopţi nedormite lângă căpătâiul bolnavului Costea, chinuitoarea 
aşteptare a crizei, lacrimile şi rugile către doctori să-i salveze fiul, fiindcă el  
e – unicul, fiindcă în el este toată viaţa ei, în el – unicul ei sens şi tot.”  
[2, p. 191] Ea înţelege că în război totdeauna unii cad ucişi, însă el este unicul 
fecior, este viaţa ei: „– Costea!... Unde eşti?… Dumnezeule!… Dă-mi-l înapoi 
şi ia-mă pe mine!… Dumnezeule! Mă auzi? Ia-mă pe mine! Pe mine! Dar el să 
trăiască! Tu poţi totul, Dumnezeule!” [2, p. 191]. Ruga fierbinte, izvorâtă dintr-
un suflet răscolit de durere, deznădejde, semnifică protestul împotriva morţii 
premature, nedrepte. Leon Donici creează imaginea sacră a mamei, care este 
gata să se sacrifice pentru fiul ei.

„Alexandra Petrovna trecu bulevardul Nevski; ea observă catedrala.
Sub cupolele înalte şi solemne e linişte. La icoane ard candelele; şi în faţa 

icoanelor stau în genunchi, nemişcate, femei singuratice.
– Aş vrea să văd pe părintele, să-mi slujească o panahidă, se adresă 

Alexandra Petrovna păzitorului catedralei.
În mâna de moşneag tremură o lumânare subţirică şi ceara albă picură pe 

lespezi, ca nişte lacrimi îndurerate.
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– Încă ne rugăm pentru odihna robului lui Dumnezeu, ostaşul Constantin, 
cel ce în luptă a fost ucis, Domnului să ne rugăm…

Preotul bătrân, cu barba argintie, citeşte un cânt, limpede şi întristător,  
şi-n mâna lui zăngăneşte cadelniţa. Nori mici şi parfumaţi de tămâie se împrăştie 
şi se ridică în unde albastre. Tremură lumânărica subţire în mâna uscată şi 
strânsă, iar pe obraji se preling lacrimi prin brăzdişoarele mici. Mai încolo stau 
femei necunoscute, străine şi plâng, la fel. Şi i se pare Alexandrei Petrovna  
că nu e numai ea singură cu nenorocirea ei, şi că această nenorocire nu e numai 
a ei şi nu numai rugăciunea şi lacrimile ei sunt aici, ci toate laolaltă, toate aceste 
necunoscute, dar atât de aproape şi atât de înrudite, toate plâng şi se roagă pentru 
un singur lucru…” [2, p. 192]. 

În religia creştină unul dintre cele mai mari păcate este Căderea în 
deznădejde, lucru inevitabil în care se află mama celui ucis. Eroina înţelege că 
nu este singură în suferinţa ei, iar femeile necunoscute, străine, dar şi atât de 
apropiate ei, sunt chipul durerii, imaginea-simbol a femeii ce îşi deplânge fiii, 
soţii, taţii, fraţii dispăruţi în moarte. Alexandra Petrovna întruchipează cele mai 
rafinate trăsături: cinstea, demnitatea, patriotismul, puritatea sufletească etc. 
Toate acestea sunt proprii chipului feminin zugrăvit aici.

Viaţa continuă… „După parastas, Alexandra Petrovna se grăbi acasă”, unde 
este aşteptată de noră, care-i deveni o fiică adevărată, şi de cei trei nepoţei.

Şi numai noaptea târziu, „uşor, ca să nu trezească pe copiii adormiţi, 
ea se apropie de icoană, se prăbuşi la pământ şi, de abia auzit, cu buzele 
strânse, şopti:

– Cu sfinţii odihneşte pe robul tău…
Căzu cu faţa în jos:
– Costea!… Costea!…” [2, p. 198].
Îndurerata mamă se roagă la icoană – fereastra deschisă între pământ şi 

cer, se roagă pentru odihna fiului care s-a sacrificat pentru viitorul copiilor în 
numele păcii.

Femeia-mamă este descrisă de prozator şi în nuvela Profesorul de teologie. 
Anna Petrovna este mamă a doi copii: Alexandru şi Catea, însă maternitatea îşi 
pierde sacralitatea prin pătrunderea în familie a adulterului. „Zece ani în urmă, 
întorcându-se acasă de la o şedinţă a consiliului Academiei ca să ia din sertarul 
mesei de scris nişte documente ce le uitase aici, Terpsihorov surprinse pe soţia sa 
cu docentul Prozorovschi” [2, p. 35]. Terpsihorov nu se desparte de soţia sa, dar îi 
transformă viaţa într-un calvar, dorind „ca ea să simtă toată gravitatea forţei sale” 
[2, p. 36]. „La început el nu o observa, nu răspundea la întrebările ei şi nu vorbea 
niciodată cu ea. Soţia tăcea. Iar el începu să gândească că ea se împotmolise atât 
de mult în desfrâu, încât cu nimic nu ar fi putut-o scoate de acolo.

– Femeile asemănătoare vouă, – îi spunea el, – poartă o numire cunoscută, 
caracterizând aşa-zicând purtarea lor şi într-un anumit fel firea lor, şi anume 
numirea de desfrânate. Ele se găsesc într-o stare dispreţuită de toată lumea. Ştii 
dumneata ce spunea în Antichitate prorocul Moise? În cartea Leviţilor el a spus 
astfel: cine va preacurvi cu femeia aproapelui său să fie daţi morţii şi ea, şi el!” 
[2, p. 37]. Zi de zi el îi ţinea predici. „Anna Petrovna asculta pe bărbatul său la 
început cu scârbă, după aceea cu frică. În fiecare zi, el îi spunea unul şi acelaşi 
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lucru; iar ea începu să doarmă noaptea rău, să tresară la cel mai mic zgomot… 
Cu frica şi chinul în sân aştepta ea ziua următoare şi mustrările lui umilitoare.” 
[2, p. 38] Treptat, eroina este îndepărtată de copii, de treburile casnice, este 
izolată în camera ei, unde adeseori plângea şi se ruga lui Dumnezeu. Pentru 
fiul ei, Alexandru, ea devine o necunoscută: „Alexandru se uită cu durere la 
mamă-sa, la mâna ei uscată cu vine albastre, la faţa ei palidă, chinuită, din 
care parcă fugise sângele. Îl cuprindea mila de ea şi el, mirat, se întreba cum 
nu observase până acum nici boala ei, nici istovirea ei, şi ca necunoscută 
trecu alături de el viaţa mamei sale, ca şi cum ar fi fost viaţa unui om străin”  
[2, p. 79]. Odată comis adulterul, obsesia personajului devine moartea, singura 
care o poate absolvi de vină. Femeia nu mai este nici stăpâna casei, nici 
mamă. Anna Petrovna se îmbolnăveşte grav, astfel nu se pedepseşte păcatul, 
ci se mântuie femeia. Eroina degradează psihic şi fizic din cauza tratamentului 
inuman din partea soţului său.

Personajul nuvelei Dansul morţilor, Filatov, student la conservator, 
lucrează în timpul liber la un cinematograf. El locuieşte într-un oraş mare, alături 
de oameni necunoscuţi, străini, reci, indiferenţi. „Nimănui nu-i pasă de el, de viaţa 
lui, de dorul lui apăsător şi de trista lui singurătate…” Tânărul suferă că nu are cui 
să-şi destăinuie suferinţele sale sufleteşti, fiindcă, uneori, nici oamenii apropiaţi 
nu pot să te înţeleagă. Filatov îşi aminti de soţia proprietarului cinematografului, 
„de Mavra Ivanovna cu durerea ei de mamă, cu chinurile ei de mamă”  
[2, p. 107]. Ea a primit scrisoare de la feciorul ei, care se află pe câmpul de 
luptă şi vrea să-i scrie un răspuns, să-i scrie că-l ţine minte, îl aşteaptă şi suferă.  
Dar Mavra Ivanovna este nevoită să ascundă acest adevăr de nepoatele ei, care 
îşi bat joc de sentimentele bătrânei. Daria şi Fecla sunt fete nemăritate, dornice 
de măritiş, dar fiind superficiale, rămân singure.

În Mavra Ivanovna se întrepătrund două caracteristici esenţiale: dragostea 
de bani şi dragostea maternă. Ea îl roagă pe Filatov să o ajute la scrierea 
răvaşului. „În sufletul eroului «tresări ceva cald, ceva milos», însă eroina  
a continuat: «Pentru acest serviciu îţi voi da o rublă». Filatov tresări şi se încruntă, 
dar uitându-se la faţa Mavrei Ivanovna, încremenită de aşteptarea răspunsului, 
înţelese că ea nu poate altfel, şi ar fi fost ciudat ca ea care şi-a trăit toată viaţa cu 
gândurile la ruble să nu amintească şi acum de ele.” [2, p. 109]

Femeia uşuratică, incapabilă de sentimente reale, este Varvara Sergheevna 
din nuvela Vasile Vasilici. Ea îşi înşală soţul, renumit cântăreţ de operă, cu 
un „nou bariton”, Priajenţov, care „avea o voce uite atât de micuţă, (…)  
o pocnitoare, nu bariton, însă era un bărbat frumos, cu vază” [2, p. 6]. Relaţia 
Varvarei cu Vasile Vasilici, descrisă de un narator omniscient, dezvăluie  
o femeie superficială, capricioasă, egoistă. Sufleorul Dubceac o descrie: 
„Varvara Sergheevna. Frumoasă femeie şi încă ce frumoasă! E o frumuseţe 
de ai spune că e figurală. Ochii ei nu-s ca orice fel de ochi, ci mari de tot…  
Ce priveşte exteriorul, are o complecţie de te dă peste cap. Ai spune că e o statuie! 
Dar e rea, rea, domnule, să te ferească sfântul! Buzele ei – ca nişte lipitori; când 
încep să se mişte ai crede că-s gata să-ţi sugă sânge din tine. Vocea îi e dulce, 
dar şuieră…” [2, p. 4]. Zadarnic cântăreţul Baturin şi-a făcut din ea un idol, 
zadarnic i-a satisfăcut toate capriciile. În pofida calităţilor umane şi intelectuale 
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ale soţului ei, Varvara îi răneşte dragostea. Baturin cere să fie mobilizat,  
să plece la război, fiindcă „acolo muzica e mai curată…”.

Logodnica fidelă, care-şi aşteaptă omul drag de pe câmpul de luptă, este 
eroina nuvelei Dătătoare de viaţă. Ludmila era dintotdeauna un suflet apropiat 
şi „sufleteşte înrudit” pentru Vasea Ceriomuhin. Dumnezeu şi destinul i-au dat 
posibilitate eroului să se întâlnească cu Ludmila: „Îşi auzi numele rostit cu 
tulburare, cu cutremur de o voce femeiască foarte, foarte cunoscută. Întorcându-şi 
faţa spre stânga, unde se auzi vocea, el văzu pe Ludmila, ce venea repede spre el. 
Faţa îi era palidă, buzele uşor întredeschise într-un zâmbet chinuit, de muceniţă, 
ochii se opriră nemişcaţi pe faţa lui. Ludmila mergea fără să vadă pe cineva în 
juru-i, fără să observe pe nimeni afară de faţă lui istovită, acoperită cu barbă 
neagră…” [2, p. 204]. Autorul nu întâmplător a numit eroina Ludmila. Acest 
nume are semnificaţia de „dragoste, milă de oameni”. E un nume cu profunde 
implicaţii creştine. Ea este comparată cu o muceniţă, este femeia ce suferă din 
cauza despărţirii de persoana dragă. Însă în timpul întâlnirii Vasea tăcea, „el nu 
ştia cum să-i spună ce se săvârşea în sufletul lui” [2, p. 205].

Autorul se întreabă, parcă, dacă e posibil să povesteşti cu obişnuite cuvinte 
omeneşti toată suferinţa, încordarea, tot chinul supraomenesc al unui soldat ce  
a trăit coşmarul războiului, al unui soldat care şi-a pierdut cel mai bun prieten 
ce i-a salvat viaţa, în schimbul propriei vieţi. Cum să uite soldatul de Denis, de 
miile de „Denişi” care au rămas acolo, în vălmăşagul şi focul luptei!

Durerea sufletească l-a copleşit pe Ceriomuhin, deşi el nu şi-a schimbat 
sentimentele faţă de Ludmila, dar nici putere să-şi exprime sentimentul neschimbat 
faţă de ea nu mai are. Ludmilei el îi destăinuie că simte „ceva ciudat, am devenit 
indiferent faţă de orice… Mi-e totul indiferent” [2, p. 207]. Ceriomuhin îi dă de 
înţeles Ludmilei că nu mai simte nimic pentru ea, că are nevoie de timp să-şi 
limpezească gândurile, deoarece tot ce a fost între ei a existat în viaţa cealaltă, 
dinainte de război, pe când el era altul. Pe atunci, fiind tânăr şi neexperimentat, 
Ceriomuhin se gândea numai la el, trăia ca toată lumea, iar acum nu mai înţelege 
nimic din ceea ce se petrece în jurul lui. Războiul l-a marcat într-atât încât 
personajul a ajuns la concluzia că toată viaţa dată de Dumnezeu e atât de firavă 
şi a-şi jertfi viaţa la război este obligatoriu şi inevitabil: dacă nu el, altul trebuia 
să şi-o sacrifice.

La război Vasea a văzut ceva măreţ şi groaznic „şi viaţa voastră îmi pare 
acum inutilă şi ticăloasă” [2, p. 209].

Ludmila suferă, gândindu-se la o nouă despărţire de logodnicul ei, „în care 
se strânsese tot ce avea ea mai scump şi mai frumos în viaţă…

– Plec… şi voi veni, dacă mă vei chema, iar dacă nu mă vei chema, voi… 
aştepta, voi… spera. Iar dacă tu nu mă vei mai chema… voi muri” [2, p. 209].

Ludmila este o taină de bunătate şi frumuseţe, iubire şi devotament.  
Ea este gata de sacrificiu în numele dragostei.

Un personaj feminin semnificativ este descris de Leon Donici-
Dobronravov în nuvela Discuţie. Eroina, Frosea, este o tânără frumoasă, 
căsătorită cu un bărbat inferior ei din punct de vedere sentimental şi 
intelectual. Căsătoria ca aranjament era o practică bine cunoscută. Ea îşi 
caracterizează soţul ca un „om respingător şi prost” [2, p. 143], iar autorul 
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remarcă: „Era tâmp şi mărginit, dar foarte sârguincios, şi, lucrul de căpetenie, 
– paşnic şi modest, şi pentru aceste calităţi a fost făcut docent” [2, p. 129]. 
Frosea consideră că soţul ei a îmbătrânit foarte devreme, cu toate că el 
avea 32 de ani, iar Dvuedinov menţionează că „ceva nou se ivi în ea, ceva 
străin şi neînţeles. Ea era indiferentă şi rece faţă de disertaţia lui şi faţă de 
noua lui carieră de profesor… Mai înainte, până să se fi căsătorit, ea era  
o domnişoară veselă şi vioaie, îi plăcea să se îmbrace elegant, să cânte la pian. Acum 
tot timpul tace, face vizite în case unde el nu se duce şi s-a împrietenit cu Pozneacov”  
[2, p. 141]. Eroinei îi place să comunice cu profesorul Pozneacov, fiindcă 
„din convorbirea lui adie aer proaspăt. Nu miroase a mucegai. E om viu şi 
e unicul…”, iar cuvântările soţului său nu vrea să le mai audă. Ea vrea „să 
plece, să fugă undeva, numai să nu audă necurmatele lui cuvântări, greţoase şi 
untdelemnoase, să nu mai vadă zgâirile lui fricoase la fiecare cuvânt, la fiecare 
pas” [2, p. 143]. Frosea îşi dispreţuieşte soţul, însă este nevoită să-şi ducă viaţa 
lângă un om mediocru.

