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Prefață

Institutul de Filologie a organizat, la 14 mai 2015, ediția  
a IX-a Colocviului național cu participare internațională FILOLOGIA 
MODERNĂ: realizări și perspective în context european cu genericul 
In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu (100 de ani de la naștere).

Evenimentul s-a dorit a fi un omagiu adus acad. N. Corlăteanu, 
reputat filolog, care a abordat probleme de primă importanţă în 
lingvistica românească. Colocviul s-a remarcat prin prezenţa a peste 
70 de cercetători, profesori, doctoranzi, provenind de la institute de 
cercetare și universităţi din Republica Moldova, România și Franța, 
ale căror domenii de interes s-au înscris în  cele opt arii tematice ale 
colocviului: Acad. Nicolae Corlăteanu – 100 de ani de la naștere;  
Lexicologie, lexicografie și semantică; Lingvistică pragmatică; 
Perspective moderne în studiul istoriei limbii, dialectologiei, 
onomasticii, terminologiei şi sociolingvisticii; Teorii contemporane 
în știința textului; Literatura română în dialog european și universal 
prin valori, personalități, interrelații; Patrimoniul cultural imaterial 
al Arhivelor de Folclor.

Volumul de față reunește textele comunicărilor susținute în cadrul 
Colocviului, reflectând atât rezultatele studiilor intreprinse, cât și noile 
tendințe în cercetarea filologică.

Prin calitatea comunicărilor ştiinţifice, Colocviul a reuşit să se 
impună în conştiinţa mediului academic, alături de alte manifestări 
similare din domeniul filologiei.
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PRObLEMATICA  UNITĂțILOR  MONOFONEMATICE
CONSONANTICE  COMPUSE:  ASPECTELE  SINCRONIC

șI  DIACRONIC
 (îN Baza materialului limBilor româNă şi eNgleză) 

NicaNor  bAbâRĂ,
Universitatea de Stat din Comrat; 

alexei  ChIRDEAChIN,
Universitatea Liber Internaţională din Moldova

După cum se ştie, categoria de formă şi conţinut se reflectă în lingvistică 
prin dihotomia de limbă şi vorbire care, la rândul ei, se manifestă la nivel 
de compartimente ale limbii prin coraport între fonetică şi fonologie, cele 
din urmă având ca unităţi operaţionale sunet şi fonem respectiv (Tab. 1). 
Sunetul fiind un fenomen fizic poate fi determinat ca unitate operaţională 
fonetică în cadrul vorbirii numai atunci când se asociază cu un fonem sau 
altul dintr-o anumită limbă. Unul şi acelaşi sunet poate să se asocieze cu 
un anumit fonem într-o limbă şi să nu se asocieze cu niciunul sau să se 
asocieze cu un fonem diferit în alta. Fonemul este cea mai mică unitate 
a limbii. Fonemele limbii (dar şi sunetele vorbirii) pot fi clasificate după 
articulaţie (vocalismul şi consonantismul) şi după structură: unităţi simple 
şi compuse. Cele din urmă provoacă o serie de diferenţe în opinii printre 
cercetători în ce priveşte natura fonetică şi statutul fonologic al lor. În acest 
context, în lucrare se abordează problematica unităţilor monofonematice 
consonantice compuse în limbile română şi engleză în plan sincronic şi 
diacronic. În această ordine de idei, ne propunem să examinăm sistemul 
fonetico-fonologic al limbilor română şi engleză la nivelul unităţilor 
monofonematice compuse. 

Sistemul unităţilor monofonematice compuse în limbile română şi 
engleză este reprezentat de diftongi (şi triftongi) la nivel de vocalism si de 
africate – la cel de consonantism. 

Unităţile monofonematice consonantice compuse (în continuare 
UMCC), cunoscute şi ca afr icate, semioclusive ( mioclusive), 
semiconstr ic t ive, oclusiv-constr ic t ive (oclusiv-fr icat ive), 
consoane complexe (compuse, contopi te), oclusive contopi te 
(sau cont inue), dif tongi  consonant ic i, ridică o serie de probleme 
dificile la nivel fonetico-fonologic. Una dintre ele ţine de s ta tutul  lor 
fonematic. După A. Turculeţ, UMCC constituie sunete specifice, care 
se produc prin îmbinarea modurilor de articulaţie oclusiv şi constrictiv, ce 
încep cu o ocluzie şi se termină printr-o constricţie omorganică, repetând 
astfel în faza iniţială o oclusivă, iar în faza finală – o constrictivă; de 
exemplu: /ts, t∫, pf, kx/ [24, p. 37]. N. Corlăteanu şi Vl. Zagaevschi susţin că 
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elementul oclusiv din cadrul UMCC evită faza de exploziune, trecând într-
un zgomot de fricţiune ca la fricative. Astfel, UMCC se prezintă ca o sudură,  
o întrepătrundere a două nuanţe fonetice: o oclusivă (dar nu o explozivă)  
şi o constrictivă: /t∫/ = /t + ∫/, /dჳ/ = /d + ჳ/, /ts/ = /t + s/, /dz/ = /d + z/ [4, p. 78]. 
Această opinie este exprimată de A. S. Cikobava [47, p. 155], S. F. Leontyeva 
[17, p. 244], P. P. Şuba, L. A. Şevcenko, I. K. Ghermanovici, A. G. Muraşko,  
N. V. Fedotova şi M. P. Dubograeva [48, p. 26], E. D. Polivanov  
 [39, p. 158-160] şi de alţi cercetători (cel din urmă menţionează că 
locul articulării celor două elemente trebuie să fie acelaşi, adăugând 
că în sensul larg UMCC pot fi unite cu oclusivele într-o categorie). 
O. S. Akhmanova defineşte UMCC în felul următor: „consoana cu 
recursia fricativă în loc de exploziune, care, de obicei, apare în urma 
contopirii sunetului oclusiv cu următorul sunet constrictiv omorganic, 
iniţial tautosilabic“ [30, p. 61]. M. Bogdan consideră că UMCC 
sunt un fel de sunete la articularea cărora ocluziunea nu se deschide 
brusc, ci treptat, gradual, terminând articularea printr-o constricţiune  
[1, p. 121]. Această idee este reflectată şi de Gh. Constantinescu-
Dobridor [5, p. 94], D. Crystal [6, p. 8], O. I. Dickushina [33, p. 84], 
A. L. Trakhterov [46, p. 16], D. Jones [15, p. 535], L. V. Sčerba  
[49, p. 172] (cel din urmă susţine că elementul fricativ nu este decât un 
fel de exploziune). N. Corlăteanu este de părere că în cazul UMCC nu se 
poate vorbi de o succesiune consecutivă a unei articulaţii după alta, dar 
de o singură articulaţie a unui singur fonem, la care momentul exploziunii 
dispare sau este redus aproape totalmente. Aceste unităţi fonetice au un 
caracter monofonematic. De aceea UMCC nu pot fi considerate diftongi 
consonantici: e vorba, de fapt, de contopirea într-un singur fonem a două 
nuanţe articulatorice [3, p. 91]. Opinia privind caracterul monofonematic 
şi unic al UMCC este susţinută şi de G. P. Torsuev [45, p. 57],  
O. I. Dickushina [32, p. 58], V. S. Kalinina [36, p. 24] (ultimele două cercetătoare 
mai arată că nu este posibil de a diviza africata în componenta oclusivă şi 
cea constrictivă, depistând astfel limitele lor, iar G. P. Torsuev, la fel ca şi  
V. S. Kalinina, consideră UMCC un fenomen fonetic aparte, aflat în opoziţie 
atât cu oclusivele, cât şi cu constrictivele). D. Jones, considerând UMCC, 
după cum s-a menţionat, ca un fel de oclusive şi recunoscând implicit 
caracterul lor monofonematic, admite o separare relativă a organelor 
articulatorii care creează efectul auditiv al caracteristicii omorganice  
[15, p. 535]. În concepţia lui A. A. Reformatski, UMCC sunt nişte sunete  
a căror ocluzie se deschide pentru trecerea aerului ca la fricative, dar 
brusc, şi nu lung, ca la cele din urmă [41, p. 173]. A. Tătaru clasifică 
UMCC drept combinări de gradul III (foarte strânse, presupunându-se că 
într-o secvenţă de două sunete există o asemenea combinare profundă, 
încât caracteristicile individuale se întrepătrund, formând o nouă unitate, 
care poartă amprenta ambelor sunete), opunându-le celor de gradele  
I (laxe, de exemplu: /kl, gl, pl/) şi II (strânse, de exemplu: /ng, tm/)  
[23, p. 66], iar A. Evdoşenco susţine că UMCC sunt consoane 
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s e m i î n c h i s e, opunându-le celor închise (oclusive), semideschise 
(fricative propriu-zise) şi deschise  (laterale) şi de asemenea afirmă că 
„africatele au comun cu oclusivele implozia (element distinctiv: explozia), 
iar cu fricativele – destinderea (element distinctiv: ocluziunea)“ [8, p. 37].  
P. P. Şuba, L. A. Şevcenko, I. K. Ghermanovici, A. G. Muraşko, N. V. Fedotova 
şi M. P. Dubograeva prezintă UMCC ca oclusive contopite [48, p. 155],  
iar A. S. Cikobava – ca sunete contopite, opunându-le atât oclusivelor, cât şi 
constrictivelor şi recunoscându-le caracterul monofonematic [47, p. 155]. 
L. R. Zinder de asemenea pledează pentru statutul fonetico-fonematic aparte 
al UMCC, opunându-le oclusivelor [34, p. 91]. L. G. Skalozub susţine că  
L. V. Sčerba, O. I. Brok, V. A. Bogorodickij, A. I. Tomson privesc 
UMCC ca sunete inseparabile, pe când N. V. Kruszewsky – ca îmbinări 
de sunete în care „spiranta“ este despărţită de „explozivă“ prin cea mai 
neînsemnată porţiune de timp. L. G. Skalozub mai arată că majoritatea 
fonetiştilor consideră că deosebirea dintre africată şi oclusivă nu constă 
în poziţia părţii active din faţă a limbii, ci în procesul de articulare: în 
literatura fonetică consoana rusească /t∫/ (fonemul /dჳ/ nu există în 
rusă) se numeşte oclusivă cont inuă, deosebindu-se de una simplă 
prin caracterul treptat şi pasiv al îndepărtării organului activ de cel 
pasiv în cea de-a treia fază de articulare, fapt ce creează posibilitatea 
apariţiei constricţiei [42, p. 35-40]. M. I. Matusevici exprimă opinia că 
fonemul /t∫/ (din rusă) este o africată bifocală aflată în opoziţie cu cea 
monofocală /ts/, evidenţiind trei faze în procesul articulatoric al ei:  
1) Ocluzie  – fonema palatalizată /t/; 2) Reţ inerea ocluziei;  
3) Constr ic ţ ie  – consoana palatalizată /∫/ [38, p. 144-145]. Vl. Plotnic 
subliniază că B. Bloch şi G. L. Trager, bazându-se pe principiul simplităţii 
structurale şi al economiei limbii, neagă existenţa fenomenului fonetic al 
africatelor ca atare [19, p. 238]. 

În temeiul celor expuse, observăm că problema statutului fonematic 
al UCMC este foarte controversată – unii fonetişti (majoritatea) le 
consideră unităţi monofonematice, pe când alţii susţin că ele nu sunt decât 
îmbinări bifonematice a două sunete consecutive. 

Altă problemă, care, într-o anumită măsură, este condiţionată de cea 
dintâi, vizează numărul  UMCC. În limba română literară contemporană, 
după G. Gogin [12, p. 166; 13, p. 41], N. Corlăteanu [3, p. 91], Vl. Zagaevschi 
[4, p. 78, 84], A. Evdoşenco [80, p. 38], A. Tătaru [23, p. 165], Em. Vasiliu 
[26, p. 123-124], L. I. Luht [37, p. 34], A. A. Reformatski [41, p. 368],  
V. A. Bogorodickij [31, p. 50], sunt doar trei UMCC: dentala/ alveolara (după 
cum s-a menţionat deja, unii cercetători caracterizează africata românească 
/ts/ ca dentală, pe când alţii – ca alveolară) /ts/ şi prepalatalele /t∫, dჳ/.  
N. Corlăteanu şi Vl. Zagaevschi susţin că în vorbirea dialectală mai există 
şi o a patra UMCC /dz/ (aceasta o indică şi V. A. Bogorodickij [31, p. 50]),  
care a fost cunoscută în limba veche şi avea un semn grafic aparte  
 [4, p. 78] (I. Popovici o include în sistemul fonetic general al limbii 
române [20, p. 43]). După G. Gogin, UMCC /ts/ poate avea şi o variantă 
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palatalizată [12, p. 115, 222], pe care N. I. Dukelski o consideră fonem 
aparte [7, p. 17]. 

Problema numărului africatelor în limba engleză, în legătură cu 
divergenţa mare de opinii cu privire la acest subiect, necesită o atenţie 
deosebită. B. Bloch şi G. L. Trager, bazându-se pe principiul simplităţii 
structurale şi al economiei limbii, conclud că în limba engleză nu există 
în genere africate [Apud: 19, p. 238]. Marea majoritate a lingviştilor,  
V. A. Vassilyev [28, p. 189-190], G. P. Torsuev [45, p. 57], A. L. Trakhterov 
[46, p. 16], O. I. Dickushina [32, p. 58; 33, p. 84], A. I. Smirnickij [43,  
p. 17-18], V. D. Arakin [29, p. 79], S. F. Leontyeva [17, p. 244], M. 
Bogdan [1, p. 121-122], D. Crystal [6, p. 8], V. A. Bogorodickij [31, p. 97],  
E. D. Polivanov [39, p. 257] şi alţii recunosc numai sunetele /t∫, dჳ/ ca fiind 
UMCC. D. Jones la africatele menţionate adaugă şi continuităţile fonetice  
/ts, dz, tr, dr/ în categoria UMCC [16, p. 146-154], dintre care W. Jassem 
[14, p. 120-121] şi A. Tătaru [22, p. 130-131] consideră secvenţele /tr, dr/ ca 
africate, iar succesiunilor fonetice /ts, dz/ nu le dau statut de UMCC. O’Connor 
numeşte /tr, dr/ îmbinări de sunete; Pring, găsind o anumită asemănare a lor 
cu africatele /t∫, dჳ/, nu le include într-o clasă sau alta; I. Ward, MacCarthy,  
A. C. Gimson le consideră ca fiind africate [Apud: 28, p. 190-191].  
C. Gogălniceanu [11, p. 26, 73-75] şi I. Ward şi A. C. Gimson 
[Apud: 19, p. 239], alături de cele şase sunete menţionate, adaugă 
aici /tθ/ şi /dð/ (în interpretarea celor din urmă – /tθ/ şi /dθ/ [Apud:  
28, p. 190-191]). Pentru a demonstra că numai sunetele /t∫, dჳ/ fac parte 
din categoria UMCC, V. A. Vassilyev propune următoarele argumente: 
1) I n d i v i z i b i l i t a t e a  a r t i c u l a t o r i e: fonemul se defineşte ca 
cea mai mică unitate indivizibilă a limbii. UMCC reală este un sunet 
compus, dar inseparabil articulatoric: trecerea de la elementul oclusiv 
la cel constrictiv este atât de graduală, încât practic e imposibil de  
a determina limita elementelor ei constituente. Diferenţa se sesizează la 
rostirea cuvintelor române băţ, şveţ cu africata adevărată /ts/ şi a celor 
engleze bets, sweats. 2) I n d i v i z i b i l i t a t e a  m o r f o n o l o g i c ă: 
fonemul formează un morfem sau îi aparţine complet, nu se admite 
apartenenţa elementelor lui morfemelor diferite, ca în cazuri de felul 
bets, sweats [28, p. 190-191]. Această idee este susţinută de G. P. Torsuev  
[45, p. 57] şi O. I. Dickushina, cea din urmă adaugând că elementul 
constrictiv al africatei nu poate fi prelungit [33, p. 84]. Un loc aparte în 
fonetica limbii engleze îl ocupă problematica secvenţei /ts/. A. Tătaru de 
asemenea consideră secvenţa /t + s/ din engleză ca o îmbinare bifonematică 
de sunete, evidenţiind că în procesul însuşirii pronunţiei româneşti 
vorbitorii de limba engleză nu ţin cont de faptul că în română îmbinarea 
de sunete /ts/ este o unitate monofonematică, ca în cazul articulării 
cuvintelor româneşti braţ, prinţ etc., nu o secvenţă bifonematică, ca 
în engleză. Vorbitori de limba română, din contra, uitând de caracterul 
bifonematic al secvenţei engleze /t + s/ sunt predispuşi s-o pronunţe ca 
pe o africată monofonematică /ts/ în cuvintele englezeşti brats, prints 
etc., ceea ce nu corespunde pronunţării standard engleze [22, p. 151].  
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D. Jones arată că africata /ts/ se întâlneşte rar în engleză, numai în cuvinte 
de origine străină: Tsana /’tsα:nə/, tsetse /’tsetsi/, Tsushima /’tsu:∫imə/, 
remarcând că în cuvântul tsetse prima /ts/ este africată adevărată, iar cea 
de-a doua – ca în cazul cuvintelor cats, curtsey, în care ocurenţa africatei 
adevărate nu este atestată, dar cele două sunete se pronunţă mai mult sau 
mai puţin strâns unit, pe când există şi cazuri în care pronunţarea separată 
a elementelor /t + s/ este clară: outset, outside etc. [16, p. 151-152].  
C. Gogălniceanu consideră că şi în cazurile de tipul cats /kæts/ e vorba de 
o africată, egală cu /ts/ iniţial din tsetse în ce priveşte statutul fonematic, 
de asemenea opunând-o exemplelor ca outset, în care se atestă secvenţa 
sunetelor /t + s/ ce aparţin unor morfeme diferite [11, p. 75]. 

Foneticienii menţionaţi, în afară de B. Bloch şi G. L. Trager, care 
neagă existenţa UMCC ca atare, consideră fonemele /t∫, dჳ/ ca UMCC, 
adică unităţi fonetice cu caracter monofonematic. 

Pornind de la cele expuse, constatăm că problematica UMCC în 
limbile înrudite şi în cele neînrudite constituie un tablou complex şi 
controversat, fenomenul şi caracterul monofonematic al africatelor în 
general şi apartenenţa fonemelor /t∫, dჳ/ din română şi din engleză la 
categoria UMCC fiind recunoscute de majoritatea foneticienilor. Un loc 
aparte însă, îl ocupă problematica secvenţei /t + s/ din engleză. Referitor la 
alte secvenţe compuse engleze opiniile cercetătorilor diferă considerabil, 
fiind controversate. 

În plan diacronic, dezvoltarea UMCC în limbile română şi engleză 
se caracterizează în felul următor. 

În ceea ce priveşte evoluţia UMCC dentale/alveolare (după 
cum s-a menţionat mai înainte, unii cercetători clasifică sunetele /ts, 
dz/ ca dentale, alţii – ca alveolare) din română, după A. Evdoşenco, în 
latina vulgară cea mai importantă modificare a sistemului de consoane  
o constituie apariţia africatelor /ts/ şi /dz/ din /t + i/ şi, respective,  
din /d + i/ [9, p. 51]. A. Rosetti [21, p. 37] şi Em. Vasiliu [27, p. 98] au făcut 
anterior aceeaşi constatare. După cum se ştie, în latina clasică nu existau 
africate. Consoanele /ts, dz/ sunt atestate în sec. IV e. n. de Serviu şi de 
alţi gramaticieni. UMCC alveolare (dentale) au evoluat în toate limbile 
romanice: lat. fortia, rom. forţă /fortsa/, it. forza /fortsa/, sp. fuerza  
/fuerθa/, fr. force /fors/. În vechea franceză exista fonemul /ts/, care s-a 
transformat apoi în fricativa /s/. Prezentă în vechea spaniolă, africata  
/ts/ s-a prefăcut într-un sunet interdental /θ/. În unele cazuri africata  
/ts/ a apărut din /k + i/ (această opinie este menţionată şi de A. Rosetti  
[21, p. 37]): lat. brachium, rom. braţ, sicil. brattsu, neap. vrattse. Exemple 
de felul cazurilor terra > ţară, tenet > ţine arată că /ts/ au apărut după 
diftongarea lui /ε/ în /ie/, dar înaintea închiderii lui /e/ în /i/: tempum > timp 
[9, p. 51-52]. În dialectele aromân şi meglenoromân, după Em. Vasiliu, 
africata /ts/ a apărut şi prin evoluţia din /t∫/ [27, p. 102]. 

Alta este evoluţia UMCC prepalatale. N. Corlăteanu şi Vl. Zagaevschi 
menţionează că limba-mamă (latină) nu cunoştea aceste foneme. Ele au 
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apărut pe cale evolutivă mult mai târziu în limba română, apariţia acestora 
nefiind condiţionată totuşi de contopirea elementului oclusiv şi a celui 
constrictiv [4, p. 83], iar după A. Evdoşenco [9, p. 52-53], Em. Vasiliu  
[25, p. 977], O. Nandriş [18, p. 146-149], A. Rosetti [21, p. 37], ele se află 
în strânsă legătură cu palatalizarea consoanelor /k, g/ înaintea vocalelor 
anterioare /e, i/: lat. generum, rom. ginere, it. genero, fr. gendre, A. Rosetti 
şi O. Nandriş menţionând că treapta intermediară a africatizării oclusivei 
/k/ a constituit-o palatalizarea ei, datorită cărui fapt varianta palatalizată 
a consoanei în cauză a devenit un fonem independent. În această poziţie 
sunetul /k/ s-a păstrat numai în Sardinia kerbu – cerb, kelu – cer şi pe 
litoralul Dalmaţiei kaina (< cena) „prânz“. În multe regiuni ale Romaniei 
/k/ a evoluat în atare poziţie spre /t∫/ către sfârşitul secolului V: rom: cerb, 
it. cervo; rom. cer (< lat. caelum), it. cielo. În vechea franceză africata  
/t∫/ a apărut din /k/ + /a/: carrum > čar „car“, caballum > čeval „cal“, 
modificându-se mai târziu în /∫/: char, cheval [9, p. 52]. Apare consoana  
/t∫/ în unele cazuri şi din /t/ (/tt/) + /i/, când aceste foneme se aflau înaintea 
unei vocale accentuate: lat. titionem, rom. tăciune; lat. matteuca, rom. 
măciucă [9, p. 52; 18, p. 146]. Em. Vasiliu susţine că în trecerea de la 
romanica balcanică la româna comună are loc o a doua palatalizare  
a dentalelor (alveolarelor), în urma căreia se atestă şi cazuri în care /ʧ/ mai 
ia naştere şi din /ts/: rom. balc. /tśenáre/ > rom. com. /ĉenáre/; rom. balc. 
/tśiéru/ > rom. com. /ĉiéru/; rom. balc. /urtśjólu/ > rom. com. /urĉjólu/ 
etc. [27, p. 99]. Împrumuturile, după O. Nandriş, constituie o altă sursă  
a apariţiei africatei /t∫/ în română, de exemplu: ceas, ciorap, cârpăciu etc. 
[18, p. 146]. 

Africata /dჳ/ a parvenit în unele cazuri din /d + i/, care s-ar fi transformat 
mai întâi în /g’/, iar apoi în /dჳ/: lat. diurnum, it. giorno, vechea fr. jorn  
/dჳorn/, fr. jour /ჳur/ [9, p. 52]. Em. Vasiliu menţionează că sunetul /dჳ/  
a apărut şi datorită următoarelor schimbări fonetice: lat. /j/ + /o, u/ (prin faza 
/dj/), de exemplu, lat. ioco, iudicare > v. dr. ğoc, ğudeca; lat. /j/ + /jo, ju/ (prin 
faza română comună): lat. gemo, genere (m) > ğeme, ğinere [25, p. 977], dar 
şi, asemănător cu /t∫/, din sunetul compus /dz/ atunci când acesta se afla înainte 
de /e, i, j/: rom. balc. /dédźetu/ > rom. com. /déĝetu/; rom. balc. /adźjuto/ 
> rom. com. /aĝjuto/ etc. [27, p. 99]. A. Ciobanu este de părere că sunetul  
/dჳ/ s-a obţinut şi din grupul bimembru gu urmat de e, i: lat. stinguere 
– rom. a stinge; lat. sanguinem – rom. sânge, adăugând că la extinderea 
sunetului dat a contribuit şi existenţa în limba română a unei serii de 
împrumuturi din cea turcă: geam, feregea, magiun, geambaş etc., dar şi 
sufixul turcesc -giu: geamgiu, lustragiu, mahalagiu ş. a. [2, p. 16]. 