Leon Donici-Dobronravov creează chipuri feminine realiste şi verosimile. 
Analizând personajele feminine prezente în culegerea de nuvele Floare amară, 
am constatat că prozatorul redă femeia în ipostaze variate. Ipostazele feminine 
în opera lui se conturează prin raportare la personajele masculine. Scriitorul 
relevă faţete multiple ale femeii, cea care rămâne veşnic cel mai controversat 
şi mai incitant personaj din istoria vieţii şi din lumea artei.
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PerSPeCTIVA  nArATIVă  CA  FoCAlIZAre:
ProBleMe  de  ConCePTuAlIZAre

eLena  ţAu
Universitatea de Stat din Moldova

Un parcurs analitic al studiilor de naratologie apărute în ultimele decenii 
nu lasă nicio îndoială că tratarea perspectivei ca focalizare cunoaşte o vogă în 
creştere. Această vogă este intrigantă, dat fiind caracterul neunitar al teoriei 
respective, pe care îl ilustrează diferenţele flagrante de conceptualizare şi, în 
parte, eclectismul unor constructe cu care se operează. Confruntând modul 
cum transpun mai mulţi autori teoria focalizării într-un sistem particular de 
idei, constatăm că majoritatea, plecând de la accepţia generală a termenului 
în cauză, o grefează pe diverse concepte selectate din câmpul teoretizărilor 
curente. Altfel spus, în cămaşa terminologică a focalizării sunt îmbrăcate 
concepte diferite.

Înainte de a trece la analiza câtorva teorii ale focalizării, este necesară 
precizarea că termenul care le denumeşte este folosit de mult în artele vizuale 
la descrierea perspectivei. În naratologie la el se face recurs încă din primele 
decenii ale secolului al XX-lea, dar nu prea des şi doar în scopul accentuării 
unor funcţii importante ale perspectivei narative, cum ar fi aceea de a pune în 
lumină faptele povestite, dându-le anumite reliefuri, mai ales de prim-plan, 
ori cum ar fi aceea de a servi drept centru al conştiinţei şi centru de orientare 
pentru cititor. De pildă, cercetătoarea germană Käte Friedemann, subliniind 
polemic într-o lucrare din 1910 (Die Rolle des Erzählers in der Epik, p. 26)  
că naratorul este nu numai cel care vorbeşte, dar şi „cel care evaluează,  
cel care simte, cel care observă. El simbolizează perspectiva epistemologică, 
devenită curentă pentru noi încă de la Kant, conform căreia noi nu percepem 
lumea aşa cum este, ci mai degrabă aşa cum a trecut aceasta prin mediul unei 
conştiinţe care observă” [apud 1, p. 25-26], echivalează sinonimic perspectiva 
în sensul dat cu punctul de vedere focal (Blickpunkt) [cf. 2, p. 10], urmărind 
astfel să scoată în evidenţă rolul ei deosebit în iluminarea şi centrarea lumii 
filtrate prin conştiinţa care „observă”. Cu intenţii asemănătoare Cleanth 
Brooks şi Robert Penn Warren, într-un studiu din 1943 (Understanding 
Fiction), identifică punctul de vedere cu „focus of narration”.

Începând însă cu anii ’70 ai secolului trecut, situaţia se schimbă simţitor: 
recursul la termenul focalizare devine excesiv, iar utilizările lui nu se mai 
reduc la simple reliefări şi precizări sinonimice, ci au ca finalitate omologarea 
lui noţională cu termenii consacraţi perspectivă, punct de vedere, viziune şi,  
într-un final, întronarea în locul acestora. Or, substituindu-i, el ajunge să desemneze 
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nu numai în studii, dar şi în dicţionare şi enciclopedii [3, p. 117; 4, p. 147-150]  
o noţiune naratologică cu statut categorial.

Dar, învestită cu statut categorial, evident, de împrumut, noţiunea de 
focalizare în fond nu face altceva decât să redenumească conceptele pe care 
ea se pliază. De altfel, înşişi exegeţii care se ambiţionează să construiască  
o teorie normativă a focalizării recunosc, direct sau indirect, acest adevăr.  
Astfel, naratologul francez Gérard Genette, care o lansează într-un eseu din 1972, 
Discours du récit, disociind considerările din epocă despre perspectivă (punct de 
vedere, viziune), reţine concepţia lui Jean Pouillon (viziunea din spate, cu şi din 
afară), preluată şi dezvoltată de Tzvetan Todorov (viziunea din spate: naratorul 
cunoaşte mai mult decât personajul; viziunea cu: naratorul cunoaşte tot atât cât 
personajul; viziunea din afară: naratorul cunoaşte mai puţin decât personajul), 
şi o apreciază ca fiind operantă, deoarece oferă posibilitatea de a evita eroarea – 
caracteristică tradiţiei anglo-saxone – a confundării modului cu vocea. În acelaşi 
timp, el găseşte nepotrivită terminologia utilizată, optând pentru variante mai 
bune: „Pentru a evita termenii viziune, câmp, punct de vedere, care comportă un 
specific vizual prea pronunţat, voi relua aici termenul mai abstract focalizare, 
care corespunde expresiei lui Brooks şi Warren focus of narration” [5, p. 206].  
În continuare se decretează „rebotezarea” tipurilor sus-consemnate în felul 
următor: „Noi vom reboteza deci primul tip, reprezentativ în general pentru 
povestirea clasică, numindu-l povestire non-focalizată sau cu focalizare zero. 
Secundul va fi povestirea cu focalizare internă (…). Al treilea tip va fi povestirea 
cu focalizare externă…” [5, p. 206-207].

Cum rezultă din eseul sus-citat, precum şi din alte lucrări publicate 
mai târziu de autor, tipurile respective de focalizare se referă, ca şi tipurile de 
viziune diferenţiate de Pouillon şi Todorov, la cantitatea de informaţie accesibilă 
subiectului-perceptor sau, cu alte cuvinte, la profunzimea perspectivei narative. 
În Povestire ficţională, povestire factuală Gérard Genette specifică, de exemplu, 
că, în cazul povestirii non-focalizate (cu focalizare zero), naratorul omniscient „se 
strecoară rând pe rând şi după voie în gândirea tuturor personajelor sale” [6, p. 145], 
accede la sentimentele şi trăirile lor interioare, beneficiind astfel de o cunoaştere 
ce o depăşeşte pe a acestora. Şi, dimpotrivă, în cazul povestirii cu focalizare 
externă, naratorul se abţine „de la orice incursiune în subiectivitatea personajelor,  
pentru a nu relata decât faptele şi gesturile lor văzute din afară, fără niciun 
efort de explicare” [6, p. 144], iar în consecinţă el spune mai puţin decât ştiu 
acestea. Însă o asemenea interpretare condiţionează reducerea perspectivei la 
una din caracteristicile activităţii perceptive a subiectului-perceptor şi ignorarea 
altor caracteristici posibile ale ei (evaluarea, coloratura emoţional-expresivă  
a observării…). Şi de aceea Gérard Genette, susţine pe drept cuvânt Jaap Lintvelt, 
mergând pe urmele lui Jean Pouillon şi Tzvetan Todorov, „amestecă”, ca şi ei, 
„două criterii narative diferite: perspectiva narativă şi profunzimea perspectivei 
narative” [7, p. 57].

Pe deasupra, eşafodajul teoriei lui Genette, afectat de un oarecare 
eclectism, lasă loc pentru nu puţine ambiguităţi, unele dintre care sunt 
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generate de faptul că, deşi autorul pledează cu fermitate pentru substituirea 
termenilor punct de vedere şi câmp cu focalizare, totuşi practic nu se poate 
dispensa de aceştia la prezentarea triadei sale. Bunăoară, în Discours du récit,  
distingându-se între varietăţile focalizării interne, se precizează că cea 
fixă se regăseşte în Ambasadorii, dar şi în Ce ştia Maisie, „unde noi nu 
părăsim aproape niciodată punctul de vedere al tinerei fete, al cărui «câmp 
restrictiv» (subl. сu aldine – E. Ţ.) este de o particularitate spectaculoasă” 
[5, p. 207], iar cea multiplă se întâlneşte frecvent în romanul epistolar, 
„unde acelaşi eveniment poate fi evocat de mai multe ori din punctul 
de vedere (subl. cu aldine – E. Ţ.) al mai multor personaje epistolare”  
[5, p. 207]. Alte ambiguităţi, în expunerea teoriei discutate, sunt determinate 
de faptul că nu se lămureşte în ce raport se află focalizarea cu perspectiva. 
Rămâne să ghicim dacă aceste noţiuni sunt considerate echivalente sau dacă 
prima este considerată subiacentă celei de-a doua. Cert este că la definirea 
perspectivei exegetul de asemenea nu se poate dispensa de terminologia pe 
care o va renega. La începutul subcapitolului intitulat Perspectiva se relevă 
că această categorie ar desemna metaforic „al doilea mod de reglementare 
a informaţiei care provine din alegerea (sau refuzul) unui punct de vedere 
restrictiv” [5, p. 203]. De reţinut că, potrivit acestei definiţii, perspectiva 
se edifică uneori cu suportul punctului de vedere, alteori fără suportul lui 
(focalizarea fiind în acest caz zero). Deci se admite existenţa unor opere în 
care lipseşte punctul de vedere al naratorului, iar, implicit, şi al autorului 
asupra celor relatate, ceea ce este de neconceput. De aceea ideea de focalizare 
zero (ca sinonim al punctului de vedere zero) este un nonsens. Asupra acestui 
moment au insistat Wolf Schmid [8, p. 114] şi Marjet Berendsen [9, p. 141], 
care au supus unei critici dure triada lui Genettte pentru contradicţiile ei.

Insuficienţa de coerenţă şi claritate a conceptului de focalizare vehiculat 
de Gérard Genette o confirmă şi unele aserţiuni derutante ale lui, cum ar fi 
următoarea: „O focalizare externă în raport cu un personaj se poate lăsa adesea la 
fel de bine definită ca focalizare internă asupra altuia: focalizarea externă asupra 
lui Philéas Fogg este deopotrivă şi focalizare internă asupra lui Passepartout…” 
[5, p. 208]. Este de neînţeles cum e posibil ca, în romanul vizat al lui Jules 
Verne (Înconjurul lumii în 80 de zile), focalizarea, aparţinând lui Passepartout, 
să fie concomitent şi internă, şi externă. Or, fiind de natură diferită, aceste tipuri, 
argumentează Jaap Lintvelt, nu pot fi „interschimbabile” [7, p. 58].

Schema lui Gérard Genette este urmată frecvent în spaţiul francez,  
se pare, din inerţia creată de notorietatea exegetului. Astfel, în Noul dicţionar 
enciclopedic al ştiinţelor limbajului de Oswald Ducrot şi Jean-Marie Schaeffer, 
în subcapitolul Perspectivă, evitându-se să se vorbească despre perspectivă, 
din start se pune accentul pe „problematica focalizării – sau a punctului de 
vedere” [10, p. 464], indicându-se clar linia pe care se va merge în tratarea ei: 
„Vom distinge, împreună cu Genette (1972), între povestirea non-focalizată 
(povestirea cu narator omniscient), povestirea cu focalizare internă, în care 
naratorul adoptă punctul de vedere al unui personaj (naratorul spune atât cât 
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ştie personajul) şi povestirea cu focalizare externă, în care personajul este 
văzut numai din exterior (naratorul spune mai puţin decât ştie personajul)” 
[10, p. 464].

Nu lipsesc cazurile când teoria focalizării a lui Gérard Genette nu 
numai că este acceptată fără rezerve, dar e considerată şi o „mare contribuţie” 
exegetică a acestuia. „… Marea sa contribuţie este noua concepţie despre 
point of view ca focalizare”, apreciază, între altele, profesoara din Freiburg 
Monica Fludernik [11, p. 12], autoarea unor studii cu ecou în exegeza 
naratologică [12, 13].

O teorie diferită a focalizării propune cercetătoarea olandeză Mieke Bal, 
cunoscută prin lucrările sale care extind studiul naratologic, dintr-o perspectivă 
culturală, asupra artelor vizuale (film, desen etc.) [14, 15]. Ca şi Gérard Genette, 
ea începe prin a se disocia de termenii consacraţi perspectivă, punct de vedere 
ş.a. Deşi recunoaşte că, dintre aceştia, „doar cel de perspectivă pare îndeajuns 
de clar”, întrucât „acoperă punctele de percepţie psihică şi fizică” [16, p. 150], 
totuşi preferă, din raţiuni subiective, să-l substituie cu metafora focalizare, 
căreia îi grefează însă alt înţeles decât cel pe care i-l imprimă Genette. Dacă în 
accepţia acestuia din urmă, s-a văzut, focalizarea reprezintă modulaţia cantitativă  
a informaţiei la care are acces naratorul în funcţie de punctul de vedere ce orientează 
perspectiva, în interpretarea exegetei olandeze, „Focalizarea este relaţia dintre 
«viziune», agentul care vede, şi ceea ce este de văzut” [16, p. 152]. Neîndoielnic, 
restrângerea noţiunii discutate la „relaţia” dintre o ipotetică „viziune” (a cui?), 
agentul care vede (,,focalizatorul”) şi obiectul „focalizat” este mai mult decât 
discutabilă. A spune că focalizarea (= perspectiva) este „o relaţie” înseamnă, 
de fapt, a opaciza un termen „îndeajuns de clar”. O astfel de restrângere care 
implică ambiguizarea decurge, cum se dovedeşte, din metodologia inadecvată 
de cercetare: problema este examinată la nivelul enunţului izolat, şi nu la nivelul 
discursului narativ al operei. În consecinţă, se ignoră faptul că perspectiva narativă 
este o convenţie fundamentală a operei, că asumarea ei de către narator este  
o modalitate sine qua non de organizare a naraţiunii şi a lumii literare, iar deja 
din acest motiv perspectiva narativă nu se confundă cu punctele de vedere 
incidentale exprimate de actori.

După Mieke Bal, „focalizatorul”, adică „punctul din care elementele 
sunt vizualizate” [16, p. 152], apare exclusiv în două ipostaze: fie că el 
se identifică cu un actor din fabulă, fie că reprezintă „un agent anonim” 
situat în afara acesteia. În funcţie de ipostazele respective, cercetătoarea 
diferenţiază două tipuri de focalizare, internă şi externă. E de amintit 
aici că în fond după acelaşi criteriu, al situării subiectului-perceptor în 
interiorul sau în afara diegezei, mai mulţi exegeţi, între care Franz K. Stanzel  
[1, p. 89-90], Erwin Leibfried [17, p. 240-258] ş.a., disting între perspectiva 
narativă internă şi cea externă. De aceea nu întâmplător tipologia propusă de 
Mieke Bal este, în linii mari, uşor recognoscibilă în tipologia acestor autori. 
Cu singura deosebire că, în opinia ei, „din punctul de vedere al nivelului 
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de focalizare nu există nicio diferenţă fundamentală între «naraţiunea la 
persoana întâi» şi «naraţiunea la persoana a treia»” [16, p. 163], fapt ce 
presupune că focalizatorul extern (FE) „îşi păstrează întotdeauna focalizarea, 
în care poate fi încadrată şi focalizarea Focalizatorului-Personaj ca obiect” 
[16, p. 163]. De menţionat că această teză, potrivit căreia focalizarea 
internă e totdeauna dublată de focalizarea externă, rămâne fără o suficientă 
acoperire ştiinţifică.