Apariţia UMCC prepalatale /t∫, dჳ/ marchează o modificare 
importantă a sistemului consonantic: importanţa acestei modificări rezidă 
în faptul că ea este rezultatul integrării unor noi trăsături diferenţiale 
în sistem: una modală, cea africativă, şi alta locală, cea mediopalatală. 
În dezvoltarea ulterioară a limbii române sistemul consonantic, privit 
ca un ansamblu de trăsături diferenţiale, n-a mai suferit modificări. 
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Celelalte schimbări constitutive în domeniul consonantismului se 
referă numai la inventarul de consoane. În alte limbi romanice, cum 
sunt italiana şi franceza de exemplu, s-au produs ulterior modificări 
diferite. În limba italiană literară contemporană s-au păstrat toate cele 
patru africate: /ts, dz, t∫, dჳ/. În franceza literară contemporană toate 
africatele au dispărut, prefăcându-se în fricativele respective: /s, z, ∫, ჳ/.  
În legătură cu aceasta Em. Vasiliu arată că româna e singura limbă 
romanică, în sistemul fonetic al căreia se atestă ambele sunete /dჳ/ şi 
/ჳ/, concomitent având valoare fonologică [25, p. 977]. În graiurile 
moldoveneşti din centrul Basarabiei au dispărut africatele prepalatale  
/t∫, dჳ/, transformându-se, ca în franceză, în /∫, ჳ/, dar s-a păstrat africata 
/dz/ [9, p. 53]. I. Gheţie menţionează că fricativizarea sunetelor /t∫, dჳ/  
a avut loc în toată Moldova, în Transilvania, Banat, Muntenia şi Crişana  
[10, p. 43]. 

În ceea ce priveşte apariţia şi evoluţia UMCC prepalatale /t∫, dჳ/  
în engleză, avem următorul tablou. 

Consoana /t∫/, după cum indică A. I. Smirniţki, se datorează 
dezvoltării fonemului /k/ la sfârşitul perioadei vechi (în altă lucrare el 
menţionează că în sistemul fonetic al englezei mijlocii consoana /t∫/ 
deja exista [44, p. 56]), dar ei i s-a alăturat un număr mare de cazuri 
cu /t∫/ din franceza veche. În afară de aceasta, un /t∫/ din perioada mai 
târzie (sec. XVII-XVIII) apare din /tj/: adventure, question, nature 
etc. În germană semioclusiva respectivă ia naştere în urma contopirii 
/t/ şi /∫/, dar şi în împrumuturi: Kutsche (din maghiară), Petschaft 
(din slavă); şi în cuvinte onomatopeice: klatsch [43, p. 26-27].  
B. Ilyish arată că sunetul /t∫/ a existat atât în engleza veche, cât şi în 
cea mijlocie [35, p. 56]. T. A. Rastorguyeva şi I. F. Jdanova susţin că 
în engleza mijlocie africata /t∫/ provine din oclusiva palatalizată /k’/ din 
engleza veche, iar la începutul perioadei noi – şi din /tj/: culture, nature 
etc. [40, p. 65-66]. 

Referitor la semioclusiva /dჳ/ în limba engleză, A. I. Smirniţki 
menţionează că ea, asemănător cu /t∫/, apare graţie dezvoltării 
fonemului /g/ la sfârşitul perioadei vechi (în altă lucrare distinsul 
savant demonstrează că în sistemul fonetic al limbii engleze mijlocii 
consoana /dჳ/, la fel ca şi /ʧ/, deja exista [44, p. 56]), dar majoritatea 
cazurilor cu /dჳ/ sunt de origine romanică (din franceza veche), în 
cuvintele împrumutate: edge, bridge, singe, judge, just, language, 
change; /dჳ/ apare şi din cauza sonorizării fonemului /t∫/: knowledge. 
Prezenţa fonemelor /ჳ/ fricative şi a celei explozive a condiţionat de 
asemenea africata /dჳ/: cea dintâi a dat naştere la /j/, cea de-a doua – la 
/dჳ/. În limbile scandinave atare deosebire a dispărut. În limba engleză 
consoana /dჳ/ a fost consolidată foarte mult în perioada medie, fiindcă 
sunetul respectiv era şi în franceza veche. În caz contrar consoana /
dჳ/ ar putea dispărea uşor, deoarece se întrebuinţa rar, numai în cazul 
dublării şi după un sunet nazal. În germană africata /dჳ/ nu este 
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cunoscută, echivalentul ei surd /t∫/ apare, după cum s-a mai menţionat, 
datorită contopirii /t + ∫/ în împrumuturi şi în cuvinte onomatopeice.  
T. A. Rastorguyeva şi I. F. Jdanova menţionează că, prin analogie cu 
/t∫/, în engleza mijlocie africata /dჳ/ ia naştere din oclusiva dorsală 
palatalizată /g’/ din cea veche, iar la începutul perioadei noi se formează 
şi din /dj/: soldier, procedure etc. [40, p. 65-66]. 

În temeiul celor expuse, conchidem că trăsătura comună a apariţiei 
UMCC /t∫, dჳ/ atât în română, cât şi în engleză (spre deosebire de germană) 
constă în dezvoltarea lor din fonemele oclusive /k, g/, în unele cazuri din 
/tj, dj/ şi din împrumuturi. Observăm totodată că africata /ts/ din limba 
română se datorează şi ea palatalizării oclusivelor surde /t/ şi /k/, şi nu 
contopirii elementului oclusiv şi a celui fricativ. 
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CâTEVA  ASPECTE  PRIVIND  SEMANTICA
șI  PRAGMATICA  PRONUMELUI

DIN  LIMbA  ROMâNĂ

ioN  BărBuţă,
Institutul de Filologie al AŞM

Este bine ştiut faptul că nu există un consens cu privire la statutul 
pronumelui în sistemul părţilor de vorbire, cele mai multe discuţii fiind 
legate de interpretare a specificului semantico-referenţial al unităţilor 
din clasa dată. 

În cercetarea acestei părţi de vorbire, studiile de lingvistică de 
orientare structuralistă pun accentul pe apropierea dintre pronume şi 
substantiv. Se consideră că, prin sensul categorial şi prin comportamentul 
său gramatical, pronumele are multe afinităţi cu substantivul. 

Tradiţional, pronumele este delimitat ca parte de vorbire pe baza 
unei trăsături funcţionale. După cum bine se ştie, trăsătura caracteristică  
a pronumelui luată în considerare de lucrările de gramatică vizează 
posibilitatea lui de a ţine locul unui substantiv. 

Totuşi, cercetările de factură structuralistă nu clarifică 
specificul semantico-referenţial al pronumelor. În plus, trebuie 
menţionat că, deşi importantă, funcţia de substituire nu are caracter 
general. Faptul că există pronume care nu presupun niciun substantiv 
atunci când sunt folosite în enunţ este menţionat de mulţi lingvişti, 
E. Benveniste fiind cel care a spus acest lucru foarte convingător 
[1, p. 255, 256]. Prin urmare, trăsătura în cauză nu este suficientă 
pentru a defini pronumele ca parte de vorbire. 

În general, despre pronume se menţionează că nu au referinţă 
proprie, constituind o clasă de pro-forme, adică de unităţi care evocă sau 
substituie alte entităţi din discurs [2, p. 412]. 

De remarcat că chiar şi acele lucrări care admit faptul că pronumele 
reprezintă o clasă cu autonomie semantică şi sintactică nu relevă şi 
specificul lor semantic în raport cu unităţile altor clase de cuvinte. 

Abordarea pronumelui din perspectivă pragmatică are în vedere în 
principal comportamentul discursiv al acestor unităţi lexicale. 

În conformitate cu principiile sale, pragmatica studiază mecanismul 
de atribuire a referenţilor pronumelui în actul de comunicare, adică modul 
în care pronumele, caracterizate ca deictice şi/sau ca anaforice, asigură 
referirea la participanţii la actul de comunicare sau la elementele numite 
de alte unităţi prezente în contextul precedent. 

Totuşi, o analiză a specificului semantic al pronumelor, care ar 
fi acceptată de majoritatea lingviştilor, nu întâlnim nici în lucrările de 
orientare pragmatică. Se pare că problema centrală cu care se confruntă 
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toţi cei preocupaţi de analiza pronumelui vizează conţinutul lui semantic. 
Descrierea structurii semantice a pronumelui ar fi însă foarte utilă pentru 
identificarea trăsăturilor semantice implicate în realizarea referinţei, altfel 
spus, pentru explicarea comportamentului discursiv al pronumelui. 

Pentru a descrie structura semantică a pronumelor este important 
să aruncăm o privire mai amănunţită asupra formulei semice a părţilor de 
vorbire autosemantice, din categoria cărora face parte şi pronumele. 

După cum se ştie, formula semică a părţilor de vorbire 
autosemantice se constituie ca rezultat al procesului denotativ, care 
presupune segmentarea continuumului extraverbal în anumite fragmente 
şi includerea lor într-o anumită categorie logică generală. Deci procesul 
dat cuprinde două elemente: entitatea desemnată şi categoria prin prisma 
căreia este conceptualizată entitatea respectivă. 

În conformitate cu aceste două elemente ale procesului denominativ 
în cadrul structurii semice a părţilor de vorbire cardinale se disting două 
straturi de semnificaţie: semnificatul referenţial şi semnificatul categorial. 
Vom menţiona că pentru aceste concepte E. Coşeriu foloseşte termenii 
semnificat lexical şi semnificat categorial [3, p. 67]. 

Semnificatul referenţial reprezintă un rezultat al codificării 
informaţiei despre entitatea desemnată, adică despre referent. Orice 
entitate care apare ca referent al unităţilor de limbă poate fi considerată 
din următoarele trei perspective: calitativ, cantitativ şi relaţional. Este 
evident că şi noţiunile care stau la baza sensului lexical al cuvintelor pot fi 
privite din aceste puncte de vedere: din punctul de vedere al ansamblului 
de proprietăţi (caracteristici, însuşiri, note) ale clasei de elemente la care se 
referă noţiunea, din punctul de vedere al numărului de elemente cuprinse 
în clasa dată şi din punctul de vedere al relaţiilor în care sunt implicate 
elementele respective. 

Aşadar, semnificatul referenţial al părţilor de vorbire 
autosemantice este alcătuit din următoarele trei componente: 
intensiunea, extensiunea şi implicaţia. 

Intensiunea reflectă caracteristicile calitative ale referentului, fiind 
codificată prin intermediul formulei semice a unităţilor lexicale. La nivelul 
structurii semantice a unităţilor de limbă ea reprezintă un fascicol de seme 
care descriu trăsăturile esenţiale ale denotatului. 

Extensiunea are la bază informaţia referitoare la aspectul cantitativ 
al entităţilor extralingvistice desemnate. Structura acestui element 
constituent al semnificatului referenţial este determinată de specificul 
referenţilor şi diferă de la o parte de vorbire la alta. De exemplu, pentru 
cuvintele din clasa substantivului extensiunea reprezintă informaţia cu 
privire la componenţa clasei de obiecte desemnate de cuvântul respectiv. 

Implicaţia se bazează pe informaţia referitoare la ansamblul de relaţii 
care se pot stabili între referent şi anumite entităţi din realitate. Pentru 
acest element constituent al semnificatului referenţial, în lingvistică, 
se foloseşte, cel mai adesea, termenul de valenţă. De menţionat însă că 
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valenţa constituie doar o anumită parte din ceea ce reprezintă potenţialul 
implicaţional al unui semnificat lexical. 

Cât priveşte semnificatul categorial, trebuie menţionat că acesta 
este de natură conceptuală şi constituie modul de reflectare şi de 
prezentare a denotatului în limbă. După E. Coşeriu, în limbile lumii 
există numai patru semnificate categoriale de bază [3, p. 68]. Acestea sunt 
semele categoriale ale părţilor de vorbire autosemantice, şi anume: obiect  
 (la substantiv), însuşire (la adjectiv), proces (la verb) şi caracteristică  
a altui semn (la adverb). 

Bazându-ne pe cele menţionate mai sus, este firesc să ne întrebăm: 
în ce constă specificul semantic al pronumelor în raport cu celelalte părţi 
de vorbire autosemantice, în special, în raport cu substantivul?

Primul lucru pe care îl constatăm atunci când analizăm pronumele 
din acest punct de vedere este că el nu se regăseşte printre cele patru părţi 
de vorbire cardinale. Numite de E. Coşeriu cuvinte lexematice, acestea 
sunt caracterizate drept unităţi dotate atât cu înţeles lexical, cât şi cu 
înţeles categorial. Pronumele este inclus de E. Coşeriu în clasa cuvintelor 
categorematice. Despre acestea de la urmă se afirmă că prin conţinutul lor 
ele prezintă numai forma de structurare a realităţii extralingvistice, fără  
a avea în vedere vreo entitate determinată. Deci lor li se recunoaşte dreptul 
de a avea înţeles categorial, fiind însă lipsite de înţeles lexical. 

După cum vom încerca să demonstrăm în continuare, specificul 
semantic al pronumelui ar putea fi relevat prin comparaţie cu unităţile din 
clasa substantivului. 

Important este de reţinut că, dintre cele patru semnificate categoriale de 
bază delimitate în limbă, obiect, însuşire a obiectului, proces și caracteristică  
a procesului, niciunul nu este descris ca fiind propriu doar cuvintelor din 
clasa pronumelui. În Gramatica Academiei (ediţia 2005) se menţionează 
că, din punct de vedere semantic, pronumele reprezintă în discurs o unitate 
conceptualizată ca entitate sau un ansamblu de entităţi (eu, tu, el, acesta, 
cineva, toţi, nimeni) [4, p. 183]. Am putea deci conchide că, la fel ca şi 
substantivul, pronumele se caracterizează prin semul categorial „obiect“. 

Având în vedere faptul că semul categorial este responsabil de 
comportamentul gramatical şi discursiv al unităţilor lexicale, ar urma să 
admitem că pronumele ar trebui să aibă şi un comportament identic cu cel 
al substantivelor. Situaţia este însă cu totul de altă natură. 

După cum se ştie, din punct de vedere semantic şi referenţial, 
pronumele nu reprezintă nici pe de parte o clasă omogenă. În aceste condiţii, 
ar fi firesc ca eterogenitatea elementelor din clasa dată să fie motivată prin 
anumite particularităţi semantice. Prin urmare, ar trebui să recunoaştem 
că pronumele reprezintă o clasă de unităţi care se definesc atât prin sens 
categorial, cât şi printr-un sens referenţial, un sens care reflectă specificul 
elementelor identificate cu ajutorul pronumelor. 

În studiile care analizează semnificaţia pronumelui se constată că 
pronumele desemnează o entitate din realitatea extraverbală indicând 
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anumite proprietăţi ale acestuia. Este evident că prin indicaţiile menţionate 
ar trebui să înţelegem semnificatul referenţial al pronumelui. Şi aici 
ajungem la ultima întrebare la care vom încerca să găsim răspuns: care 
este natura semnificatului referenţial al pronumelor?

Anterior am văzut că cele trei componente care pot fi înglobate în 
structura semnificatului referenţial al părţilor de vorbire cardinale sunt: 
intensiunea, extensiunea şi implicaţia. 

În procesul de codificare prin mijloace de limbă, aceste componente 
sunt împărţite între substantiv şi pronume. Astfel, intensiunea, sau totalitatea 
notelor pe care le implică o noţiune, este cuprinsă în zona semantică  
a substantivelor. La rândul lor, pronumele codifică prin structura 
lor semantică celelalte două componente, şi anume extensiunea şi 
implicaţia. 

Vorbind despre semnificatul referenţial al pronumelor, trebuie 
să observăm că distincţia implicaţie/extensiune este relevantă pentru 
structurarea zonei semantice a unităţilor din clasa pronumelui. În funcţie 
de această distincţie pronumele se împart în următoarele două clase: 
pronume a căror latura de conţinut codifică o informaţie de tip implicaţional 
şi pronume cu conţinut extensional. 

Din prima clasă fac parte pronumele personale, posesive şi 
demonstrative. Cea de a doua clasă o constituie pronumele de cuantificare. 
Clasă dată este reprezentată de pronumele nehotărâte şi negative. Tot aici 
ar trebui incluse şi pronumele interogativ-relative. 

Examinarea acestor două clase de pronume demonstrează că între 
elementele lor există diferenţe de comportament gramatical şi, mai ales, 
de comportament discursiv-pragmatic. Astfel, ele prezintă următoarele 
caracteristici:

– din punct de vedere semantic, pronumele cu conţinut de tip 
implicaţional identifică obiectele ca elemente care au o anumită 
legătură cu situaţia de comunicare. Acestea sunt identificate în funcţie 
de raportul lor faţă de actul de comunicare (participare/neparticipare la 
actul de comunicare: eu, tu/el), sau faţă de participanţii înşişi la actul de 
comunicare (raportul de posesie sau distanţa faţă de aceştia în momentul 
comunicării: acesta, acela, al meu, al tău). În acelaşi timp, pronumele 
cu semantică de tip extensional indică obiectele prezentându-le ca 
elemente ale unei clase. Acestea nu se refera la un obiect pe care l-ar 
caracteriza într-o anumită privinţă, ele identifică obiectele bazându-
se pe anumite trăsături de natură cantitativă, extensionale (unul, altul, 
fiecare, oricare, oricine, toţi, nimeni). 

– din punct de vedere referenţial, pronumele din prima clasă, 
în majoritatea cazurilor, funcţionează ca deictice, iar cele din cea de 
a doua clasă admit o utilizare anaforică. În felul acesta, referentul 
pronumelor cu semantică implicaţională este recuperabil din situaţia 
de comunicare, iar cel al pronumelor cu semantică extensională îşi iau 
referentul prin raportare la un antecedent. 
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La finalul acestei analize care este departe de a fi completă, 
concluzionăm că observaţia privind eterogenitatea semantico-
referenţială a pronumelor, despre care se vorbeşte în multe din lucrările 
de lingvistică, nu este întrutotul acceptabilă. Aceasta deoarece, cât 
priveşte comportamentul discursiv-pragmatic, pronumele se împart 
în două subclase mari, deictice şi anaforice, care sunt strâns legate 
între ele. Ceea ce apropie unităţile acestor subclase este mecanismul 
asemănător de interpretare referenţială: atât deicticele, cât şi anaforicele 
reprezintă nişte expresii care îşi pot identifica referenţii doar în relaţie 
cu contextul enunţării lor, acesta fiind de natură lingvistică pentru 
anaforice şi de natură situaţională pentru deictice. În acelaşi timp, 
relaţia dată se manifestă şi prin faptul că multe deictice pot funcţiona 
şi ca anaforice. Ceea ce diferenţiază unităţile celor două subclase 
sunt funcţiile lor specifice: deicticele asigură ancorarea enunţului în 
situaţia de comunicare, iar anaforice ‒ le realizează un anumit tip de 
continuitate şi coerenţă a discursului. 
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LITERATURA  ÎNCARCERĂRII  ÎN  ROMANUL
„OSTINATO“  DE  PAUL  GOMA

Silvia  bERDAN,
Institutul de Filologie al AŞM

În anul 1944 România a fost ocupată de sovietici. Odată cu instaurarea 
comunismului şi până în 1964, au fost aruncaţi în puşcării, după cum afirmă 
Alexandru Ştefănescu, între 1 milion şi 2 milioane de oameni, incluzând 
Basarabia, printre care numeroşi scriitori. Există chiar o listă a încarceraţilor 
care se numeşte „Uniunea scriitorilor de la Aiud“. În aceasta se regăsesc 
nume sonore precum: Radu Gyr, Ion Caraion, Petre Ţuţea, Nechifor Crainic 
ş. a. Experienţele dezumanizante trăite, dacă acest verb este potrivit pentru  
o puşcărie comunistă, au fost cele care au dus la apariţia unui fenomen nou 
în literatură, numit în mai multe moduri: Dan C. Mihăilescu îl numeşte 
literatura universului concentraţionar, memorialistica de penitenciar,  
a închisorilor, concentraţionară; Liana Cozea şi Ion Pop îi spun literatură 
carcerală, Ion Simuţ – literatura rezistenţei. Ea a apărut dintr-o necesitate 
lăuntrică, având rol „terapeutic şi devenind o formă de chatarsis“. 

Mihai Rădulescu este autorul, aşa cum afirmă Nicolae Balotă, al 
primei istorii a literaturii române de detenţie, în care explorează „toate 
universurile concentraţionare“, analizează toate experienţele carcerale“. 
Întrebarea firească, pe care şi-o pune oricine, este dacă literatura de 
detenţie corespunde criteriilor literaturităţii. Răspunsul este afirmativ 
şi argumentat de Nicolae Balotă: „Literatura de detenţie nu este numai  
o culegere de documente, mărturii, amintiri. Desigur, studiate îndeaproape, 
scrierile se revelază, adeseori, deficitare pe plan estetic. Conştient de 
aceste deficienţe, cercetătorul pune cu fineţe în lumină reuşitele literare, 
fie şi parţiale, momentane ale autorilor studiaţi de el.“ [1, p. 2] Analizând 
cu atenţie texte aparţinând unor autori precum Onisifor Ghibu, Dumitru 
Bacu, Virgil Ierunca, Viorel Gheorghiţă, dar şi a altor numeroşi scriitori, 
Mihai Rădulescu deduce principalele trăsături ale literaturii carcerale: 
oralitatea şi didacticismul, procedee precum sondarea zonelor abisale 
ale psihicului şi arta portretului. În această carte se regăseşte şi numele 
scriitorului Paul Goma. El a fost unicul disident român anticomunist 
omologat la nivel mondial, numit „Soljeniţân român“. Cercetătoarea 
Aliona Grati consideră că anume Paul Goma este „creatorul tipului 
de personaj basarabeanul răzvrătit, diferit de personajele resemnate, 
contemplative, senine, păşuniste ale literaturii române din stânga 
Prutului“ [2, p. 6]. Făcând referinţă la dialogul dintre Nina Corcinschi şi  
Andrei Ţurcanu, apărut în Metaliteratura, descoperim cu stupoare faptul 
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că „în Basarabia a existat o comodă şi armonioasă „coabitare“ (putem 
spune chiar colaborare) a scriitorilor cu sistemul sau, mai pe şleau spus,  
un semn limpede de laşitate în creaţie. Sub acest aspect, curajul 
majorităţii autorilor basarabeni este derizoriu, iar „martirajul“ 
lor – o ficţiune post-decembristă (din care unii au profitat din plin) 
pentru export dincolo de Prut. Există cu adevărat doar martirajul 
literaturii române din Basarabia, la care însă şi-au adus contribuţia 
şi ei, scriitorii, cei care în loc să-şi cultive ogorul, conştiincios, 
într-o competiţie temerară cu marile valori estetice ale literaturii 
universale, au preferat, spre satisfacţia stăpânirii totalitare saşii şi 
câinoase, săpăliga primitivă „nativă“ şi răscolitul de mântuială, sub 
dicteul unor impulsuri viscerale, a ţelinei literare.“ [3] Aşa cum bine 
punctează N. Corcinschi, acest tip de literatură „a avut acelaşi efect de 
îndobitocire, ca şi cea declarat sovietică“, ducând la „fabricarea unui 
homus sovieticus“. Prin urmare, vocea lui Paul Goma este cea care 
răsună răspicat pe ambele maluri ale Prutului, fiind şi cea adevărată,  
a adevăratului scriitor disident. 

Totuşi avem o nelămurire. Mihai Rădulescu consideră romanul 
Patimile după Piteşti „prima lucrare de ficţiune derivată din istoria 
reeducărilor din temniţa numită în titlu“, el fiind publicat în 1971. Romanul 
„Ostinato“, despre care Mihai Rădulescu pomeneşte doar în trecere, apare 
10 ani mai devreme, în 1961. Oare n-ar fi „Ostinato“ „prima lucrare de 
ficţiune derivată din istoria reeducărilor“ şi nu „Patimile după Piteşti?“

Dincolo de această nedumerire, Mihai Rădulescu menţionează 
meritul de a fi prezentat în Occident răvăşitoarea psihologie a reeducărilor, 
dar şi noutatea pe care o aduce Paul Goma în literatura de detenţie, deşi nu 
întârzie să-i confere o tonalitate de spectacol de circ: invenţiile lexicale, 
„contribuţiile sintactice, mai ales prescurtările propoziţiilor până aproape 
de dispariţia lor. Lucrurile se complică printr-o mulţime de focuri de artificii 
– nu rareori artificioase –, prin acrobaţii verbale, salturi ale lingvisticii la 
trambulină, rostogoliri ale semnaticii, zvârcoliri ale regulilor gramaticale“ 
[1, p. 188]. 