Cu toate neajunsurile lor, ideile lui Mieke Bal despre focalizare au trezit 
interesul mai multor exegeţi: Ansgar Nünning [18, p. 258-263], Shlomith 
Rimmon-Kenan [19, p. 78-86] ş.a.

Cum s-a remarcat, de cele mai dese ori focalizarea e considerată 
sinonimă cu punctul de vedere (G. Genette) sau cu perspectiva (M. Bal, 
Sh. Rimmon-Kenan). În unele cazuri însă noţiunea dată e tratată ca 
modalitate de realizare a perspectivei/ punctului de vedere. În Dicţionar 
de ştiinţe ale limbii de Angela Bidu-Vrănceanu ş.a. focalizarea e definită 
drept „modalitate de construire a textului literar prin care autorul 
realizează şi propune o anumită perspectivă/punct de vedere asupra 
povestirii” [3, p. 217].

Aşadar, în naratologia contemporană focalizarea este o metaforă cu 
accepţii diferite. Drept urmare, teoria focalizării a lui Gérard Genette nu se 
confundă, să zicem, cu cea a lui Mieke Bal. Înţelesurile diferite care se dau 
metaforei focalizării provin însă nu dintr-o regândire teoretică de esenţă,  
ci dintr-o reformulare a unor concepte răspândite în exegeza naratologică.
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dInAMICA  unITăţIlor  leXICAl
În  TeXTul  PuBlICISTIC

VioLeta  ungureAnu
Institutul de Filologie al AŞM

„Limba nu este dinamică pentru că se schimbă – adică pentru că schimbarea 
este un «fapt» – ci se schimbă pentru că natura ei este dinamică: pentru că 
limbajul este o activitate liberă, adică creatoare şi «moare» când încetează să se 
mai schimbe.” [1]

Este bine ştiut faptul că limba este în continuă schimbare. Creativitatea 
lexicală nu poate fi înţeleasă decât în cadrul teoriei generale a dinamicii 
limbii, dominată de ideea de schimbare.

Perioada actuală este una de mari şi diverse schimbări. Limba se 
schimbă pe zi ce trece, comunicarea umană îşi află reflectarea într-un nou 
mod de a gândi, de a acţiona, iar cuvintele care sunt în momentul actual 
în DEX nu reprezintă nici măcar jumătate din cuvintele pe care le folosim 
noi zilnic. Apar noi idei, noţiuni noi din tehnică sau din ştiinţă, redate prin 
mijloace expresive inedite. Înnoirea lexicului se realizează prin intermediul 
celor două surse: creat şi împrumutat. Procesul de comunicare este cel în 
care se reflectă evoluţia unei comunităţi umane, fie comunicare orală, fie 
comunicare scrisă. În cadrul procesului de comunicare, se manifestă 
anumite preferinţe lexicale, explicabile, în mare măsură, prin raportarea 
la schimbările care au loc în societate. Concretizat în folosirea tot mai 
frecventă a unor termeni de către un cerc larg de persoane, fenomenul în 
cauză devine unul generalizat, având ca atare un spectru tot mai larg de 
manifestare, de răspândire. Astfel, printre termenii frecvent utilizaţi în ultima 
perioadă se numără adresă, bancă, a descărca, a manipula etc. În ultima 
perioadă, termenii adresă, bancă, a descarcă au suferit o lărgire de sens, 
trecând dinspre exprimarea comună înspre limbajul ştiinţific. Făcând parte 
din vocabularul activ al limbii cotidiene, termenii în cauză sunt folosiţi în 
special în domeniul informaticii: adresă electronică, adresă web (Testele 
rezolvate sunt expediate la adresa de email a elevului, acesta accesează poşta 
electronică prin intermediul telefonului. Jurnal.md, 10.6.2011), bancă de 
date, a descărca fişiere, programe (În cazul în care ataşamentul este deschis,  
se descarcă mai multe tipuri de programe periculoase care atacă 
calculatorul. Jurnal.md, 19.3.2010). A manipula este frecvent folosit 
azi în special cu sens figurat. Vorbim despre o extindere de sens şi în 
cazul acestui termen. Limbajul politic este cel în care se regăseşte cu 
precădere sensul figurat („acest sondaj are scopul de a manipula opinia 
publică în preajma alegerilor locale”, crede Sârbu. (Jurnal.md, 1.3.2011).  
Un alt procedeu lexical încadrat în aceeaşi modă lingvistică este derivarea. 
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Derivarea cu sufixe, prefixe a cunoscut în ultimul timp o mare răspândire. 
Printre sufixele productive în limba română actuală se numără -itate, -re, 
-aj, -al, -ar, prefixul anti-, care au contribuit la formarea unor substantive 
neologice precum:

administrare – O bancă din Republica Moldova a ajuns să plătească altei 
autorităţi comerciale din SUA peste 15 000 de dolari. Asta după ce o reţea de 
hackeri ar fi pătruns în sistemul informaţional de administrare al site-urilor 
de vânzări on-line din Dallas (SUA), reuşind să sustragă de la clienţii acestora 
sume importante de bani, anunţă serviciul de presă al CCCEC. (Unimedia, 
26.10.2011)

afişaj – Agitaţia electorală a continuat şi în ziua alegerilor.  
Astfel, în preajma secţiei de votare nr. 3 din Comrat a fost observat afişaj 
electoral. (Jurnal.md, 12.12.2010)

aplicabilitate – În mod obiectiv, această comasare corespunde unei 
realităţi politice clasice în care îşi găsesc aplicabilitate legitimităţile darwiniste, 
conform cărora partidele mici vulnerabile consideră procesul de fuzionare ca 
ceva normal. (Jurnal.md, 9.3.2011)

antievaziune – În rezultatul acestor verificări, agenţii economici s-au 
conformat cadrului legal, procurând 30 maşini de casă şi control, care la moment 
se înregistrează la organul fiscal. Precizăm că această problemă a fost abordată 
într-o postare pe blogul personal, de către liderul antievaziune, Andrei Donica. 
(Unimedia, 26.3.2011) etc.

Împrumuturile lexicale în vocabularul limbii române sunt inovaţii de 
provenienţă externă, care constau din cuvinte şi expresii luate de-a gata dintr-o 
limbă străină şi adăugate fondului lexical existent. Încadrate în sistemul lingvistic 
românesc, inovaţiile lexicale devin veritabile unităţi structurale şi funcţionale. 
Luând drept exemplu influenţa limbii engleze, primul fapt demn de menţionat 
este că vorbim de un fenomen nu numai european, ci şi mondial. Împrumutul 
masiv de termeni anglo-americani s-a manifestat în majoritatea limbilor. Acest 
fenomen este explicabil mai ales prin progresul anumitor domenii ale tehnicii. 
Înnoirea vocabularului unei limbi este un proces esenţial şi inevitabil, în condiţiile 
schimbărilor care au loc permanent în societatea umană. Astfel, în domeniul 
economiei, administraţiei, comerţului, dar mai ales al informaticii, numărul 
termenilor împrumutaţi din limba engleză este din ce în ce mai mare. Împrumutul 
de termeni anglo-americani reprezintă un fenomen desfăşurat în limba noastră 
mai ales în ultimele decenii. E o pătrundere masivă, care continuă să crească 
într-un ritm accelerat, dar care îşi găseşte motivaţia în necesitatea de a desemna 
anumite realităţi extralingvistice. Aceste realităţi au uneori nevoie de termeni 
neechivoci (în special termeni tehnici ce necesită precizie) pentru a fi desemnate. 
Desigur că utilizarea unor cuvinte englezeşti se explică şi prin dorinţa vorbitorului 
de a impresiona, de a arăta că este cunoscător al unei limbi străine, dar şi pentru  
a atrage atenţia, pentru a da colorit mesajului.

Termenul anglicism este destul de răspândit în lingvistica românească şi  
a fost definit în mai multe lucrări. Potrivit DEX, anglicismul reprezintă „o expresie 
specifică limbii engleze, cuvânt de origine engleză împrumutat, fără necesitate, 
de o altă limbă şi neintegrat în aceasta” [2]. Mioara Avram susţine că „anglicismul 
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este un tip de străinism sau xenism, care nu se restrânge la împrumuturile 
neadaptate şi/sau inutile şi este definit ca: unitate lingvistică (nu numai cuvânt, ci 
şi formant, expresie frazeologică, sens sau construcţie gramaticală) şi chiar tip de 
pronunţare sau/şi de scriere (inclusiv de punctuaţie) de origine engleză, indiferent 
de varietatea teritorială a englezei, deci inclusiv din engleza americană, nu doar 
din cea britanică” [3, p. 11]. Carmen Vlad consideră anglicismele „cele mai 
recente împrumuturi, care se disting prin slaba adaptare la sistemul morfologic 
şi fonologic al limbii române şi care prezintă fluctuaţii în grafie şi pronunţie”  
[4, p. 34]. 

Părerile lingviştilor în privinţa acceptării sau respingerii anglicismelor 
sunt împărţite. Unii optează pentru impunerea unor tipare stricte de adaptare 
morfologică a acestor cuvinte (Mioara Avram, Georgeta Ciobanu ş.a.); 
numeroşi oameni de cultură au criticat invazia de anglicisme (celebrul scriitor 
rus Aleksandr Soljeniţîn, scriitorul şi publicistul Octavian Paler şi poetul Geo 
Dumitrescu, regretatul senator şi lingvist George Pruteanu). Trebuie menţionat 
faptul că aceste împrumuturi şi influenţe sunt necesare şi pozitive, atâta timp cât 
nu devin supărătoare. Este normal ca vocabularul unei limbi să se îmbogăţească 
frecvent cu termeni noi. Realităţile actuale impun folosirea unor astfel de cuvinte, 
care sunt preferate echivalentelor româneşti, acestea reprezentând, în multe 
situaţii, perifraze. Avem însă, după cum afirmă Adriana Stoichiţoiu Ichim, şi 
împrumuturi necesare: „cuvinte sau unităţi frazeologice care nu au corespondent 
românesc: manager, broker, snack-bar, hamburger, fan etc.” [5, p. 85]. Astfel, 
în lingvistică s-au stabilit deja doua tipologii mari ale cuvintelor de altă origine 
într-o limbă: adaptate – care s-au adaptat la sistemele fonetic şi morfologic, sunt 
folosite mai des, dau naştere la derivate şi nu mai sunt simţite de vorbitori ca 
fiind de altă origine (lider, miting) şi neadaptate – cuvinte care nu satisfac aceste 
condiţii, au foneme străine în corpul lor, nu corespund morfologic, se folosesc 
ocazional, iar vorbitorul, fără să fie specialist, nu le poate preciza uşor originea  
(show, leasing).

Un rol foarte important în difuzarea inovaţiilor lexicale are presa, care este şi 
un important factor cultural-educativ. Prin larga sa audienţă, prin autoritatea pe care  
o impune, presa scrisă şi audiovizuală ia parte la „educarea lingvistică” a publicului, 
dar şi la diversificarea şi difuzarea inovaţiilor lexicale. Presa, un factor important 
în modernizarea limbii, oglindeşte din plin acest fenomen. Din materialul studiat 
am constatat faptul că majoritatea domeniilor în care anglicismele sunt folosite 
cu frecvenţă crescută sunt: domeniul vieţii mondene, muzical, domeniul sportiv, 
precum şi cel tehnic şi economic, social, politic, unele din acestea fiind chiar 
neînregistrate în lucrările lexicografice: taburi, raider, stylish, townhouse etc.

Pentru exemplificare, prezentăm câţiva termeni atestaţi în paginile mass-
mediei din ţara noastră:

advertising – s. n. totalitatea procedeelor prin care un mesaj  
(un produs, un serviciu, o idee etc.) este promovat către public; publicitate 
[pr.: advertáι -zing] – Din engl. Advertising. Noile regulamente vor stabili 
cum se finanţează proiectele de cercetare şi inovaţie, atât în sectorul 
public, cât şi în cel privat, de la descoperiri tehnologice până la inovaţii în 
marketing şi advertising. (Adevărul.md, 9.2.2011)



350

briefing – din domeniul comunicaţiilor s.n. reuniune informativă 
între persoane în vederea îndeplinirii unei acţiuni comune. /Cuv. engl./ „Acum 
aproximativ un an, am solicitat conducerii să găsească o persoană care mă va 
înlocui. Sper că acest lucru se va întâmpla repede pentru că va coincide cu 
planurile mele personale şi profesionale. Dar când preşedintele Rusiei va semna 
un astfel de ordin, nu ştiu”, a declarat Kuzmin în cadrul unui briefing. (Jurnal.
md, 10.2.12)

handmade – domeniul artistic, „lucru manual”. Vezi cum soţiile 
ambasadorilor fac eşarfe handmade. (Adevarul.md, 29.2.12)

job, joburi – din domeniul profesiilor, s. n. (Englezism) Slujbă, serviciu.  
♦ Afacere cu caracter privat sau oficial. Deşi acest job te ţine conectat la cele mai 
bune tehnologii aviatice, există şi riscuri. (Adevarul.md, 23.1.2012)

leasing – s. n. formă de închiriere de maşini şi utilaje moderne, de mijloace de 
transport etc. de către întreprinderi, de la producători sau societăţi specializate, pe  
o perioadă determinată. ♦ contract ~ = contract financiar prin care este prevăzut 
un import temporar, la expirarea căruia beneficiarul poate cumpăra bunurile 
mobile şi imobile ce i-au fost închiriate de producător. (< engl. leasing) Volumul 
creditelor şi al leasingului financiar net s-a majorat cu 19 la sută până la 27,7 
miliarde de lei. (Jurnal.md, 30.01.12)

marketing – s. n. disciplină şi activitate comercială care porneşte de la 
cunoaşterea curentă şi în perspectivă a nevoilor cumpărătorilor, spre a satisface 
operativ aceste nevoi. – Din engl. marketing. Marketing-ul ne răpeşte tot timpul 
din lume şi nimeni nu dă vina pe nimeni. Noi cu mâna noastră ne-o facem şi 
ştim şi de ce investim atât de mult în motorul care ne pune în mişcare afacerile. 
(Jurnal.md, 30.01.12)

presing, presinguri – s. n. tactică prin care fiecare component al unei 
echipe sportive aflate în apărare îşi supraveghează în permanenţă adversarul 
direct, pentru a-i anihila acţiunile ofensive. – Din engl. pressing. Acesta susţine 
că ulterior a vrut să transmită şi foi volante cu explicaţia gestului, dar tentativa 
sa a fost blocată. „Am fost dus într-o încăpere din sediul partidului, unde am fost 
agresat fizic şi supus unui presing moral din partea pazei liderului PSRM, fiind 
ameninţat că voi ajunge la puşcărie. (Unimedia, 22.2.12)

rebranding – s. n. schimbare a brandului (a logoului, a numelui) unei 
companii sau al unei organizaţii, realizată de obicei printr-o nouă companie de 
advertising, un set nou de broşuri sau de afişe cu un stil vizual diferit, un nou 
ambalaj pentru un produs existent. /Cuvânt engl./ „Din inimă” este o campanie 
de promovare a brandurilor de modă sută la sută moldoveneşti. 12 designeri şi 
firme de confecţii au trecut printr-un rebranding asigurat de USAID, pentru a-şi 
promova produsele pe piaţa locală. (Perfecte.md, 5.03.12)

retailer – s. m. agent economic care vinde cu amănuntul unele bunuri, 
unele servicii destinate pentru consum propriu şi nu pentru o vânzare 
ulterioară. Din engl. retailer. Technologies au investit în companie şi justifică 
o evaluare a Facebook la 100 de miliarde de dolari. Astfel, compania ar avea 
o valoare mai mare decât Cisco, titanul reţelisticii, sau Amazon, cel mai mare 
retailer online. (Jurnal.md, 3.05.2011)
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rusofobie – s. f. ură faţă de ruşi (engl. russophobia). Politicianul rus susţine 
că în ultima perioadă fenomenul rusofobiei s-a extins foarte mult îndeosebi în 
statele din Europa de Est şi în special în România. (Adevarul.md, 11.08.2011)

townhouse, -uri – s. n. complex locativ. Complexul de townhouse-uri 
Orange City reprezintă un orăşel închis în centrul istoric al capitalei, plin de 
verdeaţă, în imediata apropiere a colinei Puşkin, care va oferi locuitorilor săi un 
stil de trai rezidenţial la standarde occidentale. (Business Expert, 27.01.2010)

teaser – s. n. anunţ publicitar fără menţionarea produsului sau a mărfii, 
urmărind interesul publicului (engl., fr. Teaser). După ce a devenit cunoscută ca 
o femeie puternică, Diana Rotaru vine cu o schimbare de imagine răsturnătoare. 
Ieri, interpreta a lansat teaserul noului videoclip la piesa „Te chem” în care apare 
ca o femeie sensibilă şi romantică. (Unimedia, 22.02.12)

trend, -uri s. n. (Anglicism; ec.) situaţie, evoluţie a pieţei, a comerţului. 
Iată câteva trenduri de marketing cărora trebuie să le acordăm atenţie maximă 
în 2012: audienţa femeilor este mult schimbată şi dinamică dezvoltării sale 
ne dictează un nou mod de abordare. Femeile nu mai pot fi reprezentate în 
permanenţă alături de soţi, ca femei casnice, ca femei dependente de bărbaţi, 
ca femei caracterizate de muncă casnică şi de creşterea copiilor în mod strict. 
(Jurnal.md, 30.01.12) 

Astfel, datorită utilizării lor frecvente, anglicismele pot fi considerate ca 
având caracter de normă (fonetică, ortografică, morfologică), deşi sunt termeni 
neadaptaţi sau incomplet adaptaţi la sistemul limbii.