Romanul „Ostinato“ este al obsedantei libertăţi. Ca şi în alte 
cărţi ale sale, scriitorul foloseşte noţiuni din muzică, pentru explicarea 
anumitor realităţi. Se fructifică şi mitul Penelopei. Aliona Grati, în cartea 
„Paul Goma – iniţieri în textul literar“ se referă la „varianta feminină“  
a Penelopei – Catinca, „femeia care ani la rând îşi aşteaptă soţul cu 
răbdare şi credinţă“ şi pe care „întemniţaţii o completează cu însuşiri, 
transformând femeia într-o fiinţă ideală“ [2, p. 46]. Dar noi, putem afirma 
cu certitudine că pe lângă „varianta feminină“, există şi una masculină – 
Ghinea – un condamnat care, în mod constant, „întoarce pe toate părţile 
căciulica pe care o croşetează zilnic (şi zilnic şi-o decroşetează).“ Tot 
aici îl întâlnim şi pe un Cronos decăzut, stăpân al timpului închisorii, 
nea Mărin care, lipindu-şi urechea de uşa celulei, încearcă să măsoare 
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bătăile ceasornicului. Guliman este omul paradoxurilor. Guliman 
este agentul de legătură dintre universul carceral limitat al celulei şi 
universul carceral mai extins al întregii Românii comuniste, un labirint 
al încarcerării, nu în zadar toţi deţinuţii au descoperit un adevăr terifiant: 
„Treci de uşa asta, ei şi?, dai de alta, de altele.“ Există o legătură 
„intimă“ între deţinuţi şi uşă, la general şi cu clanţa („mai adevărată şi 
mai clanţă“), în mod special. Ea este cea care ar simboliza normalitatea, 
speranţa, după ea tânjesc cei încarceraţi, speranţă de care sunt privaţi 
însă, dat fiind faptul că toate uşile în penitenciar sunt lipsite de clanţe, 
„promisiune, posibilitate, cea care ne place nouă se află acolo unde  
e omeneşte să se afle, chiar minciunoasă, de nefolosit, dar acolo.“ Relaţia 
„celulime“ (aşa îi numeşte Paul Goma pe deţinuţi) – uşă merge şi la un 
alt nivel – înfrăţirea cu uşa bătută. Dincolo de asta, chiar şi discursul 
se sparge în bătăi: „Bat Bat Bat ba’ BatînUşiÎnchi’ şi uşaNchisă în uşi 
închise cine ba’? Bat Bat Bat asta am făcut decând mă ştiu am Bătutîn.“ 
[4, p. 8] Până şi aranjarea în foaie a unor secvenţe verbale dau senzaţia 
de gratii şi încarcerare:

Nu IN TR
AŢ IC ÂI
NE RĂ U!

În rea
c a
h i s o

Pe partea cealaltă a uşii se află gardienii, doctorii şi ceilalţi care învârt 
roata diabolicului sistem. Ei, asemenea unor zei agramaţi atotputernici 
(„ş-aci io-s Dumnezeu“), domină cele două universuri carcerale: primul 
mai restrâns, iar al doilea mai extins. Paul Goma, reuşeşte, fiind un mare 
re-creator de oameni (dacă acei gardieni mai pot fi numiţi astfel), să 
creioneze, prin intremediul ne-uitării şi ne-iertării, profilul torţionarului, 
„porc cizmoroc“, fiară dezumanizată şi dezumanizantă: „gardianul bătrân 
cu cizme înalte descheiat la pieptul alb cu piele albă cu păr trist de alb“. 
Alteori, torţionarul este redus la un simplu element vestimentar: „N-o să-i 
treacă prin epoleţi ideea de a-mi tăia plimbarea.“ 

Obstinaţia cu care se revine asupra ideii de libertate este dusă 
la paroxism. Gândindu-se la libertate, deţinuţii trec printr-un proces 
intens de „autoflagelare lăuntrică“: „Suntem sătui de soarele prea 
soare, de aerul prea pe potriva altor plămâni. Ştim cerul de deasupra 
noastră, nu ni-i de folos, jinduim celula“, acolo, asemenea unor 
Penelope, îl vor reinventa, vor „croşeta altul“. Cu altă ocazie, şi nu 
sunt puţine, naratorul se pune, împreună cu celelalte personaje, într-o 
ipostază christică: „în solar sunt dezgolit, lipsit de apărare, cerul, 
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aerul, lumina, mă înţeapă, mă sfâşie, mă jupoaie, mă răstignesc cu 
tălpile străpunse de piron. Afară îmi lipsesc tavanul, zidurile, becul 
chior, ele mă apără şi mă ajută.“ Spaima de lumea extra-carcerală 
naşte întrebări existenţiale, ce relevă dureri sufleteşti atroce: „Aşa 
o să fie mereu, chiar după liberare?“ Cel mai greu blestem inventat 
vreodată de întemniţaţi sună în felul următor: „libertatea să-ţi fi mai 
închisoare decât închisoarea… libertatea să fie pentru totdeauna 
ameninţată, minată, să conţină viermele îndoielii şi în acelaşi timp să 
fie viermele…“ [4, p. 41]. 

Deţinuţii pot fi surprinşi şi în ipostaza unor simple fiinţe chinuite, 
făcând bunul plac al unui Demiurg rău cioranian, dar pe care îl hulesc şi-l 
desconsideră: „Să tac. Să nu mai am memorie. Să ne luăm pe după cap 
şi să uităm cu toţii, să jucăm Hora Amneziei – pentru ca tu să moţăi în 
continuare, nesupărat de nimeni, de nimic.“. 

Un loc aparte în acest roman îl ocupă chipul femeii – motor 
al vieţii şi unică speranţă. Secvenţele în care se vorbeşte despre 
ele sunt bucăţi de veritabilă poezie, declaraţie de dragoste unicei 
şi irepetabilei: „te retragi cu un pas în tine, iar acolo, în rotundul 
adăpostului, femeia. Femeile din noi ştiu să râdă, ştiu să păşească, să 
miroasă sfâşietor a ea, ştiu să tacă melodios, ştiu să aştepte cu credinţă 
+ costum + cerere. Ne e ruşine de-atâta femeie, ne îndurerează atâta 
bine, ne stinghereşte atâta baftă, iar ca să nu ne gelozească cel de-
alături, ne plângem de ele, de necredinţa lor, inventăm probe ale 
trădării… ea scobeşte cu-aşteptarea ei zidu-ăsta, din afară-ncoace, 
ca să ieşi tu prin gaura din zid.“ De la iubirea de femeie, se trece 
la iubirea de sine, ca o încercare de salvare, în lipsa fiinţei iubite: 
„De unşpe ani mă iubesc cu mânie şi cu teamă.“ [4, p. 52] O altă 
modalitate de salvare este „să se evadeze“ din nu, adică negaţie şi să 
se „înfaşe în da“, să se „atârne de da“. 

Într-un interviu, Vladimir Beşleagă vorbea despre acuitatea 
simţurilor în romanul „Din calidor“. El le ascute şi mai mult în 
„Ostinato“, unde mestecarea unei bucăţele de slănină echivalează 
cu o veritabilă bucurie de a trăi, o eschivare de teroarea istoriei 
şi una din foarte puţinele bucurii rămase deţinuţilor. Chiar şi 
obsesia libertăţii provoacă senzaţii kinestezice şi olfactive: 
„verzui, cimentul şi sticlos, va fi pus numai ciment, să ţină  
o viaţă şi rece la pipăit. Simt cu dosurile mâinilor aerul înmiresmat 
de iarbă răscoaptă curgând pe oglinda de ciment.“ Spaţiul şi timpul se 
divizează la nesfârşit, în secvenţe infinit de mici, ca în experimentul cu 
broasca ţestoasă şi Ahile a lui Zenon, astfel încât eliberarea să pară un 
lucru imposibil de atins, iar clipa de faţă – una nesfârşită. 

Un alt aspect interesant al acestui roman este aşa-zisul folclor 
carceral. El este deosebit de „colorat“ din punct de vedere stilistic, dar în 
acelaşi timp reflectă realităţile crâncene:



28

„Foaie verde de susan, 
Află nene Iaco … ban
Că prefer să fiu ţigan, 
Hoţ cinstit şi cu ciocan, 
Decât ca mata, ţăran
şi turnă … Ciri…

În concluzie, putem afirma că romanul Ostinato reprezintă „foarte 
viu“ (dacă atare calificativ poate fi atribuit în cazul de faţă) experineţa 
dezumanizatoare a oamenilor întemniţaţi, arată ce poate face ne-omul 
oamenilor şi, în acelaşi timp, romanul păstrîndu-şi valoarea estetică. 
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EUGENIU  COșERIU  DESPRE  AșA-ZISA
LIMbĂ  MOLDOVENEASCĂ

eugeNia  bOjOGA,
Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca

1. Cu ocazia sesiunii ştiinţifice Limba română şi varietăţile ei 
locale, organizată de Academia Română în 31 octombrie 1994, Eugeniu 
Coşeriu îşi începea alocuţiunea în felul următor: „Aş vrea să mulţumesc 
Academiei Române şi dlui vicepreşedinte Eugen Simion pentru faptul că 
a binevoit să mă aleagă pe mine pentru inaugurarea acestei conferinţe, 
fiindcă eu reprezint, într-un fel, problema care ne preocupă aici (…), 
fiindcă sunt român moldovean şi tocmai din actuala Republica Moldova“ 
(Coşeriu 2004:179). În cadrul mesei rotunde cu o tematică asemănătoare, 
care a avut loc în 3 noiembrie 1994 la Facultatea de Litere a Universităţii 
Bucureşti, referindu-se la „teoria aşa-zisei limbi moldoveneşti, inventată 
din considerente politice“, el afirma în mod tranşant: „Savantul lingvist 
onest este dator să ia atitudine faţă de acest fals, să-i dezvăluie esenţa şi 
să-l combată cu ajutorul demonstraţiilor ştiinţifice“ (Coşeriu 1995:52). 

Aceste două citate, emblematice pentru problematica de care ne 
vom ocupa în continuare, conţin deopotrivă crezul savantului şi a omului 
Eugeniu Coşeriu. Dacă în primul citat autorul, ca fiinţă empirică, se 
identifică întru totul cu problema aşa-zisei limbi moldoveneşti, pe care 
o va lua în dezbatere la cel mai înalt nivel teoretic, în cel de-al doilea, 
el consideră că ţine de etica filologului să-şi asume probleme de politică 
şi planificare lingvistică. De altfel, cu aceeaşi atitudine intransigentă 
s-a implicat şi în cazul altor limbi. Bunăoară, în 1987, ocupându-se de 
galiciană, E. Coşeriu afirma: „es cierto que la constitución de una lengua 
común es también, y en primer lugar, un problema político y que la 
lengua de una comunidad, como primer rasgo individualizador de ésta, 
puede ser objeto de pasión política. Por ello, es justo que los gallegos que 
hablan o quieren hablar gallego (así como los que no quieren hacerlo) 
tomen partido; más aún: deben tomar partido, pues lo que está en juego 
es su individualidad histórica y cultural. Pero no cabe que tome partido el 
lingüísta que examina objetivamente los problemas del gallego, incluso 
los problemas políticos“ (Coseriu 1987:127). 

2. Deşi până în 1991 s-a aflat departe de patria sa mică, Basarabia, 
şi vizitase doar sporadic patria sa mare, România, E. Coşeriu s-a 
interesat mereu de limba română1. Dacă la nivel uman recunoaşte că 

1 Cert este că în 1963 când devine profesor la Universitatea din Tübingen, 
E. Coşeriu întemeiază secţia de limbă şi literatură română la această universitate, 
iar mulţi dintre doctoranzii săi au cuprins în sfera lor de investigaţie şi româna. 



30

„trăind mereu în străinătate şi întrebuinţând în realitate alte limbi“, 
revenea mereu la limba sa maternă „ca la un liman“2, la nivel ştiinţific el 
s-a referit la limba română dintr-o perspectivă teoretică şi conceptuală 
foarte largă, aceasta fiind vizată atât direct – în volumul Limba română 
în faţa Occidentului, – cât şi indirect, de exemplu, în teoria sa despre 
varietatea lingvistică sau în concepţia sa despre unitate lingvistică şi 
unitate naţională. Astfel, în cartea despre receptarea limbii române în 
lume, publicată mai întâi în germană – Von Genebrardus bis Hervas. 
Beitrage zur Gcschichte der Kenntnis des Rumänischen in Westeuropa 
(Coseriu 1980)3 – E. Coşeriu oferă informaţii inedite şi extrem de 
importante cu privire la conştiinţa latinităţii limbii noastre şi pătrunderea 
acesteia în cercetarea filologică apuseană. El demonstrează că mai 
mulţi cărturari occidentali au susţinut latinitatea limbii române şi au 
stabilit unitatea ei, adică faptul că limba valahilor, a moldovenilor, a 
românilor transilvăneni şi chiar a macedoromânilor constituie una şi 
aceeaşi limbă4. 