Înnoirea vocabularului unei limbi este un proces esenţial şi inevitabil, în 
condiţiile schimbărilor care au loc permanent în societatea umană, iar fiecare 
popor trebuie să lupte pentru apărarea şi cultivarea limbii sale atât prin crearea 
de cuvinte noi cu mijloace interne, cât şi prin preluarea de cuvinte din alte limbi 
şi prin integrarea lor optimă în sistemul său de organizare şi funcţionare.
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VeCHI  MAnuSCrISe  roMÂneŞTI  Ale  CărţIlor  PoPulAre
dePoZITATe  În  FoSTA  unIune  SoVIeTICă

GaLaction  VereBCeAnu
Institutul de Filologie al AŞM

Problema studierii şi editării textelor de limbă română aparţinînd 
perioadei vechi reprezintă o prioritate în lingvistica românească. S-a insistat, 
în primul rînd, precum e firesc, pe cercetarea şi editarea celor mai vechi 
manuscrise de limbă română.

În acest sens, contribuţia Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – 
Al. Rosetti” din Bucureşti este substanţială, pînă în prezent punîndu-se în 
circuitul ştiinţific zeci de ediţii de tip academic cuprinzînd cele mai diverse 
scrieri aparţinînd, în special, secolelor al XVI-lea – al XVIII-lea. Prioritar, 
au fost editate manuscrise şi tipărituri păstrate în arhivele, bibliotecile şi 
muzeele din România. Mai puţin însă au fost date la iveală cele depozitate 
în străinătate.

Din acest punct de vedere, numeroasele copii de carte populară, în mare 
parte variante posterioare celor mai vechi manuscrise, împrăştiate în colecţii 
străine, rămîn a fi puţin cunoscute şi necercetate.

Este cazul romanelor populare Sindipa şi Alexandria, cunoscute şi 
răspîndite în literatura noastră în zeci de copii manuscrise.

Iată, pe scurt, descrierea lor.
Manuscrisul românesc cu titlul Sandipa, adică povestea lui Chir-împărat 

este depozitat la Biblioteca Naţională a Rusiei (fosta Biblioteca V. I. Lenin) în 
fondul Grigorovici cu nr. 824 (66). Manuscrisul, avînd dimensiunile 210X150 
mm, cu legătură veche uzată în carton şi pînză, conţine 102 file, dintre care 
textul romanului se conţine pe filele 1-101. Scrierea este cursivă minusculă, 
de o singură persoană, pe hîrtie fabricată în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, cu filigran, reprezentînd trei pălării şi o coroană cu iniţialele „BV”. 
Anul executării acestui manuscris se poate uşor deduce din însemnarea de la 
sfîrşitul textului, unde este scris: „Sfîrşitul Istoriii lui Chir-împărat şi al Sandipi 
filosofuluii. Şi am scris-o eu, Ioan Crăciun, din ţinutul Dorohoiu ot Ştefăneşti 
la veleat 1798, maiu în 1”. Pe aceeaşi filă, 101, se găseşte însemnarea unei 
alte persoane, posibil posesorul manuscrisului „…a dumisale logofăt…
precum să se ştii că este a mea fără de nicio pricină. Cini a găî-o s-o trimată 
la mine că că-i drept a me.<17>98 mai 1”. Pe fila 101v şi pe fila liminară, notată 
102, sînt făcute exerciţii de condei şi frînturi de note, în care se desluşesc 
datele „1813 octovri 18 zile, 1824 ghenar 20”. Pe interiorul copertei de la 
începutul manuscrisului se află exlibrisul lui lui V. Grigorovici, în ruseşte:  
„1877 г. Из собр(ания) В. И. Григоровича. Вход. No 824”, iar la sfîrşitul, 
exlibrisul tipografic al Muzeului Rumeanţev din Moscova cu nr. 834).
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Într-un articol publicat recent mă refeream la una dintre cele două cărţi 
populare, şi anume Alexandria, prezentînd o descriere, pe baza unei copii 
fotografice, a manuscrisului. În primăvara anului 2013, am efectuat o deplasare 
în oraşul Kiev, unde am avut posibilitatea să consult acest manuscris şi să 
completez descrierea lui cu date noi.

Manuscrisul românesc, Alexandria, din fondul 301, nr. 817, trecut 
în registrul Institutului de Manuscrise al Bibliotecii Naţionale a Ucrainei 
„V. I. Vernadski” din Kiev cu titlul în limba rusă Skazanie ob Aleksandre 
Makedonskom are dimensiunile 195 X 310 mm şi conţine 78 de file, cu 
numerotare veche. Starea de conservare a manuscrisului, în general, este 
satisfăcătoare, cu precizarea că manuscrisul necesită o recondiţionare serioasă: 
unele file sînt desprinse la cotor, altele se află pe cale de a se dezlipi. Faptul acesta  
a determinat, probabil, pierderea unor file. Textul romanului Alexandria, precedat 
de două file cu un fragment de literatură apocaliptică (fără început şi sfîrşit, cu 
numerotare recentă), se cuprinde între filele 13r şi 76v (cu 19 file lipsă: primele  
12 file (1-12, deci începutul romanului) şi 7 file din cadrul textului (20, 21, 
37,45, 49, 50, 62). Scrierea este cursivă, de un singur copist, cu vădită tendinţă 
caligrafică, fără însă a fi respectate în totalitate prescripţiile scrierii chirilice.

Manuscrisul are mai multe însemnări, dintre care mai importante sînt cele 
făcute de copist. Astfel, din însemnarea de pe fila 56r se poate cunoaşte anul şi 
locul redactării manuscrisului, precum şi numele copistului: „Scrisu-s-au această 
Alexandrie cu toată chieltuiala a dumisale Donie, fecior lui Grigori Pavlovici 
din tîrgul Chişinăului, la anii de la naştere D<o>mnului H<risto>s 1790, în luna 
lui noiemv<rie> 20, în zilele blagocestevii împărătesăi Ekaterinii Alexeevnii  
a toată Rosia, pre vreme cînd băte moscalii cetate Ismail, fiind cneaz sfitli<i>şii 
Aleksandrovici Potenki<n>, mai mare preste toată armie. Deci fiind eu pre 
aceea vreme dascal aice în Chişinău de învăţam copii, m-au poftit acest frate 
Donie, neguţătoriu de aice, însă cu toată cheltuiala dumisale, Donie neguţătoriu, 
Chişinău, şi eu, Ştefan, dascal din Putna, am scris cu chieltuiala dumisale”.

Acelaşi copist intercalează în textul de pe fila 66r următorul comentariu, 
delimitat de acesta prin scrierea lui cu chinovar: „Frate cetitoriule, carele ţi să 
va tîmpla să ceteşti pre această carte Alexandrie, de unde arat<ă> că ar fi întrat 
Alexandru întru acea peştiră, carele zic să fie fost iadul, eu, frate, n-am scris 
cu dovad<ă> ca aceea, ca să fie de credzut, ce, precum am aflat şi eu scris de 
alţi istornici, aşa am scris şi eu, numai ca să să afle, iară lucru cu dovad<ă> şi 
de credzut n-am pus, fiindcă omul cu trup să între în iad şi apoi să mai iasă de 
acolo nu este de credzut. Ştefan, dascal din Putna, dovedeşte dintru alte scripturi, 
fiindcă în iad numai X<risto>s au întrat. Iară, de au fost alt<ă> peştiră aceea, de 
aceasta nu putem şti. Iară în iad n-au întrat”.

Dintre alte însemnări, făcute de altă mînă, posterioare anului în care  
a fost copiat manuscrisul, aşa cum se poate deduce din caligrafia lor, menţionăm 
pe cea din partea de sus a filelor 47v şi 47r, din care se poate deduce unul din 
viitorul posesor al manuscrisului: „Această Alixandrii să numeşti a lui Vasilii 
<sinu Ivana…?> din satu Chiperceni. Am dat pi dî<nsa>…” şi pe cea de pe 
fila 22r, un fragment dintr-un cîntec: „Frunză verdi nucă sacă/Nu-mi trebui 
bui şi vacă/Numai ochii negri să-mi placă”. Apar, de asemenea, pe spaţiile 
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nescrise ale filelor, iar uneori şi pe cele din text, numeroase nume de familie 
însoţite de cifre (probabil persoane datornice posesorului de manuscris), ca cele 
de pe filele 14v şi 15r-v, 17v, 22v şi 23r, 24v şi 25r etc. şi încercări de peniţă.

Limba ambelor texte reflectă deopotrivă atît fenomene lingvistice de 
tip nordic (moldoveneşti sau cu precădere moldoveneşti), cît şi fenomene 
lingvistice localizabile în zona sudică (muntenisme sau preponderent 
muntenisme), situaţie ce caracteriza limba română de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-lea, parcurgînd perioadă de tranziţie de la româna veche la cea modernă. 
Necesitatea publicării ştiinţifice a manuscriselor despre care discutăm se impune 
cu certitudine şi prin faptul că ele ar oferi specialiştilor şi posibilitatea de  
a confrunta transcrierea cu originalele depozitate în Biblioteca Naţională  
a Ucrainei din Kiev şi în Biblioteca Naţională a Rusiei din Moscova şi, astfel, 
mai greu accesibile.

Iată, de exemplu, cîteva particularităţi fonetice din domeniul vocalismului, 
consemnate în cele două texte de carte populară.

Vocala [ă]. În cuvîntul dascal (S, 1r), [a] posttonic apare constant doar în 
formă etimologică. Fenomenul trecerii lui [ă] protonic la [a], caracteristic mai 
ales graiului moldovenesc, se atestă în exemple ca barbatului (S, 17v), păpăgalul 
(S, 17v).

Fonetismul [ă] din păhar (A, 34r) este rarisim, în cvasimajoritatea cazurilor 
întîlnindu-se forma acceptată ulterior de limba literară: pahar (A, 34r).

Fonetismul etimologic este constat prezent în formele verbului  a blestema  
(şi derivatele lui): au blăstămat-o (S, 37r), blăstămate (S, 35r, 55v), să spărie (S, 52v)  
Forma evoluată, inovaţie apărută în graiurile sudice, se întîlneşte în necaz  
(S, 41v), necazul (S, 47r).

[ă] se menţine în părete (S, 99r), păretele (S, 99v), părechi (A, 38r).
Fonetismul etimologic este prezent, o dată, doar în fămeile(A, 41v). În rest, 

forme cu [ă] evoluat la [e], prin asimilare vocalică: femeia (S, 83).
[ă] etimologic nu a fost conservat, dar nici nu a evolua la [e], cum este 

caracteristic, în perioada aceasta, graiurilor de tip nordic, în formele verbului  
a privi. Peste tot se atestă forma cu [i] provenită din [e], mai tîrziu recomandată 
de norma literară: privesc (S, 37r), privie (A, 76r). 

În formele verbului  aridica consemnăm fonetismul etimologic: rădică 
(A, 76r), (S, 42r).

[ă] etimologic este un fonetism normal pentru textele din Moldova: mulţămesc  
(A, 59r), mulţămi (S, 92v), 

Vocala [e]. Fonetismul etimologic nu a fost conservat în dator (S, 92v), datorie  
(A, 27v).

[e] a trecu la ă în Dumnezeu şi derivatele: Dumnedzău (A, 13v, S, 13r), 
dumnedzăiesc (A, 76r). cf. însă, cvasimajoritar, Dumnezeu (S, 59v).

[e] etimologic este menţinut cu regularitate: să înstreină (S, 61r), înstreinat 
(S, 62v), streine (A, 76v), forme normale pentru perioada examinată. Într-un 
singur caz, se atestă forma cu [e] > la [ă]: străine (A, 75r).

Diftongarea lui [e] s-a produs în să mieră (A, 44r), singurul exemplu atestat 
în cele două manuscrise.
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Trecerea lui [-e-] tonic la [e], specifică textelor moldoveneşti, este pusă în 
evidenţă de crieri (A, 17v, crierii (A, 70v). 

[e] median aton apare trecut la [i] în formele bisăric<ă> (A, 47v),  
citi (A, 32r), care alternează cu cetitoriu (S, 97v), ceti (S, 14r), besărică (A, 24r).

Vocala [î]. Fonetismul etimologic, cu [î], se constată, fără excepţie, în 
formele verbului a intra: să între (A, 24r, S, 84v), nu şi în formele lui a umbla, 
unde majoritar [î] apare trecut la [u]: umbla (A, 25r).

[î] accentuat + n apare „diftongat”, prin anticiparea elementului palatal 
din silaba următoare: cîine (A, 42r, S, 43r), mîinele (A, 22v), pîine (A, 42v), pîini  
(S, 22r); cf. cînelui (S, 44r).

Vocala [o]. Conservarea lui [o] aton este pusă în evidenţă de: cocon  
(A, 13v); cf. însă cucoară (A, 39v) şi cucon (S, 3v).

Vocala [u]. Trecerea lui [u] la [o] este pusă în evidenţă de grafii ca poronca  
(S, 32r), au poroncit (33v), nu însă şi în Alexandria, unde înregistrăm doar formele 
actuale: porunci (26r).

diftongul [ea]. Reducerea diftongului [ea] la [e] este des atestată: ave (A, 35r,  
S, 36v), me (A, 23r, S, 97r).

Dăm în continuare cîteva mostre de text.
Sindipa
1v Cînd împărăţie Chir, împărat Persie, acist împărat fiind sterp, că nu-i făce 

împărăteasa niciun cucon; şi să rugă lui Dumnezeu-Împăratul cu multă osîrdie 
şi cu toată inima în multă vreme. Iară după multă vreme şi rugăciune ce făce 
împăratul, i s-au ascultat ruga de la Dumnezeu şi-i născu împărăteasa un cucon 
făt. Şi să umplu de bucurii împăratul şi-l creşte cu multă pază împărătească. 
Şi dacă să rădică mai mare cuconul, avînd poftă împăratul ca să-ş înveţă pre 
fiiul său întru învăţăturile curţii, şi i-au găsit dascal foarte înţelept / 2r pentru 
ca şi pre fiiul său să-l înveţă înţelepciune. Şi stînd dascalul cu multă silinţă şi 
zdrobindu-l întru învăţături 3 ani, nimică n-au putut să înveţă sau să deprindă.  
Şi văzind împăratul că n-au putut fiiul său să înveţă nimică, zisă împăratul: „Văz bine că 
la acesta dascal fiiul mieu orcît de mulţi ani nu-l va deprinde nicio învăţătură, ci voi da 
pre fiiul mieu la Sandipa filosoful, că de mulţi oameni am auzit că este dascal deplin şi  
filosof învăţat”.

Şi îndată chemă pe Sandipa filosoful şi-i zisă lui: „Voi să-ţ dau pre fiiul 
mieu să-l înveţ filosofie ta”. 

Iară Sandipa zisă: // 2v „Gata sint, împărate, şi mă făgăduiescu Împărăţii<i> 
Tale cu mare făgădui<n>ţă că în 7 luni l-oi învăţa toată, atîta cît altul ca fiiul 
Împărăţii<i> Tale nu va fi aşa învăţat şi deplin filosof. Iară de nu va fi aşa precum 
mă făgăduiesc şi precum am zis, atunce să fiu eu despărţit de viiaţa me şi toată 
avuţie me să rămîie împărătească. Pentru aceea mă apuc eu aşa tare şi-l voi face 
deplin filosof şi am gînd cătră Dumnezeu şi cătră Împărăţie Ta că nu voi fi ruşinat, 
ci să aibu cinste de la Împărăţie Ta”. 

Atunce zisă împăratul cătră Sandipa: „O parte de / 3r avuţie me ţ-aş face 
de va fi aşa în grabă să-l înveţ”. 

Iară Sandipa zisă: „Acist lucru ci am făgăduit, dacă nu te încredinţezi, vei 
vide pe urmă şi atunce vei crede”.
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Şi atunce împăratul l-au crezut cu mare nădejde şi cu dulci cuvinte i-au 
giuruit mare giuruinţă Sandipii filosofului şi zisă: „Ce vei pofti de la mine 
dat să-ţ fie”. 

Şi pentru mai mare încri<di>nţare s-au făcut şi zapis filosofului. 
Atunce şi Sandipa au dat zapis la mîna împăratului precum că în 7 luni îl 
va da diplin filosof pre fiiul împăratului precum s-au apucat, iară de nu va fi 
aşa, atun//3vce să i să taie capul Sandipii. Şi după scrisorile ci s-au făcut între 
împăratul şi între dascalul Sandipa filosoful s-au încredinţat zapisul şi dedi 
pre fiiul său în mîna Sandipei.

Şi luînd filosoful pe cucon l-au dus la casa lui şi îndată să apucă de făcu 
o casă mare şi largă şi o vărui casa preste tot şi zugrăvi pe păreţii casii multe 
feluri de zugrăvituri. Şi la toate zugrăviturile ci era pre păreţi scrisă şi istoriile 
a cîte învăţături vre să-l înveţă tot pre păreţ. Şi atunce pusă pe cucon într-ace 
casă şi ori în care parte căuta cuconul / 4r toate chipurile era scrisă cu istoriile 
sale deplin. Şi aşa şide numai amîndoi, dascalul şi cu cuconul, într-ace casă şi-i 
tot arăta dascalul şi-l învăţa pe cucon zioa şi noapte şi numai cît să odihne nu-l 
învăţa, iară cum să scula îndată începe dascalul a-i arăta şi-l învăţa pe cucon.  
Şi orici le trebuie de toate ave de ajuns de la împăratul. Şi aşa cu multă osîrdie 
stînd filosoful pînă la vreme ci au zis că l-a învăţa toate învăţăturile au învăţat 
cuconul, cît altul ca fiiul împăratului nu era cu putinţă să fie aşa de învăţat, toată 
dăscălie şi filoso//4vfie învăţat aşa bine.

Şi dacă să umplu vreme, miiarsă filosoful la împăratul şi, închinîndu-să, sisă:  
„O puternice împărate, ce lucru poftei şi dorie<i> mîine vei vide că fiiul 
Împărăţii<i> Tale mîini la tri ceasuri din zi va veni şi, văzindu-l, te vei bucura 
foarte cu mare bucurii”.

Alexandria

18r Cînd au mers Alexandru la apus şi au întrat în cetate rîmului

De acole purceasă Alexandru la apus cu toată putere împărăţii<i> sale 
spre cetate Rîmului. Şi să întîmpinară cu nişte crai greceşti şi-i adusără daruri şi 
haragiuri cîte de zăci ani. Şi multă vesălie făcură cu dînşii. Şi unii să întoarsără 
pre la ţărîle lor, iară alţii marsără cu Alexandru pînă la Roma-cetate. Iară dacă 
audziră rîmlenii, rău să spăimîntară de Alexandru, că judeca Rîmul, ca şi pre 
Antina, 12 filocofi. Şi făcură sfat: închina-să-vor lui Alexandru au ba? Deci 
aşedzară tot sfatul lor să să închine zîcînd: „Să nu pătimim şi noi după cum au 
pătimit şi Antina-cetate, ce bine este să ne închinăm lui şi cu mare cinste să-l 
băgăm în cetate noastră ca pre un împărat mare”.

Iară dacă s-au apropiet Alexandru de Rîm, ieşitu-i-au înainte în timpinare 
frumoasă 4000 de călăraş, voinici tineri împodobiţ cu haine scumpe de mult preţ 
şi călări pre cai suri arăpeşti, şi închinîndu-să lui Alexandru, zisără: „Întru mulţ 
ani să trăieşti, Alexandre-Împărate!”

Şi trecură. Iară după dînşii veni 500 de fete tinere şi ales de frumoasă, 
fiind împodobite cu haine roşii şi cununi de aur în cap şi călări pre cai albi.  
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Şi marsără şi aceste de să închinară lui Alexandru dzîcînd: „Întru mulţ ani, 
împărate Alexandru, împăratul Rîmului şi a toată lume!”

După aceste ieşiră / 18v cetăţănii toţ cu stîlpări de finic pe a mînă,  
şi ramurile era împodobite tot cu aur, şi să închinară lui Alexandru dzîcînd:  
„Întru mulţi ani, împărate Alexandre a toată lume!”

Alexandru, dacă vădzu acea întimpinare aşa frumoasă şi minunată, îş tocmi 
şi el oştile şi voievodzii cei mai aleş, cineş cu polcurile sale înainte merge. Iară 
Alexandru să împodobi foarte frumos de strălucie ca soarele prin oaste, puind 
în cap stemă de mult preţ şi 640 de povodnici împodobiţ cu rafturile pînă în 
mînă. De aceştie merge un rînd de o parte de Alexandru şi alt rînd, de altă parte. 
Apoi începură a bate în dobe şi a dzice în trîmbiţă şi în surle şi într-alte zîcături 
minunate. Şi aşa băgară pre Alexandru în cetate cu mare cinste. Iară dacă întrară 
în cetate, ieşit-au înainte 40 de popi rîmleneşti tot cu chivote şi cu cadelniţe de 
aur pre a mînă şi întrară în Sfeataia Sfeatih, ce o făcusă Savila, sora lui Solomon-
Împărat. Şi să închină Alexandru într-însa şi-i dediră carte lui Daniil prorocul, în 
carele carte scrie aşa: „În cursul anilor 5200 ieşi-va inorogul de la Machedonie 
şi va ucide berbecile de la răsărit, căruie îi ajung coarnele pînă la ceriu, şi va 
junghie leul de la amiazăzî şi va goni pe toţ pardoşii de la apus. Şi pentru dînşii 
să va cutremura toată lume”.

Alexandru dzisă: „De cine grăieşte şi spune carte aceasta?”
Iară cetăţănii dzisără: „Aşa ni să pare să fii Împărăţie Ta acela. Şi să chiiamă 

şi să tîlcuieşte berbecile de la răsărit, Darie-Împărat, leul de la amiiadzăzî, Poriu-
Împărat, iară pardoşii, crai<i> de la apus”.

Alexandru dzisă: „Cum va fi voie lui Dumnedzău, aşa să fie”. // 19r 
După aceea începură a scoate daruri scumpe lui Alexandru. Îi dediră ermurucul 
lui Solomon-Împărat. Şi-i mai dederă 15000 de blide de aur vărsat cu pietre 
scumpe împodobite, care fusăsă a lui Solomon-Împărat. Şi mai scoasă coroana 
lui Solomon-Împărat, neştiut preţul ei. Şi-i mai scoasă o stemă a Savelii-
Împărătesii. Şi-i mai scoasă un farij alb cu şaoa de adiiamant fără de preţ. 
Şi scoasă sabie de anchi<s>t-hier a lui Iraclie-Împărat, ce o luoasă de la 
Troada-cetate. Şi scoasă o suliţă de os de elifant cu pietri scumpe de mare preţ.  
Şi scoasă pavădza învălită cu piei de aspidă a lui Tarchenie-Împărat. Şi mai 
scoasă un inel al Saramidei-Împărătesii, şi întru acel inel era / 19v  făcut 
ceasornic şi să vede ceriul cu toate stelile şi strălucie ca un luceafăr, neştiut 
preţul lui. Şi veniră toţ craii şi toţ domnii de la apus şi să închinară cu daruri 
şi cu haragiuri cîte de 10 ani. Şi să milostiviră Alexandru spre dînşii şi le dede 
domniile şi crăiile iarăş pre la ţărîle lor. Şi strînsă aur şi argint mult fără de 
samă. Şi pusă Alexandru împărat pre Laomeduş veteazul ca să fie el mai mare 
preste toţ crai<i> şi domnii Apusului.
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„ArTe PoeTICe” – VIZIunI lIrICe ŞAIZeCISTe

Victoria VÎnTu
Institutul de Filologie al AŞM

Formarea unei viziuni adecvate despre literatura postbelică basarabeană 
este posibilă doar în condiţia examinării contextului politic, social şi cultural 
specific unei perioade care constituie poate cea mai dureroasă filă din istoria 
neamului nostru. Primul deceniu postbelic este marcat de anihilarea pe toate 
căile şi cu toate mijloacele a spiritualităţii naţionale. „Pentru regimul totalitar, 
nonvaloarea şi mediocritatea au fost mereu o politică literară, componentă  
a unei strategii mai largi de strangulare a spiritului. (…) Susţinerea nonvalorilor, 
instituţionalizarea lor prin introducerea în programele de învăţământ şi în 
manuale, prin decernarea de premii, acordarea de funcţii şi titluri onorifice, prin 
crearea, cu ajutorul convergent al mai multor organisme, a unui statut privilegiat, 
face parte din aceeaşi, unică acţiune de anihilare a iniţiativei creatoare.”  
[6, p. 15]

Deşi mai purtând încă amprentele dogmei, arta cuvântului îşi va deschide 
treptat, în anii ’60, noi orizonturi, orientându-se spre cultivarea spiritului creator, 
spre extinderea ariei tematice, spre descoperirea unor noi forme şi modele 
literare. Calea dramatică şi sinuoasă spre afirmarea unor individualităţi creatoare 
puternice este răspunsul literaturii la relativa destindere politică şi socială care  
a urmat după moartea lui Stalin.

În aceşti ani se manifestă o deosebită activitate editorială, sporeşte numărul 
de cărţi, se editează folclorul, apare revista Octombrie (1956), Cultura (1965). 
De o importanţă incontestabilă este editarea clasicilor literaturii române (divizaţi 
totuşi în „români” – Coşbuc, Caragiale şi „moldoveni” – Eminescu, Creangă, 
Alecsandri). Procesul a fost iniţiat în 1956 şi a reprezentat un moment de referinţă 
pentru evoluţia ulterioară a literaturii basarabene. În acelaşi an a fost organizată 
de Academia de Ştiinţe de la Chişinău o conferinţă, unde, cu lux de amănunte şi o 
exemplară conştiinciozitate ştiinţifică, savanţi din Moldova, dar şi din Moscova 
şi Leningrad, au demonstrat originea latină a limbii noastre, contestându-se astfel 
teoriile false care i-au atribuit anterior o descendenţă slavă.

Descătuşarea şi deschiderea altor orizonturi de cunoaştere şi comunicare 
culturală caracteristice anilor şaizeci se soldează, în plan universitar, cu 
inaugurarea, în anul 1964, a Facultăţii de Limbi Străine în cadrul Universităţii 
de Stat, iar ulterior şi la Institutul Pedagogic „Ion Creangă”, şi la Universitatea 
„Alecu Russo” din Bălţi. De aici încolo urmează studiul riguros şi sistematizat al 
limbilor şi al literaturilor străine în Moldova dintre Prut şi Nistru, studiu care, fără 
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doar şi poate, îşi lasă amprenta asupra peisajului cultural şi asupra receptivităţii 
cititorului de atunci.

Toate aceste evenimente semnifică şi o primă treaptă spre aflarea „cheilor 
artei”, spre descoperirea artisticului ca fundament al literaturii, al valorii estetice, 
anihilat anterior de preceptele dogmatice.

Dacă e să ne referim la lirică, poeţii nu se mai limitează la versificarea seacă  
a lozincilor partidului. Aria tematică se va extinde, marcând şi o reorientare de 
viziune. În acest context, artele poetice devin un prilej de detaşare de problematica 
pur socială şi de reflecţii asupra destinului omului de artă, a creaţiei ca formă 
de dăinuire în timp. Un moment de referinţă în istoria literaturii basarabene 
reprezintă eseurile lui George Meniuc. Semnificative prin valoarea estetică 
indubitabilă, ele reprezintă şi o importantă sursă de documentare ce deschide 
noi viziuni, perspective asupra crezului artistic al scriitorilor basarabeni. 
Autorul realizează o memorabilă definire metaforică a artei: „Există o veche 
şi povăţuitoare credinţă că dacă găseşti iarba-fiarelor, o iarbă vrăjită, nespus de 
rară, ascunsă de ochii oamenilor obişnuiţi, capeţi deplina putinţă să deschizi cu 
firul ei orice lăcăţi, orice zăvoare, orice cătuşe, ca la urmă să pătrunzi în cetăţile 
cele mai ferecate şi să descoperi comori şi minuni ţinute în taină” (G. Meniuc, 
„Cheile artei”). Această „iarbă vrăjită” simbolizează forţa poeziei de a se ridica 
deasupra oricăror restricţii ideologice, realizându-şi adevărata menire – a defini 
o părticică din sufletul unui popor.

Sporeşte aria de investigaţie a poeziei. Stratul semnificărilor câştigă în 
profunzime, deşi expresia literară mai lasă de dorit. De menţionat totuşi că 
interesul pentru literatura populară, veneraţia clasicilor devin un bun prilej de 
detaşare de tematica socialistă dominantă. Valorificarea temelor, motivelor de 
sorginte folclorică: „dorul” (L. Deleanu, „Cartea dorului”), „satul” (N. Costenco, 
„În mine-i satul”), „casa părintească” (Gr. Vieru, D. Matcovschi), „fântâna”  
şi „fântânarul” (A. Lupan, V. Teleucă) devine o necesitate vitală şi o obişnuinţă. 
În concluzie, considerăm această direcţionare drept un aspect comun pentru 
scriitorii de facturi diferite.