După 1991, adică după ce reia legăturile cu Basarabia şi va reveni 
adeseori la baştină, opiniile sale în ce priveşte aşa-zisa limbă moldovenească 
devin explicite şi, am spune, aproape militante. În cei 10 ani în care Eugeniu 
Coşeriu a fost oaspete frecvent la Chişinău, Balţi şi Mihăileni, el a scris 
câteva studii fundamentale şi a ţinut mai multe prelegeri în care se referă 
la limba română dintre Prut şi Nistru din perspectiva lingvisticii generale 
şi a celei romanice. Texte precum Unitatea limbii române – planuri şi 
criterii, Latinitatea orientală, Deontologia şi etica limbajului, Unitate 
lingvistică – unitate naţională, Deontologia culturii, Politici lingvistice, 
Alteritate, toleranţă şi masochism (dialog cu un elev despre politica şi 
etica lingvistică), „…Moldovenismul… nu se opune românismului, ci este 
o formă a lui…“ ş. a. vor constitui de acum încolo repere bibliografice 
indispensabile ori de câte ori ne vom ocupa de acest subiect. 

3. În cele ce urmează vom lua ca punct reper departajarea pe care  
E. Coşeriu a făcut-o în contextul abordării dihotomiei unitate 
lingvistică vs. unitate naţională. Astfel, cu claritatea şi limpezimea 
specifice stilului său ştiinţific, el afirmă că va analiza problema limbii 
române din Basarabia din trei perspective diferite: 1. ca teoretician al 
limbajului, ceea ce îl determină să explice ce este şi cum este unitatea 
lingvistică şi care e raportul ei cu unitatea naţională, 2. ca lingvist 

1 Unii dintre discipoli, cum ar fi H. Lütdke, W. Dietrich, R. Windisch, H. Thun,  
M. Ringmacher, J. Kabatek ş. a. vorbesc fluent româneşte. A se vedea, de ex., dialogul 
nostru cu Prof. Dr. R. Windisch (Bojoga 2001). 

2 Afirmaţia o face în interviul acordat Eugeniei Guzun (cf. Guzun 2004:190). 
3 În 1994 a apărut şi versiunea în limba română a acestui volum (cf. Coseriu 

1994). 
4 Alte detalii referitoare la cunoașterea limbii române în lume se pot afla în 

recenzia noastră la acest volum (cf. Bojoga 1996:2-3). 
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care urmăreşte cum se prezintă acest raport în cazul limbii române din 
toate regiunile locuite de români, 3. ca român din Basarabia pe care 
îl interesează ce înseamnă, pentru politica culturală şi cea naţională, 
unitatea lingvistică între toate regiunile locuite de români (cf. Coşeriu 
2002:125). 

I. Eugeniu Coşeriu ca teoretician al limbajului
1.1. Pentru a analiza situaţia limbii române din Rep. Moldova, ca 

teoretician al limbajului, E. Coşeriu se prevalează de fundamentele teoretice 
şi filosofice ale concepţiei sale lingvistice5. Astfel, el arată că limbajul se 
bazează pe două principii universale: creativitatea şi alteritatea. Pe de  
o parte, limbajul este în esenţa sa activitate de creaţie, pe de altă parte, 
limbajul este şi al altora. Or, fiind „şi pentru alţi“ vorbitori, limbajul se 
manifestă sub formă de limbi, definite de savant ca forme istorice ale 
limbajului6. În acest demers întemeietor, Coşeriu va face uz de concepte-
cheie din teoria sa lingvistică, cum ar fi limbă istorică, limbă funcţională, 
limbă comună, limbă exemplară. Totodată, va aduce în discuţie şi tipurile 
de varietate lingvistică specifice oricărei limbi istorice. Şi nu în ultimul 
rând, va face referire la importanţa primordială a limbii materne, subliniind 
faptul că orice comunitate umană se constituie în jurul unei limbi. 

1.2. Ca formă fundamentală a culturii, limbajul este 
„manifestarea libertăţii creatoare a omului liber, în sensul filosofic al 
acestui cuvânt“, adică este, prin natura sa, dinamic. Coşeriu arată că 
activităţile libere nu sunt activităţi fără normă, haotice, dimpotrivă, 
orice activitate liberă conţine propria sa deontologie, adică „propriul 
său mod de a trebui să fie“, deoarece libertatea omului istoric este 
„o libertate ordonată prin propriile sale norme“. Nu că aceste norme 
ar fi imperative, obligatorii, ci în sensul că noi, ca vorbitori, ni le 
asumăm implicit printr-un angajament pe care îl acceptăm în mod 
liber, acesta fiind şi sensul etimologic al cuvântului latinesc obligatio. 
Fiind deci activitatea de vorbire o activitate liberă, „cine vorbeşte se 
obligă intuitiv să urmeze normele limbii sale materne“. Prin urmare, 
„a vorbi altfel decât o cer normele limbii noastre – care sunt mai 
curând implicite decât explicite – reprezintă o abatere de la etica 
limbajului“ (Coşeriu 1992-1993:164). 

5 În acest sens, M. Borcilă consideră că „E. Coşeriu defineşte, pentru prima 
oară, în mod clar, statutul legitim, relativ autonom, al teoriei limbajului, ca fundament 
preliminar şi cadru general al investigaţiei, precizându-i relaţia constant dialectică cu 
studiul descriptiv“ (Borcilă 1996:43). 

6 E. Coşeriu atrage atenţia asupra faptului că limbajul reprezintă o activitate foarte 
complexă, care se desfăşoară simultan pe trei niveluri diferite: 1) nivelul universal, al 
vorbirii în general, 2) nivelul istoric, al limbilor, 3) nivelul particular, al discursurilor sau 
al actelor lingvistice. În funcţie de aceste trei paliere, există şi norme specifice fiecărui 
palier, norme urmate în mod intuitiv de către vorbitori şi aplicate spontan şi intuitiv drept 
criterii de judecată despre vorbire de către ascultători. A se vedea E. Coseriu (2007). 
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Or, chiar dacă această activitate este realizată de către vorbitori în 
mod individual, ea se produce de fiecare dată după anumite norme, „de 
acord cu anumite tradiţii ale comunităţilor stabilite în istorie (care sunt, 
întâi de toate, comunităţi lingvistice), adică de acord cu o anumită tehnică 
a limbajului“ (Ibidem, p. 166). 

Pe de altă parte, dat fiind că limbajul este întotdeauna şi creativitate, 
limbile, ca tradiţii istorice ale comunităţilor de vorbitori, nu sunt 
niciodată unitare: „în orice limbă – dacă această limbă nu s-a redus la 
o limbă moartă sau la un cod – există o varietate în spaţiu (diatopică), 
o varietate între păturile socioculturale ale comunităţii (diastratică) şi 
o varietate de expresie, în acord cu circumstanţele vorbirii – o varietate 
stilistică sau diafazică“ (Coşeriu 2004:179). 

1. 3. Prin urmare, o limbă reprezină „o colecţie complexă de 
dialecte, niveluri de limbă şi stiluri de limbă, care în parte coincid şi 
în parte se prezintă ca divergente. Această limbă o putem numi limbă 
istorică“ (Ibidem, p. 179). Cert este că această limbă istorică – limba 
care s-a dezvoltat istoriceşte şi care are un nume, ca, de ex., limba 
română, fiind totodată recunoscută ca limbă de propriii ei vorbitori şi 
de către vorbitorii altor idiomuri – nu este niciodată monolitic unitară. 
Limba funcţională, în schimb, care e obiectul descrierii structuraliste, 
este o limbă unitară, deoarece nu reprezintă diferenţe în spaţiu, nici 
diferenţe socioculturale şi nici diferenţe stilistice. Altfel spus, este un 
singur dialect, un singur nivel de limbă şi un singur stil de limbă. Este 
unitară, fiindcă este limba pe care o putem delimita noi, ca lingvişti, în 
cadrul limbii istorice. 

Aşadar, datorită alterităţii şi în acord cu coeziunea comunităţii, 
printr-un proces istoric natural şi prin voinţa vorbitorilor, pe deasupra 
varietăţii, mai ales a varietăţii dialectale, se formează aşa-numita limbă 
comună, acea koiné din antichitate, adică limba care, cel puţin în sens 
ideal, ar trebui să deservească toată comunitatea istorică respectivă.  
E. Coşeriu atrage atenţia că şi aceste limbi comune prezintă diferenţe 
(mai ales regionale), în sensul că de multe ori se creează forme regionale 
sau dialecte secundare. Din aceste considerente, este nevoie de o normă 
superioară a acestei limbi comune, de un fel de limbă comună a limbii 
comune, Or, aceasta este tocmai limba standard – o limbă pentru toată 
comunitatea, limba care este folosită în sistemul de învăţământ, în 
administraţie, în mass media, în cultură, în viaţa publică. Totodată, acestă 
limbă exprimă identitatea etnică a vorbitorilor în raport cu alte identităţi 
etnice, fapt pentru care savantul o numeşte limbă exemplară (cf. Coşeriu 
2004:181). 

Astfel încât nu există limbi istorice care să fie monolitic unitare, 
nici baza unei limbi nu poate fi întru totul unitară: „în cazul nostru, nici 
latina vulgară, pe care o admitem ca bază istorică a tuturor limbilor 
romanice, nici latina vulgară dunăreană, pe care o admitem ca bază 
a limbii române, nu puteau fi monolitic unitare, fiindcă prezentau 
diferenţe în spaţiu, diferenţe socioculturale şi diferenţe stilistice“ 



33

(Ibidem, p. 181). Cu toate acestea, unitatea unei limbi este din ce în 
ce mai solidă, cu cât ne ridicăm de la limba istorică la limba comună 
şi de la limba comună la limba exemplară. Or, tocmai limba comună 
şi limba exemplară reprezintă cel mai bine aspiraţia către unitate  
a limbii pentru toată comunitatea. 

1.4. În acest context, E. Coşeriu circumscrie rolul fundamental 
al limbii materne, faptul că orice comunitate se coagulează în jurul 
idiomului pe care îl vorbeşte. De altfel, faptul că limba reprezintă 
factorul determinant în constituirea oricărei societăţi umane se ştia 
deja din Antichitate. Drept dovadă, Republica lui Platon se întemeiază 
prin limbă, iar în Politica lui Aristotel „limba este factorul constitutiv 
al naţiunii şi, deci, şi al statului“. Mai mult ca atât, Aristotel defineşte 
omul prin limbaj, omul fiind fiinţa vie care are logos. Doar având 
limbaj, omul are posibilitatea să-şi manifeste conştiinţa morală, să 
deosebească între bine şi rău, între drept şi nedrept şi, deci, să se 
manifeste ca zoón politikón, în sensul propriu al cuvântului7. „Ce vrea 
să spună Aristotel prin aceasta?“, se întreabă Coşeriu. Vrea să spună 
că limbajul este manifestarea modului de a fi al omului, a faptului că 
fiind un subiect între subiecte, el recunoaşte posibilitatea altor subiecte 
de a convieţui cu el tocmai prin limbaj, prin limba sa maternă. Or, 
atunci când vorbeşte, fiinţa umană îşi manifestă conţinutul propriei 
sale conştiinţe, deschizându-se spre alţii în dialog, pentru ca alţii să 
o înţeleagă. „Aceste conţinuturi de conştiinţă, tocmai prin această 
dimensiune a alterităţii, a faptului că a fi om înseamnă a fi unul cu 
altul/alţii sunt deja la origine comune şi se înţeleg ca fiind comune“, 
adică împărtăşibile (cf. Coşeriu 2002:127). 

1.5. Nu întâmplător, atrage atenţia savantul, vorbitorii simpli 
identifică, de obicei, limba lor maternă cu limbajul prin definiţie, ei 
înţelegând modul lor de expirmare ca fiind limbaj în general sau, oricum, 
un fel de limbă universală prin intermediul căreia ei structurează în 
mod adecvat lumea, o transformă într-un cosmos ordonat. De altfel, 
cu toţii suntem marcaţi de „matricea“ limbii noastre materne în care 
structurăm realitatea, ordonând-o în cuvinte. În acest context, Coseriu 
concluzionează: „lumea mea este lumea pe care mi-o dă limba mea, 
limba română“. Putem vorbi despre lucruri şi analiza lucrurile şi, 
eventual, le putem şi numi altfel, numai după ce clasificăm primar 
lumea în sistemul lexical al limbii noastre. Lumea noastră primară 
este lumea pe care ne-o oferă limba noastră. Fiecare limbă constituie 
o perspectivă asupra universului, reprezentând modul particular în 
care acest univers este ordonat şi înţeles în respectiva comunitate. 
De aceea, „lumea pe care a ordonat-o limba română este lumea pe 
care comunitatea română o oferă ca model universal de lume tuturor 
celorlalte comunităţi actuale şi viitoare“ (Coseriu 1992-1993:84). 