Acestea reprezintă primele semne de revigorare a poeziei basarabene, 
constituind o treaptă importantă din traseul sinuos de la expresia de substanţă 
ideologică la cea modernă. Artistul îşi construieşte din aceste imagini un 
propriu edificiu de valori în care se regăseşte atât în plan existenţial, cât şi 
în cel al creaţiei. Dorul de cuvânt, de poezie îi mistuie sufletul ca în această 
poezie cu tonalităţi blagiene uşor de recunoscut:

„Hai vino cu strofele mele
În ţara de foc a novacului,
Ca s-auzim în răsufletul veacului
Iuţile unde majore
Ale bătăilor din ore
Şi clipe de hotare sparte.”
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Cel care ne invită să realizăm o incursiune în sublima „carte a dorului” 
este Liviu Deleanu.

Motivul „dorului”, ce formează un capitol aparte în folclorul românesc, 
devine un laitmotiv al artelor sale poetice. Dorul de cuvântul sacru, capabil să 
releve adevărul, de expresia care să sensibilizeze cititorul este puterea de trecere 
din cotidianul anost într-o realitate atemporală. Arta cuvântului îi asigură fiinţei 
umane depăşirea condiţiei sale trecătoare, provizorii:

„Nici bătăile ciudate
Din ceasornicele toate
Câte merg ne-ncetinite
Cu noianul de clipite
Ale orelor fugare,
Nu-s în stare
Să-mi cutremure pământul,
Cât mai drămuiesc cuvântul.”

(L. Deleanu, „Ceaslov”)

Autorul reuşeşte să îmbine perfect motivul dorului cu cel al timpului, 
definind metaforic coordonata esenţială a destinului omului de artă, dorul de  
a stăpâni timpul prin creaţia sa.

O altă temă importantă, prin care se relevă imaginea eului liric aflat într-o 
permanentă căutare a propriei identităţi, este cea a „fântânei”. În funcţie de context, 
„fântâna” sugerează viaţă, nemurire, tinereţe veşnică, căutare în profunzimile 
universului lăuntric, dar şi în adâncimile cosmosului ce ne înconjoară. Apele 
mereu schimbătoare, reconfortante, răcoritoare ale fântânii simbolizează  
o continuă întinerire.

În tradiţia românească, „fântâna” asigură celui care o sapă purificare spirituală.  
Este o muncă tenace, care necesită multă jertfire de sine, o muncă ce deschide 
calea spre esenţele vitale universale. Atestăm aceste conotaţii în poeziile „Fântâna 
lui Pahoma” (1956) de Andrei Lupan, „Fântânarii veacului douăzeci” (1964) de 
Victor Teleucă, „Ispită” (1965) de Grigore Vieru.

„Nimic n-a intra niciodată-n uitare
oamenii vor săpa alte fântâni
vor căuta
alte
arfe
Şi vor desluşi în pământ alte izvoare.
Iar în scoicele incadescente-ale lămpilor
electrice
puternice
vor tremura cuvintele ce le-au spus



361

aici fântânarii,
aşa cum în livezi
şi iarna se aud livădarii.”

(V. Teleucă, „Fântânarii veacului douăzeci”)

Sesizăm în această bucată lirică o definiţie metaforică a destinului artistic. 
Actul de creaţie presupune sondarea continuă, în adâncuri, în căutarea luminii 
purificatoare. Este lumina cuvântului scris, ce va dăinui asupra timpului înscriind 
numele poetului-„fântânar” în rândul valorilor eterne. Construit în manieră 
blagiană (Sapă, frate, sapă,/ până când vei da de apă, „Fântânile”), textul pune 
în evidenţă traiectoria specifică de dezvoltare a liricii basarabene în demersul ei 
greu de revenire la uneltele proprii. Conotaţii similare surprindem în „Fântâna 
lui Pahoma” de Andrei Lupan sau în „Insomnie” de Grigore Vieru.

Fenomenele naturii ca pretext pentru poezie constituie o altă coordonată 
definitorie pentru lirica şaizecistă. Suscită interesul nu pastelurile creionate 
în stil sec, descriptiv, ca fundal al muncilor agricole în colectiv, ci, credem, 
artele poetice, unde elementele naturii reprezintă „un primum movens” al 
actului de creaţie. Poezie este pretutindeni – în spicul de grâu, în stropi de 
ploaie, în freamăt de codru, iar menirea artistului e de a o cuprinde, mai 
mult cu inima decât cu privirea, şi a o releva în versuri emoţionante prin 
sensibilitate, sinceritate:

„Şi-am zis verde, şi-am zis frunză
Şi tăcui deodată când
Începu să mă pătrunză
Un fior călduţ de cânt.
Şi mi-am dus atunci la buze
Frunza codrului străbun.
Ea în graiul ei îmi spuse
Tot ce eu voiam să spun.”

(Petru Zadnipru, „Şi-am zis…”, 1959)

Textul este pătruns de o candoare aparte, de o atmosferă de luminozitate 
şi naturaleţe. Tonalităţile folclorice, pregnant reliefate, le conferă o notă de 
naivitate, specifică de altfel întregii poezii a lui Petru Zadnipru.

O sursă organică de inspiraţie pentru poetul dornic de poezie şi de 
libertate este satul natal. Spaţiu atemporal, sacral, el devine un refugiu pentru 
artistul ros de incertitudini (trăsătură caracteristică poetului basarabean din 
perioada respectivă). „În mine-i satul…” – afirmă poetul care se autodefinea 
metaforic „cetăţean al ţării poeziei”, N. Costenco, iar cuvintele lui răsună drept 
un ecou al bine cunoscutei fraze blagiene „Veşnicia s-a născut la sat”.

Sugestive sunt conotaţiile tabloului rustic în volumul lui Grigore 
Vieru Numele tău (1968). Însuşi titlul insinuează ideea regăsirii identităţii 
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individuale şi a celei creatoare. Imaginea satului, potenţată de cea a mamei, 
este concepută drept replică definitorie adusă preceptelor de creaţie dominante 
în perioada dată.

Pe când farmecul peisajului rural devine condiţie a actului de creaţie, 
munca ţăranului este tot mai des asociată cu truda artistului. „Gestul primordial 
al celui ce a purces în zori cu plugul, în complicitate cu soarele şi cu şesul gras, 
să trezească la viaţă sămânţa, e identic cu gestul celui care potriveşte cuvintele.” 
[1, p. 230]

Imaginea creatorului este de asemenea regăsită în ipostaze ale olarului 
(G. Meniuc), plugarului (N. Costenco), fântânarului (Gr. Vieru), îndeletniciri 
tradiţionale orientate spre munca individuală şi nu colectivă. Se reliefează, 
astfel, tendinţa autorilor de a se dezice de evocarea muncilor colective (specifică 
pentru operele apărute până în 1965) şi de a manifesta un interes sporit pentru 
identificarea individualităţii ca temelie a creaţiei.

Rămânând fidelă fondurilor matriciale latente ale poporului, care-i 
stimulează dorinţa revelării marilor sensuri ale existenţei, poezia lui Grigore 
Vieru, poetul considerat unanim mesager al românismului în Basarabia, vine 
cu o filozofie aparte, redată printr-o formulă poetică inedită. Versul său nu se 
întemeiază pe acea generală stare de falsă bucurie caracteristică pentru opera 
(oficială) a multora dintre contemporanii săi. Lipsită de exces de gest sau de 
sentiment, această poezie reprezintă totuşi transfigurarea lirică a unei tulburătoare 
concentrări de energie sufletească.

Pornind de la aprecierea liricii lui Grigore Vieru drept una a sentimentelor şi 
nu tematică, am putea considera predilecţia pentru evocarea imaginilor meleagului 
natal, ale satului, îndeosebi, o ocazie fericită pentru a evidenţia starea de spirit  
a eului liric: „Chiar şi-atunci când stau şi cânt/ Eu mă reazem de pământ…”.

Este o constatare ce, indubitabil, ar putea fi considerată crezul poetic 
al generaţiei literare şaizeciste. „În ciuda ritmurilor accelerate ale secolului, 
scriitorul basarabean a rămas în linii mari un povestitor ce preferă tonalitatea 
domoală, blândă, contemplaţia retrospectivă, umorul bonom şi chiar prolixitatea, 
gratuitatea verbală.” [3, p. 158]

O orientare importantă în artele poetice şaizeciste reprezintă textele-
elogiu aduse atât clasicilor români, cât şi celor ai literaturii universale. Interesul 
sporit pentru acest tip de creaţie derivă din deschiderea unor noi orizonturi 
artistice ale culturii universale pentru poeţii din Moldova. Admiraţia pentru 
opera înaintaşilor şi-au exprimat-o N. Costenco în „Creangă”, „Lui Donici, 
la aniversare”; Gr. Vieru în „Iezii lui Creangă”, „Legământ”, „Arghezi”,  
L. Damian în „Arghezi”.

„Dintre scriitorii clasici legătura cea mai strânsă s-a dovedit a fi cu 
Eminescu, sub semnul căruia poezia basarabeană va reface drumul spre valorile 
trecutului, inclusiv ale folclorului. Spre exemplu, Vieru reface drumul spre 
creaţia populară la modul eminescian şi cel blagian. Însuşirea valorilor trecutului 
mai înseamnă recuperarea zonelor ce ţin de sacralitate, asociate, într-o perioadă 
profund ateistă, inclusiv cu credinţa în Dumnezeu.” [2, p. 20]
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Ideea de bază sugerată este „legământul” sacru dintre tezaurul literar 
românesc şi lirica basarabeană, potenţate de fondurile aceleiaşi spiritualităţi: 
„Ştiu: cândva, la miez de noapte,/ Ori la răsărit de Soare,/ Stinge-mi-s-or ochii 
mie/ Tot deasupra cărţii Sale” (Grigore Vieru).

Accentele sunt plasate pe evocarea perenităţii valorilor naţionale, pe 
cultivarea sentimentului de pietate pentru cei care constituie expresia sufletului 
neamului.

Poezia basarabeană din anii ’60 reuşeşte să depăşească rigorile dictate de 
realităţile vitrege ale timpului, orientându-se constant spre tradiţiile poporului, 
spre fondul valorilor naţionale şi universale, spre uneltele sale fireşti.
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VoCABulArul TeMATIC: o ABordAre
dIn PerSPeCTIVă leXICogrAFICă

ana VulPe
Institutul de Filologie al AŞM

Diversitatea raporturilor determină diversitatea grupurilor în care pot 
să intre cuvintele, reunindu-se pe baza comunităţii unor anumite trăsături. 
Iar existenţa grupurilor de cuvinte (câmpuri semantice, grupuri tematice, 
lexico-semantice, sinonimice, antonimice etc.) este una dintre cele mai 
importante manifestări ale sistemului lexical. Referitor la încadrarea 
cuvintelor în diverse grupuri M. Pokrovski scria: „…cuvintele şi sensurile 
lor nu există separat unele de altele, ci se combină, independent de conştiinţa 
noastră, în diverse grupuri, drept criteriu de grupare fiind similitudinea sau 
deosebirea trăsăturii de bază [1, p. 82]. Teza privind manifestarea lexicului 
limbii ca un sistem al unor grupuri diferite de cuvinte este larg acceptată, 
dacă nu chiar unanim recunoscută.

Prezentarea vocabularului limbii conform câmpurilor noţionale (adică 
după un criteriu intern, semantic, şi nu după unul extern, alfabetic) şi, prin 
urmare, după domeniile de folosire, permite utilizarea eficientă a acestuia în 
actul de comunicare, găsirea rapidă a celui mai potrivit cuvânt într-o situaţie 
comunicaţională anumită. Or, într-un dicţionar general al limbii, în care cuvintele 
sunt înregistrate în ordine alfabetică, este dificil a găsi prompt unităţile lexicale 
ce constituie o idee, o temă etc., pentru a putea selecta şi utiliza cuvântul cel mai 
potrivit într-un moment sau într-o situaţie anumită. De fapt, orice act comunicativ 
se realizează neapărat în cadrul unei anumite teme, situaţii etc. În această ordine 
de idei, cercetătorul Vasile Bahnaru menţionează că dicţionarele consultate 
aranjează, de obicei, cuvintele în ordine alfabetică şi majoritatea utilizatorilor 
consideră, probabil, că această clasificare este singura posibilă. Lingviştii 
şi lexicografii care se pronunţă împotriva ordinii alfabetice de prezentare a 
cuvintelor în dicţionare consideră metoda dată ca fiind pur mecanică, având 
drept rezultat izolarea unui cuvânt de celelalte cuvinte din aceeaşi familie, cu 
care alcătuiesc un tot în sistemul limbii. În această ordine de idei, unii specialişti 
(G. Matoré) sunt atât de categorici, încât preconizează dispariţia dicţionarelor 
alfabetice, afirmând că „era dicţionarelor alfabetice este depăşită” [2, p. 99].

Marin Bucă, în Prefaţa Dicţionarului tematic al limbii române. Omul, 
precizează că „Mintea omenească a fost frământată de căutarea altor criterii de 
ordonare a unităţilor lexicale (în afară de cel alfabetic – n. n.) ale limbii, fapt 
ce a dus la elaborarea aşa-ziselor dicţionare ideografice… Cu timpul tipologia 
acestor dicţionare s-a diversificat, conturându-se 3 tipuri principale: ideografice 
tezaur, analogice şi tematice de uz didactic [a se vedea 3]. Şi lingvistul rus  
V. V. Morkovkin identifică trei tipuri de dicţionare ideografice, în funcţie de 
principiile metodologice de clasificare a noţiunilor şi, prin urmare, de felul cum 
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sunt aranjate cuvintele, şi anume: dicţionare ideografice tezaur, analogice şi 
tematice de uz didactic [4, p. 27].

Remarcăm că o prezentare amplă, sistematică a vocabularului limbii române  
într-un dicţionar ideografic tezaur nu s-a înregistrat. Există doar câteva lucrări 
tangenţiale, ca Dicţionar analogic de Ştefan Florescu (1938), acesta fiind, de fapt, 
prima încercare de elaborare a unui dicţionar ideografic în română; Dicţionar 
analogic şi de sinonime (Marin Bucă, Bucureşti); Dicţionar tematic rus-român 
(Marin Bucă, Timişoara); Dicţionar tematic al limbii române. Omul (autor, de 
asemenea, Marin Bucă, Bucureşti, 2000).

Dicţionarele ideografice sunt dicţionare lingvistice în care sistemul 
lexical al limbii este prezentat în grupuri sistematizate de cuvinte, apropiate, 
într-o anumită măsură, din punct de vedere semantic. Prin urmare, dicţionarele 
ideografice reflectă conţinutul semantic al elementelor lexicale, dar în realizarea 
acestei sarcini nu se porneşte de la cuvânt în parte, ci de la noţiunea exprimată 
de acest cuvânt. Scopul primordial al acestui tip de dicţionare constă în a descrie 
totalitatea de cuvinte unite în baza unei noţiuni.

Istoria elaborării dicţionarelor ideografice îşi are începutul în negura vremii.  
În zorii civilizaţiei, când oamenii aşterneau gândurile pe hârtie cu ajutorul 
ideogramelor, al simbolurilor, o lucrare asemănătoare cu un dicţionar era, probabil, 
acea în care cuvintele erau aranjate în grupuri tematice. Pe atunci lexicograful, 
pur şi simplu, nu putea dispune de alte criterii de clasificare a cuvintelor, decât 
de raporturile existente în însăşi realitatea. Din păcate, nu prea avem mărturii 
privind elaborarea dicţionarelor în acele vremuri. Printre primele încercări de 
clasificare ideografică a vocabularului poate fi considerată o gramatică a lui 
Aristofan, directorul bibliotecii din Alexandria (sec. II î.H.). Mai târziu apare o 
lucrare de proporţii (10 volume) pe baza limbii greceşti, elaborată de lexicograful 
Iulius Pollucis. Până în zilele noastre a ajuns doar Onomasticonul. Fiecare carte e 
un tratat, cuprinzând cele mai importante cuvinte ce se referă la o temă sau alta. 
Mai târziu, între sec. II şi III, apare un dicţionar al limbii sanscrite, incluzând  
10 mii de cuvinte.