7 Detalii interesante în ce priveşte contribuţia lui Platon şi Aristotel la filozofia 
limbajului pot fi reperate în Coşeriu (2011, p. 60-150). 
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II. Eugeniu Coşeriu ca lingvist romanist (sau româna în contextul 
limbilor romanice) 

2.1. În ipostaza de lingvist romanist, adică de cunoscător 
profund al tuturor limbilor romanice, E. Coşeriu circumscrie 
locul limbii române printre limbile surori. Cert este că savantul 
situează româna într-un context romanic amplu, raportându-
se de fiecare dată la întreaga Romanie, adică la spaţiul în care 
se vorbesc aceste idiomuri. Astfel, în Latinitatea orientală el 
declară în mod explicit: „vom aplica aici mai multe criterii pentru  
a stabili cu exactitate, deşi numai în linii mari: a) poziţia limbii române 
între limbile romanice, b) poziţia dialectelor româneşti în cadrul limbii 
române ca limbă istorică; c) poziţia aşa-zisei limbi moldoveneşti în 
cadrul dialectului dacoromân şi în raport cu limba comună exempalră 
şi literară“ (Coşeriu 2005:114). 

2.2. Cât priveşte unitatea limbii române ca limbă istorică,  
E. Coşeriu recunoaşte că putem fi de acord aproape în întregime cu 
Sextil Puşcariu, care a arătat că ceea ce este caracteristic pentru limba 
română şi o „îndepărtează“ de latină, pe de o parte, şi de celelalte 
limbi romanice, pe de altă parte, este comun tuturor dialectelor limbii 
române: „cu anumite restricţii, dat fiind că această unitate – unitate 
genealogică – este întotdeauna o unitate din trecut, care se prezintă 
apoi ca varietate, ca unitate şi diversitate în acelaşi timp“ (Coşeriu 
2004:182). 

Deşi sunt destule fapte lingvistice care duc la o diferenţiere în 
latina populară dunăreană, precizează el, această varietate nu trebuie 
să ne înspăimânte, deoarece în cazul altor limbi romanice, bunăoară, 
a celor ibero-romanice sau a celor din Galoromania, varietatea este 
mult mai pronunţată. În limba română există „o serie de fapte care sunt 
comune tuturor dialectelor, nu numai în sistem, ci până şi în norma 
limbii“, afirmă Coşeriu. Pe bună dreptate, S. Puşcariu semnala faptul că 
l intervocalic devine în toate dialectele r, faptul că grupul qu devine, în 
aceleaşi cuvinte, p (de ex., apă), faptul că gn devine mn (de ex., lemn) 
şi ct devine pt (d ex., lapte). Sau faptul că există coincidenţe cu totul 
specifice (la verbul a avea – am şi are), faptul că există peste tot (deşi 
cu mici diferenţe de pronunţare) mine, tine, cine sau conjunctivul cu să, 
ca să nu mai vorbim de alternanţele vocalice şi de cele consonantice. 
Or, E. Coşeriu consideră că toate aceste fapte demonstrează cu brio 
unitatea limbii române, unitate nu doar genealogică, ci, fără îndoială, 
şi „o anumită unitate areală, în ciuda diferenţelor, care, incontestabil, 
există şi care separă aceste dialecte“8 (Ibidem, p. 183). 

2.3. Referitor la unitatea tipologică a limbii române, altfel spus, 
unitate la nivelul tipului lingvistic, aceasta este identică cu unitatea tuturor 

8 N. Saramandu, editorul unui important volum al lui E. Coşeriu, Limba 
română – limbă romanică, arată că savantul de la Tübingen, „cunoscut ca teoretician  
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limbilor romanice, în afară de franceza modernă, care s-a îndepărtat de 
tipul general romanic. Or, „principiul general al acestui tip lingvistic este: 
determinări materiale interne, paradigmatice, pentru funcţiuni interne, 
nerelaţionale, şi determinări sintagmatice (determinări în sfera unităţii, 
determinări perifrastice) pentru funcţiunile relaţionale“ (Ibidem, p. 183). 

În ce priveşte realizarea acestui tip lingvistic romanic,  
E. Coşeriu precizează că în unele cazuri dialectul dacoromân este mai 
avansat, în alte cazuri – dialectul aromân, în care pe lângă io există 
şi mini, iar pentru persoana a doua – tini (ca şi în italiana populară, 
în care există me şi te sau ca în franceză în care, încă din perioada 
veche, înainte de a trece la noul tip romanic, a apărut moi şi toi). Cu 
toate acestea, „limba română este mai unitară la acest nivel al limbii 
istorice decât franceza, mult mai unitară decât italiana care ţine, din 
punctul de vedere al limbii istorice, de două arii diferite în Romania, 
aria orientală şi aria occidentală“9 (Ibidem, p. 183). 

În viziunea sa, româna ar fi tot atât de unitară ca şi spaniolă 
considerată în ansamblul ei, ca limbă istorică, adică cu dialectele 
castilian, navaro-aragonez şi asturiano-leonez, unde diferenţele se 
manifestă deopotrivă în fonetică şi morfologie. Or, în spaniola istorică 
diferenţele sunt tot atât de profunde ca şi diferenţele dintre dialectele 
româneşti, cu excepţia istroromânei, „care, într-adevăr, s-a îndepărtat 
prin anumite influenţe externe mult mai mult de trunchiul pluridialectal 
al restului limbii române“ (Ibidem, p. 184). 

2.4. În acest context, limba comună care s-a format doar pentru 
dacromână şi care ar trebui înţeleasă în sens ideal, ca limbă comună 
pentru toţi românii de pretutindeni, este extrem de unitară. La acest 
nivel, în română aproape că nu există diferenţe între limba comună şi 
limba exemplară, arată Coşeriu. Deşi există diferenţe de fonetică şi, din 
când în când, de vocabular, diferenţele gramaticale sunt totuşi foarte 
puţine. Savantul compară din nou româna cu celelalte limbi romanice: 
„Această limbă comună este mai unitară decât limba italiană, este mult 
mai unitară decât limba spaniolă (trebuie să ştim că în limba spaniolă ceea 

9 al limbajului“, „ni se relevă în acest volum ca un profund cunoscător al românei, al 
faptelor de amănunt. Înzestrat cu un ascuţit simţ al limbii, autorul prezintă interpretări 
şi soluţii de mare subtilitate, uneori neaşteptate, care vor stârni, cu siguranţă, interesul 
lingviştilor. Plasând faptele în context romanic, Eugeniu Coşeriu tratează în adâncime 
relaţiile românei cu limbile învecinate, corectând unele erori şi exagerări din trecut 
privind, de exemplu, influenţa slavă asupra limbii române“. Totodată, E. Coşeriu are  
o contribuţie importană la studiul limbii române, caracterizând-o din punct de vedere 
genealogic, areal şi tipologic. Or, remarcă N. Saramandu, „între limbile romanice, 
româna este singura care beneficiază, până în prezent, de o asemenea caracterizare“ 
(Saramandu 2005:5). 

9 E. Coşeriu arată că unitatea limbii italiene reprezintă o unitate secundară,  
o unitate care la origine era diversitate, şi numai prin faptul că dialectele au evoluat 
în direcţia limbii comune, constituite pe baze toscane şi florentine, a ajuns să formeze  
o singură limbă istorică (cf. Coşeriu 2004:184). 
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ce se numeşte dialect andaluz sau ceea ce se numeşte limba spaniolă din 
America, cu toată varietatea ei, sunt forme secundare ale limbii comune, nu 
sunt dialecte primare; deci diferenţele în cazul spaniolei sunt cu mult mai 
mari; tot aşa în cazul limbii portugheze, unde diferenţele între Portugalia 
şi Brazilia sunt şi mai mari) şi chiar mult mai unitară decât limba franceză, 
dacă ne gândim că nu e vorba numai de franceza vorbită în Franţa, ci că 
există limbă franceză comună şi în Canada“ (Ibidem, p. 184). 

Pe acest fundal al limbilor romanice occidentale, individualitatea 
limbii române devine şi mai pregnantă: „Atunci, la acest nivel, limba 
română se prezintă mai unitară decât toate celelalte limbi romanice, în 
afară de anumite limbi care sunt, în parte, încă în formare, aş spune eu, din 
punctul de vedere al limbii exemplare“ (Ibidem, p. 184). 

2. 5. Cât priveşte nivelul limbii standard, E. Coşeriu demonstrează 
că şi de data aceasta româna este mult mai unitară decât orice altă limbă 
exemplară romanică. Diferenţele sunt extrem de mici, adică, dacă se 
pronunţă, de ex., mâine, câine, pâine sau, dimpotrivă, mâne, câne, pâne 
(şi se scrie la fel), dacă se întrebuinţează preponderent infinitivul (pot 
scrie) sau conjunctivul (pot să scriu), utilizându-se această posibilitate 
mai veche a infinitivului, dacă se face sau nu diferenţa între a spune şi  
a zice, pe care moldovenii, care vorbesc şi ei o formă a limbii exemplare,  
o fac în mod frecvent. Dacă ne raportăm şi de data aceasta la limba italiană, 
menţionează Coşeriu, vom constata că în limba lui Dante există cel puţin 
două norme diferite, mai ales în sistemul de distribuţie al fonemelor. 

Tot astfel, româna este mult mai unitară decât portugheza 
exemplară, în cadrul căreia există diferenţe fonologice şi gramaticale (în 
morfologie şi sintaxă). Din acest punct de vedere, al fonologiei, „limba 
română este mai unitară şi decât limba cea mai fixată la acest nivel, care 
este limba franceză“. În măsura în care limba română exemplară s-a fixat 
din punct de vedere fonetic, „regiunile au renunţat la faptele regionale 
şi s-a stabilit această normă pentru toată limba română exempalră“. Or, 
toate aceste fapte lingvistice justifică întru totul concluzia lui E. Coşeriu: 
„unitatea limbii române este superioară, la fiecare nivel, unităţii altor 
limbi romanice şi, uneori, superioară tuturor celorlalte limbi romanice“ 
(Ibidem, p. 186). 

III. Eugeniu Coşeriu ca lingvist originar din basarabia
3. 1. Continuând linia logică a celor afirmate mai sus, E. Coşeriu 

caracterizează aşa-zisa limbă moldovenească, concis şi riguros, din cele 
trei puncte de vedere: genealogic, tipologic şi areal10. Astfel, în ce priveşte 
prima perspectivă, genealogică, el afirmă că această limbă pur şi simplu nu 
există: „La nivelul graiurilor populare, limba moldovenească, adică limba 
populară vorbită între Prut şi Nistru, ţine de dialectul dacoromân“. Mai 

10 Am prezentat caracterizarea așa-zisei limbi moldovenești din perspectiva lui 
Eugeniu Coșeriu și într-un studiu anterior (cf. Bojoga 2005:212-243). 
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mult ca atât, ea nu conţine un singur grai, ci două graiuri ale dialectului 
dacoromân: „partea de nord şi centru ţine de aşa-zisul grai moldovenesc, 
care, după cum ştim, ajunge până în Ardeal şi până în Maramureş, şi 
partea de sud (la sud de Cahul, adică judeţele Ismail şi Cetatea Albă) ţine 
de graiul muntean, cu fonetica graiului muntean şi cu particularităţile sale 
lexicale“ (Coşeriu 2004:186). 

Comparând hărţile din Atlasul lingvistic român (care cuprinde 
Basarabia întreagă şi câteva puncte din Transnistria) cu cele din Atlasul 
lingvistic moldovenesc, el constată că toate izoglosele sunt izoglose 
orizontale, în sensul că ele „taie Prutul de-a curmezişul“. În acest sens, 
„aproape nu există – în afară de foarte puţine elemente izolate în vocabular 
– fenomene care să ajungă numai până la Prut şi să fie caracteristice numai 
pentru graiurile din stânga Prutului. Şi, ceea ce nu ştiu moldoveniştii, care 
susţin existenţa unei limbi moldoveneşti pe baza aceastor graiuri, foarte 
multe dintre izoglosele munteneşti trec şi dincolo de Nistru, ajungând 
până în Transnistria de sud“ (Ibidem, p. 186). 