O altă etapă se distinge odată cu apariţia lucrărilor lexicografice ale lui 
Piter Mark Rojet. Dicţionarul tezaur de cuvinte şi expresii engleze al lui Rojet este 
considerat, de fapt, primul dicţionar ideografic, ce şi-a păstrat valoarea şi influenţa 
asupra tradiţiei de elaborare a dicţionarelor până în zilele noastre. Acesta divizează 
întreg câmpul noţional al vocabularului limbii engleze în 4 clase mari: noţiunile 
abstracte, spaţiul, materia şi spiritul, care sunt ulterior divizate în mai multe subclase 
şi sub-subclase. Desigur, dicţionarul are multe deficienţe. Trezeşte nedumerire 
chiar divizarea în clasele mari (spaţiul e aparte, pe când timpul e inclus în clasa 
noţiunilor abstracte). Cu toate acestea, dicţionarul e considerat o primă încercare 
de ierarhizare logică a vocabularului. Mai târziu, pe baza lui apar dicţionare 
ideografice ale limbilor franceză, maghiară, suedeză, olandeză etc. Lucrarea  
a avut 28 de ediţii încă în timpul vieţii autorului.

Zece ani mai târziu apare Dicţionarul analogic al limbii franceze al 
lui P. Boissiere. Lexicograful francez renunţă la criteriul logico-filosofic în 
clasificarea lexicului, acceptând pe cel semantico-alfabetic în dispunerea 
cuvintelor. Amplasarea însă în ordine alfabetică a grupurilor tematice face 
dificilă clasificarea ideografică a lexicului, întrucât grupurile tematice, 
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ca şi cuvintele, stabilesc între ele anumite raporturi. Anume relevarea 
acestor raporturi constituie sarcina primordială în procesul de elaborare  
a dicţionarelor ideografice.

Nu putem să nu amintim în acest context de Dicţionarul limbii spaniole al lui  
J. Casares din trei părţi: sinoptic, analogic şi alfabetic. Partea sinoptică cuprinde 
38 de clase noţionale de bază, divizate în încă 2000 de grupe. În partea analogică 
aceste 2000 de grupe sunt completate cu serii de cuvinte. Partea alfabetică nu 
e altceva decât un dicţionar explicativ al limbii spaniole. E un dicţionar care 
merită atenţie din punctul de vedere al utilităţii.

Desigur, sunt şi alte lucrări lexicografice tezaur, dar spaţiul nu ne permite 
nici chiar să le numim.

Spre mijlocul secolului al XIX-lea apare un al treilea tip de dicţionare – 
tematice, orientate spre didactică, spre acei care învaţă o limbă. Autorii acestora 
nu-şi pun scopul de a prezenta toate grupurile semantice existente într-o limbă, 
ci îşi pun sarcina de a evidenţia şi a reflecta doar un anumit număr de teme, 
cu întreaga lor listă de cuvinte, importante din punctul lor de vedere. Acestea 
cuprind circa 10-12 mii de cuvinte, de cele mai multe ori, traduse în una sau 
mai multe limbi. Din seria dicţionarelor tematice bi- sau polilingve exemple 
sunt mai multe. Amintim doar de unul: Dicţionar tematic olandez-englez, autori  
R. Bonder şi G.J. van der Kenken. Întregul material lexical este divizat în 25 
de clase tematice, fiecare dintre acestea fiind divizate în grupe (278 la număr).  
La sfârşitul fiecărei clase tematice se dau expresii idiomatice.

În cadrul dicţionarelor ideografice tematice de orientare didactică se disting 
aşa-numitele dicţionare în imagini, ilustrate. Specificul acestora constă în faptul 
că sensurile cuvintelor sunt prezentate prin intermediul desenelor, imaginilor. 
Acestea sunt de proporţii mai mici, econome şi eficiente, într-o anumită măsură.

Astfel, având în vedere principiile metodice de clasificare a noţiunilor, 
precum şi ordinea de amplasare a acestora, se disting, menţionăm încă o dată, 
trei tipuri de dicţionare ideografice: tezaur, analogice şi didactice (tematice). 
Dacă într-un dicţionar tezaur numărul de grupe de cuvinte prezentate depinde 
de capacitatea semantică a unei limbi, acestea doar trebuie exact identificate şi 
clasificate, atunci în cel tematic sunt selectate şi prezentate doar temele actuale, 
importante sub aspect didactic.

După ce am prezentat sinoptic tabloul privind elaborarea dicţionarelor 
ideografice, în cele ce urmează ţinem să aducem doar vorba despre dicţionarul 
în curs de elaborare în cadrul Sectorului de lexicologie şi lexicografie, despre 
problemele cu care ne confruntăm.

Am purces la realizarea dicţionarului prin elaborarea unei scheme 
de clasificare a vocabularului. Iniţial ne gândeam la un dicţionar ideografic 
tezaur, dar pe parcurs ne-am dat seama că suntem limitaţi în timp şi în forţe 
pentru a duce la bun sfârşit o atare lucrare şi până la urmă vom reuşi să realizăm 
un dicţionar tematic. Am fost stabilite temele de bază, care urmează să fie 
completate cu seriile corespunzătoare de cuvinte. Fiecare temă se împarte 
în subteme, în microteme, care la rândul lor pot constitui chiar nişte grupuri 
paradigmatice. Important este să fie respectat principiul ierarhiei şi cel al 
succesivităţii logice.
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În organizarea microsistemelor tematice îşi poate găsi reflectare şi aspectul 
derivaţional. Problema polisemiei nu apare, întrucât ea este anihilată de însăşi tema, 
sensurile diferite ale unui cuvânt ajung în cadrul unor teme diferite (de exemplu, urs:  
1) animal mamifer; 2) grindă la podul unei case; ac: 1) unealtă; 2) organ al unor 
animale şi păsări; 3) frunza coniferelor etc.).

Deşi există deja o anumită tradiţie în lexicografia europeană, cel puţin, totuşi 
apar încă destule probleme, atât de ordin teoretic, cât şi, mai ales, de ordin practic 
în procesul de elaborare a dicţionarelor ideografice tematice. Dintre acestea pot fi 
menţionate: identificarea parametrilor lingvistici, metodici şi chiar lexicografici; 
argumentarea schemei de clasificare a cuvintelor; determinarea temelor de bază, 
a microtemelor; structura articolului de dicţionar etc. Esenţa, desigur, o constituie 
schema de clasificare. Pornind de la unitatea lumii înconjurătoare, ca o totalitate 
a tot ce există, la clasificare merită a fi evidenţiate, întâi şi întâi, trei secţiuni 
mari: Universul (Natura), Omul, Omul şi societatea. Următorii paşi se stabilesc 
de asemenea în mod deductiv, în baza factorilor extralingvistici, pornind de la 
organizarea obiectelor din realitate. Detalierea ulterioară a temelor se face pe cale 
inductivă, de jos în sus, pornind de la materialul lexical concret [a se vedea 3].

În concluzie, specificăm, o dată în plus, că obiectivul de bază al cercetării 
noastre se organizează pe dimensiunea: întrucât orice act comunicativ se 
realizează neapărat în cadrul unei anumite teme, situaţii etc., cercetarea, 
clasificarea şi prezentarea lexicului conform apartenenţei unităţilor lui la 
clasele lexicale ce exprimă acelaşi sens, aceeaşi noţiune, acelaşi domeniu 
al realităţii, adică pe câmpuri noţionale, tematice, este deosebit de necesară. 
Prin aceasta, cercetătorii îşi propun realizarea unei lucrări cu funcţionalitate 
multiplă, în care cuvintele (cu definiţiile caracteristice) vor fi sistematizate 
după conţinut (din punct de vedere onomasiologic), adică pe domeniile lor de 
folosire. În acest sens, cercetătoarea Mioara Avram afirmă, pe bună dreptate, 
că în felul acesta discuţia este legată de viaţa reală a cuvintelor. Acestea apar 
sistematizate pe domeniile lor de folosire şi, implicit, pe domeniile de interes 
ale diverşilor cititori. (…) În capitole şi subcapitole se găsesc liste ordonate 
alfabetic de cuvinte care aparţin domeniilor şi subdomeniilor respective…  
E vorba de o suită de minidicţionare tematice [5, p. 6].

referinţe bibliografice

1. Покровский, М. Избранные работы по языкознанию. Москва, 1959.
2. Bahnaru, Vasile. Elemente de lexicologie şi lexicografie. Chişinău: Ştiinţa, 

2008.
3. Bucă, Marin. Dicţionar tematic al limbii române. Omul. Bucureşti: Vox, 

2000.
4. Морковкин, В. В. Идеографические словари. Москва: Издательство 

Московского университета, 1970.
5. Avram, Mioara. Cuvintele limbii române: între corect şi incorect. Chişinău: 

Cartier, 2001.



368

drAMATurgIA BASArABeAnă PoSTSoVIeTICă:
dInAMICă IdenTITAră ŞI „SenSIBIlITATe ABSurdISTă”

Viorica ZAHArIA
Institutul de Filologie al AŞM

Abordarea problemelor identitare în contextul globalizării în 
majoritatea studiilor culturale, la modă în ultimele decenii, se face, probabil, 
şi din motivul că diferenţa este o condiţie necesară existenţei, iar omul 
există cu adevărat ca persoană doar diferenţiindu-se. Domeniul literar, 
cu toate compartimentele sale, nu a ramas străin unor atari preocupări. 
Problematica identităţii pleacă întotdeauna de la interogaţia „cine sunt eu?”,  
iar recunoaşterea celuilalt implică constatarea concomitentă a asemănării şi 
diferenţierii unuia faţă cu/de celălalt. Paul Ricoeur vorbeşte despre o solidaritate 
umană, determinată mai degrabă de diferenţele dintre oameni decât de 
similarităţile dintre ei [1, p. 329]. Astfel încât orice analiză asupra identităţii nu 
poate omite esenţa ei dialogică, construcţia identitară înfăptuindu-se doar prin 
dialogul cu celălalt [2, p. 76]. Deci orice „imagine de sine” are nevoie de un 
context comparativ.

Literatura noastră de la independenţă încoace încearcă să construiască/
prezinte „imaginea de sine” a lumii în care „trăieşte”, o lume preocupată să 
înţeleagă haosul moral din care a ieşit şi pe acela social în care a intrat şi de 
care încă nu se poate debarasa. E o lume nouă – cea a deprimismului politic 
suprapus unui mare entuziasm pentru mass-media, a stabilirii de contacte de tot 
felul cu străinătatea, a revenirii la moda „mini”, a reţelelor de socializare etc. – şi 
literatura caută să fie la fel. 

Alături de celelalte formule literare, dramaturgia intersecţiei de veacuri 
XX-XXI din acest areal cultural cunoaşte o cale sinuoasă de dezvoltare. 
Pentru mulţi a fost genul literar destul de tentant, dar şi genul cel mai dificil în 
încercările de păstrare a specificului identitar racordat la contextul european. 
Puţine nume cu sonoritate de dinainte de 1990 supravieţuiesc (scenic). 
Amintim aici pe Aureliu Busuioc, Andrei Burac, Dumitru Matcovschi, Andrei 
Strâmbeanu şi lista se cam încheie. Probabil, şi din cauza faptului că în comunism 
ideologia le cerea oamenilor de teatru să schimbe oamenii, iar după 1990  
a trebuit să se renunţe la parabolă şi metafore, să se schimbe ritmul interior 
al pieselor pentru a putea fi în concordanţă cu ritmul noii vieţi. Astfel că după 
independenţă încep să apară lucrări care exploatează tot mai puţin latura 
poetică, sensibilă a realităţii şi se interesează de partea ei brutală, absurdă. 
Piesele nou apărute destramă unitatea iluzorie a generaţiilor dramaturgice 
şi atestă o schimbare de accente tematice şi de limbaj, eliberând treptat 
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scrisul de incongruenţele şi reziduurile formelor de tranziţie. Spiritul novator 
manifestat în piese scrise în spiritul teatrului absurdului sau parabolic-
intertextualist (Vişniec) declanşează în rândul dramaturgilor actuali de la noi 
un proces de „demitizare” a unor opere sau „mituri” literare, tratându-le cu 
intoleranţă şi ironie, taxându-le ca fiind rudimentare, provinciale, vetuste sau 
agramate (cazul unor piese ale lui Dumitru Crudu).

Imediat după ’90, se crease impresia că singurul dramaturg receptiv la 
formulele în vogă ale dramaturgiei vestice rămânea Val Butnaru, deoarece, 
după „monştrii sacri” din deceniile anterioare, s-a lăsat un val de tăcere 
peste dramaturgia noastră şi Val Butnaru a fost cel care a încercat a duce 
oarecum singur greul unui alt fel de text dramatic în Basarabia, text ce se 
inspiră din tradiţia literară occidentală şi s-ar putea înscrie în contextul vast 
al dramaturgiei europene. Dar, încet-încet, încep să se impună şi alte nume, 
publicate, majoritatea, iniţial de către Editura Arc în colecţia Cântăreaţa 
cheală (amintim şi de cea mai recentă antologie, Dramaturgi basarabeni de 
azi, editată de Fundaţia Culturală „Camil Petrescu” şi revista Teatrul azi din 
Bucureşti): Constantin Cheianu, Nicolae Negru, Dumitru Crudu, Nicoleta 
Esinencu ş.a., autori cu texte incitante privind istoria biblică sau expansionismul 
rusesc versus civilizaţia europeană, cu piese ce repun în discuţie istoria mai 
apropiată sau mai îndepărtată a poporului nostru ori starea psihosocială actuală  
a societăţii (subcultura, invazia prostului gust prin mass-media, mizerabilismul, 
migraţia economică etc.). E o înnoire ce demarează în primul rând odată cu 
înfiinţarea trupei ionesciene, care, de la bun început, s-a impus cu un tip de 
limbaj teatral şi dramaturgic mai puţin accesibil spectatorului obişnuit. Activităţii 
Teatrului „Eugen Ionescu” îşi datorează înnoirea dramaturgia noastră de după 
’90, inclusiv textul dramatic. Iar succesul de scenă şi recunoaşterea din Ţară 
şi cea internaţională a pieselor lui Dumitru Crudu, ale Nicoletei Esinencu, ale 
lui Constantin Cheianu, Val Butnaru ar putea pune capăt prejudecăţii că, sub 
raport estetic, aproape că nu e semnificativ ceea ce fac literaţii basarabeni şi 
ne permit afirmaţia că în Basarabia postsovietică se face şi dramaturgie, pe 
alocuri chiar bine prizată. O dramaturgie ce stă sub semnul experimentalismului, 
bineînţeles, care încearcă varii formule, dominante rămânând linia absurdului şi 
cea a ancorării la realităţile sociopolitice actuale. Se experimentează graniţele 
exprimării, graniţele comunicării şi chiar graniţele dramaturgiei. Totuşi, piesele 
dramaturgilor de la noi sunt importante mai ales ca experienţe de limbaj, dincolo 
de atitudinea existenţială pe care o exprimă şi de deschiderea destul de mare 
spre politic. Prin aducerea în text a vieţii de fiecare zi, cu insignifianţa ei agitată, 
aceştia cultivă comicul de limbaj, exploatând resursele oralităţii, imaginează qui-
pro-quo-uri, stabilesc complicităţi cu publicul pe deasupra personajelor. O bună 
parte din piese prezintă o lume atât de reală, încât pare de-a dreptul absurdă 
şi fără niciun sens, o lume în care omul este prizonierul incapacităţii sale de  
a comunica până şi în situaţiile extreme ale vieţii. Acesta nu mai poate ieşi 
din rutina zilnică, fapt care conturează o existenţă umană de-a dreptul tragică.  
Să amintim doar de situaţia lui Istan din Crima sângeroasă din Staţiunea 
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Violetelor a lui Dumitru Crudu sau de cea a personajelor din Cum Ecleziastul 
discuta cu Proverbele, piesa lui Val Butnaru.

Studiile de specialitate vorbesc despre trei aspecte definitorii ale 
dramaturgiei actuale în general (cea basarabeană nu ar fi o excepţie): 
depersonalizarea şi inumanitatea personajelor dramatice, renunţarea la 
caracterul mimetic al genului dramatic şi redimensionarea atât a comunicării 
estetice, cât şi a celei interumane, toate văzute ca nişte faţete ale unei lumi 
întoarse pe dos, în accepţia modernă a acestui topos tradiţional. O imagine 
ce nu se mai referă la o simplă inversare a ordinii existente, ci la o anulare 
a general valabilului. Practica nemijlocită a dramaturgiei noastre actuale 
demonstrează faptul că majoritatea autorilor de după nouăzeci încearcă 
să surprindă această bulversare a lumii, structurându-şi textele pe linia 
absurdului, în manieră ionesciană şi beckettiană, chiar dacă în majoritatea 
marilor culturi se vorbeşte cumva deja despre o depăşire a acestei faze 
experimentaliste. O manieră asociată, în mod firesc, cu schimbarea şi 
înnoirea, antiteatrul fiind înainte de toate antirealist, anticontingent 
şi antiraţional. Maniera voit inedită de a violenta gustul publicului a 
dramaturgiei absurdului i-a determinat pe dramaturgii actuali basarabeni 
să o preia. Fapt vizibil în piesele a doi dintre cei mai importanţi, Dumitru 
Crudu şi Val Butnaru. Neputându-se vorbi despre o „şcoală” a absurdului, 
e greu totuşi să-i uneşti sub umbrela aceloraşi teme, fiecare încercând să-şi 
impună propria formulă. Mai degrabă s-ar putea vorbi de o „sensibilitate 
absurdistă” pe care cei doi o împărtăşesc, expresia, forma, limbajul şi 
imageria folosite fiind, în mare măsură, parte a unui strat încă neepuizat al 
unei scriituri noi, pe care ei îl pun în lumină cu mijloace proprii.

Antiteatrul este în esenţă un tablou al condiţiei umane şi mai cu seamă 
al angoasei şi nefericirii omului în lupta cu un univers absurd [3, p. 115], 
caruia nu poate nici să-i satisfacă aspiraţiile cele mai profunde, nici să-i 
raspundă la întrebările ce-l neliniştesc. Acesta nu oferă soluţii neliniştilor 
noastre; ni le arată doar, sugerând indirect adevăruri ce ţin de condiţia 
omului. De aici importanţa gesturilor, a mişcării scenice, a apariţiilor bizare 
şi fantastice, a luminilor, a sunetelor şi mai ales a obiectelor (Dumitru Crudu 
chiar afirmă că-şi dedică textul „tuturor podelelor, uşilor şi ferestrelor din 
Republica Moldova şi din România”) [4, p. 198], a căror prevalenţă evocă un 
univers antispiritual, mai consistent prin însăşi opacitatea sa decât universul 
omenesc. În lumea din care este izgonită orice dovadă de absolut, comicul 
este tragic şi viceversa. Fiinţa umană este în acelaşi timp ridicolă şi demnă 
de milă. Comicul batjocoritor al teatrului absurdului este un mijloc de 
demistificare şi de eliberare şi îngăduie distanţarea necesară pentru a privi 
şi a sugera absurditatea lumii. Astfel încât în spaţiile pieselor lui Butnaru şi 
Crudu, populate cu personaje prototipuri ale omului actual, orice încercare 
de reabilitare a tragicului are efect parodic.

Exemplu elocvent al prezenţei „sensibilităţii absurdiste” amintite 
anterior sunt mai multe texte dramatice ale lui Val Butnaru, toate structurate 
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într-un registru ironic, cu trimiteri evidente spre tragic. Piesa Cum Ecleziastul 
discuta cu Proverbele, o „tragedie naţională în două acte” desfăşurată într-un 
„orăşel din România”, prezintă un cadru în care banalul cotidian este pătruns 
de atmosfera unui festival internaţional de teatru finanţat din bani europeni. 
Acţiunea se roteşte în jurul repetiţiei la una dintre cele mai cunoscute piese ale 
lui Beckett, Aşteptându-l pe Godot, şi e doar fundalul oferit prezentării dramelor 
omului contemporan în general şi ale basarabeanului umilit de „pomenele” 
Occidentului, în special. Personajele piesei se întâlnesc şi se despart, dezvăluind 
pasiuni risipite, drame pe care şi le-au cauzat unii altora, căsnicii ratate, tot soiul 
de animozităţi şi rivalităţi. Autorul pune accentul pe drama artistului, dublată de 
cea a crizei omului postmodern, consunătoare cu destinul Basarabiei în ansamblu 
şi, în particular, cu pierderea şi căutarea identităţii basarabeanului suveran. În 
această farsă tragică, în care se parodiază structuri ale tragediei şi se cultivă 
absurdul, comicul şi burlescul, totul poate fi luat în răspăr, în râs, în serios sau 
în politic (globalizant!?), sugerându-ni-se diverse chei de interpretare. Autorul 
pune sub incidenţa tranzitoriului fapte, atitudini ale personajelor, ilustrând o criză  
a relaţiilor şi sentimentelor, dar şi arhicunoscuta criză a limbajului. În acelaşi 
timp, se conturează conştiinţa impasului comunitar, drama naţională a „poporului 
de trestie” care „s-a aplecat după cum au vrut-o vânturile”: „Proverbele: Iată aşa, 
frate Ngu-a-Baba! Parcă a fost ceva… […]. Şi vin, şi vin prietenii şi duşmanii 
să ne înveţe cum să ne veselim altfel. […] Şi nu mai înţelegi ce se întâmplă.  
E război? E Pace? Am câştigat sau am pierdut lupta? […]. De mii de ani suntem 
aşa – veseli, aplecaţi de vânt, dar neschimbaţi”. Sub aspectul reprezentării unei 
imagini a declinului generalizat, înfăţişat prin pierderea capacităţii de comunicare 
şi preponderenţa falselor valori, se analizează amănunţit orizontul de referinţă nou 
al textului compus pe principii ale comunicării iraţionale, emoţionale şi nonverbale.  
Şi pe lângă imaginea lumii pe dos şi aceea a unei retorici inversate, în care 
jocurile de cuvinte au o importanţă majoră, lumea reală este dedublată de 
o lume a limbajului, care însă nu se înţelege ca un mijloc de comunicare, ci 
ca un limbaj instrumentalizat mai curând. O importanţă deosebită revine 
intenţiei autorului, care nu se centrează pe ideea de a aduce soluţii pentru 
realităţile existente, considerate de multe ori groteşti, ci pe o sensibilizare  
a maselor, pe o conştientizare a stărilor anormale de fapt. O sensibilizare uşor poetică,  
într-un exerciţiu al succesiunii de situaţii dramatice care se dezvoltă firesc: 
opoziţia Est-Vest, agresiunea globalizării, acceptarea şi interiorizarea violenţei, 
înţelegerea condiţiei umane prin perspectiva destinului omului de creaţie.

Urmare a refuzului psihologiei [5, p. 368], dramaturgii absurdului 
„construiesc” personaje lipsite de complexitatea vieţii psihice, sentimentele 
lor devenind superflue în dinamica relaţională. Refuzul intrigii determină 
comunicarea de experienţe personale, stăruind asupra condiţiei umane şi 
reflectând stările de spirit ale individului contemporan. Iar refuzul realismului 
determină refuzul raţionalului, al unei logici stricte a faptelor. Raţionalul este 
abandonat intenţionat tocmai pentru a atrage atenţia asupra pericolelor reale 
ale înstrăinării şi dezumanizării individului. Realitatea nu mai este argumentată 
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logic, ci e prezentată ca atare, în imagini concrete, în toate aspectele ei. Apelând 
la caricatură, la grotesc, la situaţii aberante, limbaj incoerent, aceştia etalează, 
în personajele cu care îşi populează piesele, conştiinţe nefericite, bântuite de 
instincte opresive, paralizate de spaime, dominate de sentimentul alienării.

Deşi Dumitru Crudu afirmă că teatrul său „nu se află în triajul 
absurdului, ci e un teatru politic” [6, p.111], piesele sale sunt bizare,  
ca ale nonconformiştilor din literatura absurdului. Unele dintre texte sunt 
adevărate parabole, altele însă nu semnifică ceva anume. Practic, ele nu au 
acţiune, dar personajele lor fac mereu ceva. Discută cu gravitate, într-un 
stil ceremonios, chiar dacă discuţia nu duce la nicio concluzie folositoare 
pentru viaţa de fiecare zi, fac investigaţii fără vreun obiect al investigaţiilor. 
Este o lume textuală, o construcţie de cuvinte, o parodie a ritualului vieţii 
zilnice. Găsim în ele secvenţe din ceea ce s-ar putea numi o comedie  
a comportamentului fiinţei umane în societate – adevărata substanţă  
a textelor autorului. Dramaturgul îşi gradează piesele în registru ironic-
tragic, deconstruind baroc propriul text, adesea repetitiv, în burlesc. Altfel 
decât tipicul dramaturg absurd, care îşi scoate personajele din spaţiu-timp, 
Crudu şi le „îngroapă” în prezent, prin acest detaliu reuşind să-şi impună 
propria identitate creativă.

Piesa Crima sângeroasă din Staţiunea Violetelor e o parabolă  
a agresiunii în stil ionescian, un text care prezintă ameninţările lumii 
exterioare în sfera intimă aparent liniştită a individului în manieră beckettiană,  
o parabolă de factură fals poliţistă despre societatea basarabeană  
postcomunistă. Un text dens, plin de aluzii la problema zvonurilor, răspândirea 
lor şi puterea de influenţă a acestora. Autorul mărturiseşte: „Nu descrierea unor 
întâmplări sau evenimente mă interesează, ci impactul pe care acestea le pot avea 
asupra noastră”. De aceea în piesă – un story poliţist amuzant – se speculează 
interesul mediatic pentru senzaţional, dezvăluindu-i-se latura macabră. Autorul 
reuşeşte să combine această obsesie a senzaţionalului cu experienţele personale  
(cele ale poetului Crudu) în această regizată comedie „sângeroasă”. Absurdul 
situaţiilor se manifestă în planuri multiple. Poetul Istan, ipostaziat în martir al 
societăţii persecutat politic, în soţ înşelat sistematic, dar mereu îndrăgostit de 
soţie, este acuzat de o crimă presupusă (uciderea Oldei, soţia sa, din cauză că 
l-a înşelat cu cel mai bun prieten al său); numele personajelor este o trimitere 
evidentă la legenda medievală Tristan şi Isolda, în manieră „fracturistă”, 
bineînţeles), situaţie identică celei din Procesul kafkian: „Dumneavoastră 
sunteţi acuzat nu neapărat de o crimă pe care aţi făcut-o, ci de o crimă pe care 
o veţi face. Dumneavoastră, domnule Istan, sunteţi acuzat ca o să vă omorâţi 
soţia în zorii acestei nopţi”. Personajul ajunge să se simtă un alienat cu „subtila” 
contribuţie a întregului personal administrativ al pensiunii şi a poliţiştilor. Istan 
e secondat de umbra sa, alter ego-ul artistului profet ce-şi detestă unii înaintaşi 
ai scrisului. Agentul de publicitate, iniţial bucătar, oferă o strategie tipică de 
marketing publicitar, plină de clişee (reclama la cuţitele de bucătărie). Poliţiştii, 
primarul, administratorul staţiunii, ziariştii vor face din eventuala ucidere a Oldei 
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– acest „proiect” de crimă, ce are drept scop satisfacerea dorinţei de senzaţii 
tari a mulţimii, pasibilă de manipulare agresivă până în propriul imaginar – un 
adevărat reality-show: „O femeie: Şi când o va omorî? Stăm de trei ore aici şi el 
tot nu a omorât-o. Un redactor TV: Chiar, când o s-o omoare? Zeci de spectatori 
sună şi ne întreabă când o s-o omoare. Al doilea poliţist: Degrabă. Degrabă. Mai 
aveţi puţină răbdare”.

Dumitru Crudu e receptiv la drama lumii în care trăieşte şi şi-a asumat 
riscul artistic de a o reprezenta. El încearcă să sensibilizeze o lume din ce 
în ce mai impasibilă la răul din jur, dar l-am putea bănui de o anumită doză 
de concentrare asupra unor clişee pe care le pune în mişcare, de tezism 
îngemănat cu lipsa de subtilitate şi de artificialitatea unor replici. Personajele 
sunt mult prea preocupate să vehiculeze expresii precum „nu e treaba dvs. 
ce fac eu”, „cuţite, furculiţe, linguri şi arme de vânătoare”, „Am venit aici, 
împreună cu Olda, să-mi petrec câteva zile. Şi atât. Atât.”, toate cu acelaşi 
inventar interşanjabil de cuvinte. Poate că politeţea discursului său dramatic 
are o indefinibilă tentă ironică, dar sesizăm şi ceva neliniştitor, asemenea 
obiectivităţii ceremonioase a discursului kafkian. Probabil, acest arsenal 
al seducţiei literare este folosit pentru a ajunge la conştiinţa cititorului în 
încercarea de a-i comunica situaţii de un răscolitor dramatism. Personajul 
care îl obsedează pe dramaturg este omul de azi, incapabil, cu toată măreţia 
lui de cuceritor al planetei şi al cosmosului, să-şi găsească liniştea sufletească, 
arătând că în era telecomunicaţiilor, fiinţa omenească nu-şi mai doreşte decât 
să nu comunice cu semenii săi. Textele sale insistă asupra faptului că atât 
microuniversul familiei, cât şi macrouniversul – societatea – nu funcţionează 
în interesul indivizilor pe care îi produce, iar aceştia îşi pierd individualitatea 
şi se adâncesc din ce în ce mai mult în absurditate.

Obsesie a întregii noastre existenţe, problema identitară şi „sensibilitatea 
absurdistă” a acestor texte dramatice trece personajele printr-un filtru (non)
identitar, universul lor afectiv fiind dominat de relaţiile non-eroului cu existenţa 
[7, p. 126-129]. Dramaturgii refuzului (astfel îi percepem şi pe cei doi autori 
basarabeni) stăruie asupra unei umanităţi suferinde, traumatizate, alienate, unde 
omul e perceput drept un animal bolnav de o misterioasă maladie existenţială, 
aparent incurabilă. Angoasate de moarte, de singurătate, de suspiciunea cu 
care sunt privite de ceilalţi, de neputinţa comunicării cu cei din jur, de excesiva 
stare de dependenţă, personajele acestora sunt anxioase prin excelenţă  
[8, p. 187]. Trăsături ce rezonează la ceea ce Herbert Marcuse numise „omul 
nefericit” din societatea industrială de consum, pentru care anxietatea este  
o stare definitorie şi constantă. Adesea parteneri în cupluri umane, aceste 
personaje nu mai stabilesc nicio apropiere, după cum relaţiile dintre individ 
şi umanitate sunt în această societate adevărate raporturi de adversitate. 
Formula noi este din ce în ce mai rară şi subminată continuu atât de dorinţa 
de dominare, cât şi de replierea indivizilor care apar în piese ca fiinţe 
traumatizate şi înfrânte.
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