3. 2. Din perspectivă tipologică şi areală, arată E. Coşeriu, „aceste 
graiuri sunt, pur şi simplu, graiuri de acelaşi tip, cu aceleaşi principii pe 
care le avem în limba română şi, în plus, ţin de acelaşi subtip, care este 
subtipul dacoromân, caracterizat prin hipertrofia determinării“ (Ibidem, 
p. 187). Or, această hipertrofie a determinării se manifestă în toate 
graiurile populare, inclusiv în cele din Moldova. Iar din moment ce la 
acest nivel nu există diferenţe (nu există o unitate şi, deci, nu pot exista 
diferenţe cu privire la limba română), graiurile populare continuându-
se şi în dreapta râului Prut, nici la nivelul limbii comune sau al celei 
exemplare nu pot exista, pur şi simplu, diferenţe. Tocmai de aceea 
„spunem «aşa-zisa limbă moldovenească», fiindcă ea nu există ca 
unitate la nivelul graiurilor populare. E vorba numai de forme ale 
dialectului dacoromân, de graiuri care se întind şi dincoace de Prut şi 
nu există nici o diferenţă serioasă, esenţială, la nivelul limbii comune“ 
(Ibidem, p. 187). 

Nu întâmplător, arată E. Coşeriu, idealul de limbă al scriitorilor din 
Basarabia a fost, de fiecare dată, acelaşi ideal ca al tuturor românilor. Iar 
la făurirea limbii române exemplare au contribuit deopotrivă scriitorii şi 
poeţii dintre Prut şi Nistru, de la Stamati, Russo şi Hasdeu până la Grigore 
Vieru şi generaţiile actuale de poeţi români. 

3. 3. În contextul demonstraţiei ireproşabile a identităţii limbii 
române de pe ambele maluri ale Prutului, savantul dezvăluie strategia 
care a stat la baza elaborării aşa-zisei limbi moldoveneşti: „se comparau 
graiurile populare din Rep. Moldova cu limba literară din România şi 
se afrima că ele nu coincid. Însă procedeul nu e corect, căci graiurile 
trebuie comparate cu unităţi de acelaşi nivel“. Chiar termenul în sine de 
„moldovenească“ nu se află la acelaşi nivel semantic cu româna: „acest 
termen, dat fiind că desemnează numai un grai al dialectului dacoromân, 
ce stă la baza românei literare, se află în raport de noţiune specifică faţă 
de noţiunea generică – limba română“ (cf. Coşeriu 1995:53). În felul 
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acesta, E. Coşeriu pune punctul pe i, demonstrând că „graiurile trebuie 
comparate cu unităţi de acelaşi nivel“. 

3. 4. În acest caz, dacă o limbă moldovenească dosebită de limba 
română, ca rezultat al unui proces „natural“ şi normal în dezvoltarea 
istorică a limbilor de cultură, nu a existat şi nu poate exista, atunci o 
astfel de limbă s-a construit artificial în Transnistria sovietică şi s-a 
continuat şi în Basarabia după 1944. „Dar această întreprindere a fost şi 
rămâne contradictorie din punct de vedere raţional, absurdă şi utopică 
din punct de vedere istoric şi practic“ (Coşeriu 2005:124) fiindcă: a) îşi 
propunea să elaboreze o nouă limbă „naţională“, adică corespunzătoare 
identităţii etnice şi tradiţiilor poporului „moldovenesc“, dar în acelaşi 
timp deosebită de limba română, şi deci necorespunzătoare aceleiaşi 
identităţi etnice şi aceloraşi tradiţii; b) aspira la o limbă populară,  
dar în acelaşi timp nepopulară (cu neologisme luate din limba rusă ori 
create ad-hoc, adesea prin procedee neobişnuite în limbile romanice sau 
chiar contrare normelor acestor limbi; c) preconiza o limbă strict autohtonă 
(corespunzătoare graiurilor locale) şi, în acelaşi timp, exclusivă, ceea ce,  
e imposibil, dat fiind că graiurile româneşti din stânga Prutului nu constituie 
o unitate lingvistică omogenă, nici o unitate delimitabilă faţă de graiurile 
din dreapta Prutului“ (Ibidem, p. 125). 

Din punct de vedere istoric şi practic, această întreprindere a fost 
de la bun început o absurditate, fiindcă poporul „moldovenesc“ nu se afla 
în situaţia specială a unui popor „nou“, încă lipsit de limbă comună şi 
literară: dispunea de mult şi la acest nivel, de o limbă proprie, anume de 
limba comună şi literară românească. 

3. 5. În sfârşit, întreprinderea sovietică „moldovenistă“ a fost utopică, 
precizează E. Coşeriu, fiindcă îşi propunea un scop utopic: acela de a separa 
„limba moldovenească“ de limba română, scop care nu putea fi nicidecum 
atins. Fiindcă oricâte rusisme ar fi adoptat şi cu oricâte creaţii ad-hoc nu s-ar fi 
încărcat, „o limbă bazată pe graiurile moldoveneşti şi care păstra structurile 
esenţiale ale acestora nu putea fi altceva decât o formă a limbii române:  
o formă, fără îndoială, aberantă şi hibridă, anacronică şi absurdă, dar totuşi  
o formă a limbii române, ba chiar numai a dialectului dacoromân. Şi, 
fireşte, nu putea avea nici un efect asupra poziţiei genealogice a graiurilor 
populare pe care se baza; nu le putea separa de limba română şi, cu atât mai 
puţin, nu le putea transforma în altă limbă romanică“ (Ibidem, p. 125). 

Concluzia la care ajunge E. Coşeriu în baza analizei sale riguroase, 
efectuate în cadrul teoretic prezentat mai sus, este că „a promova sub 
orice formă o limbă moldovenească deosebită de limba română este 
ori o greşeală naivă, ori o fraudă ştiinţifică; din punct de vedere istoric 
şi practic, e o absurditate şi o utopie; şi, din punct de vedere politic,  
e o anulare a identităţii etnice şi culturale a unui popor“ (Ibidem, p. 128). 

În loc de final
Cele trei ipostaze din care Eugeniu Coşeriu analizează situaţia limbii 

române din Rep. Moldova – din perspectiva teoreticianului limbajului, 
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din cea a specialistului în limbile romanice şi a lingvistului român născut 
în Basarabia, în Moldova de Sus – reprezintă caracterizarea cea mai 
plenară, mai obiectivă şi mai nuanţată din câte au fost făcute vreodată. 
Fundamentarea teoretică ireproşabilă, argumentarea sa logică şi coerentă, 
opiniile sale convingătoare, luările sale ferme de poziţie constituie probe 
incontestabile ale crezului ştiinţific coşerian, configurând toate împreună 
tot atâtea lecţii etice şi modele de deontologie lingvistică demne de urmat 
în continuare. 
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RUGĂ  ÎNTRU  AMINTIREA  LUMINOASĂ
A  ACADEMICIANULUI  NICOLAE  CORLĂTEANU

aNtoN  bORș,
Institutul de Filologie al AŞM

L-am cunoscut în 1952, când am păşit pragul Universităţii din 
Moldova. 

Înalt, bine făcut şi foarte frumos. Dacă în preajma lui s-ar fi aflat un 
Dan Puric, i-ar fi perpetuat făptura deosebit de frumoasă şi corectitudinea 
pur omenească. Cei care l-au cunoscut mai îndeaproape, cred că l-au 
venerat întreaga lor viaţă. 

A fost un profesor exepţional: erudit, obiectiv, conştiincios. Se 
bucura de stima învăţăceilor săi. Eram şi eu unul dintre aceştia. 

A acceptat, împreună cu Anatol Ciobanu, să-mi fie oponent la teza 
de doctorat (în 1966). A fost un director cu mare autoritate la Institutul de 
Filologie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Academicianul Nicolae Corlăteanu a fost un lingvist polivalent, 
inclusiv în domeniul lexicografiei. Domnia Sa mi-a prefaţat două dicţionare 
bilingve de sinonime: unul rus-moldovenesc apărut la Editura „Lumina“, 
1985, 648 p., altul român-rus de sinonime tipărit la Editura „Litera“, 2005, 
448 p., ultimul fiind editat la Bucureşti de Anatol Vidraşcu. 

Oferindu-mi cartea-testament „Răspântii“, academicianul Nicolae 
Corlăteanu mi-a dorit „succese şi mai mari în migăloasa muncă de 
alcătuitor de lucrări tot atât de folositoare pentru toţi de o limbă şi un 
neam. Să nu uiţi Buiucanii de baştină niciodată (21-XI-1995).“ Acest 
autograf mi-a răvăşit fiinţa până la lacrimi. Pentru un creştin baştina, glia, 
satul, meleagul, plaiul, întreg patrimoniul, Moldova, România, etc., etc., 
etc. … fac parte intrinsecă cu creaţia lui Mihai Eminescu. 

Nu este întâmplător faptul că a apărut cartea intitulată „Limba 
română este Patria mea“, editată la Chişinău de un prestigios colectiv 
de filologi în frunte cu academicianul Silviu Berejan, secundat de prof. 
Anatol Ciobanu, prof. Nicolae Mătcaş, selecţie şi prefaţă de Alexandru 
Bantoş (1996, Chişinău, 343 p.). 

Meritul inestimabil al academicianului N. Corlăteanu se manifestă 
şi în domeniul lexicografiei. Împreună cu membrul corespondent Eugeniu 
Russev şi-au adus contribuţia monumentală la reconvergenţa lexicului 
limbii române literare în partea de est a Prutului. Prietenia de o viaţă  
a acestor doi savanţi se reflectă într-o maximă de profundă semnificaţie, 
lansată de Aristotel: „un suflet în două trupuri“. Cu câtă durere şi iubire 
scrie acad. N. Corlăteanu despre prietenul său de liceu şi de lucru în cartea 
„Răspântii“! Pagini cutremurătoare! Te îndemn, dragă cititor, să citeşti 
această carte scrisă cu multă înţelepciune şi talent. 
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Cunoscând la perfecţie limbile română şi rusă, ambii cărturari au 
utilizat o „stratagemă ingenioasă“: să editeze dicţionarele nu la Chişinău 
şi nici la bucureşti, ci … la Moscova, cu perspectiva de a le realiza şi în 
Moldova de peste Prut, cu atât mai mult că la Moscova, pe atunci, lucrau 
redactori oneşti, obiectivi şi binevoitori (de exemplu, T. G. Gurviţ şi  
C. N. Iablonskaia). Parte din tiraje venea şi la Chişinău. 

În 1961 apare „Dicţionarul moldovenesc-rusesc“ cu 40 000 de 
cuvinte la Editura de Stat de dicţionare străine şi naţionale din Moscova. 
Acest dicţionar a pus capăt „cuvântelnicilor“ din RSSM. 

Este adevărat că, în acele vremuri tulbure, dicţionarele ruso-române 
şi româno-ruse lexicografii nu le ţineau pe masă, ci sub masă, consultându-le  
pe ascuns. 

Cea mai mare deosebire rezidă în alfabete. Alfabetul latin urma 
să reapară în 1989. În rest aceste dicţionare au jucat un rol pozitiv.  
Cu acelaşi alfabet a fost editat la Chişinău „Dicţionarul explicativ al 
limbii moldoveneşti“ – DELM în două volume (vol. I, 1977, vol. II, 
1985)“. Acest ultim dicţionar poate să fie şi azi republicat cu alfabet 
latin, deşi are şi el „rarităţile“ sale necesare. Au colaborat lingvişti 
experimentaţi, cu renume: N. Mătcaş, V. Soloviov, S. Berejan,  
G. Rusnac, I. Mocreac, M. Podico, T. Ursu, subsemnatul ş. a. Tot cu 
alfabet rusesc a fost publicat un şir de dicţionare terminologice, inclusiv 
„Enciclopedia Sovietică Moldovenească“. Este adevărat că în această 
enciclopedie registrul de cuvinte este eronat şi multe fapte, mai ales 
cele de ordin politic, sunt interpretate în mod pervers. 

N. Corlăteanu a susţinut şi cele două dicţionare ortografice 
apărute în 1965 şi 1978. Unul fiind supranumit, în glumă, „Portocala“, 
iar altul „Vânătaia“ (conform culorii copertelor). Aceste supranumiri 
aparţin lui Valentin Mândâcanu, care din motive politice făcuse 
o puşculiţă, în care cei „inculpaţi“ să pună câte 10 copeici pentru 
fiecare vocabulă rusească. Astfel umblau bieţii redactori de la  
o editură la alta. V. Mândâcanu, fiind „descoperit“, a fost concediat. 
Astăzi, în treacăt fie spus, nu sunt necesare puşculiţe, deşi, cum  
a spus-o autorul cărţii „Groapa cu lei“ C. Tănase: „unii concetăţeni de 
ai noştri nu vorbesc româneşte, ci moldoveneşte şi … înjură ruseşte“. 
V. Mândâcanu, fiind concediat de redacţia „Enciclopediei sovietice 
moldoveneşti“, a lansat o glumă sarcastică memorabilă: „Mă duc la 
ATEM că nu mă tem“. Iată de ce Valentin Mândâcanu merită amintirea 
românilor basarabeni şi, mai ales, pentru articolul capital „Veşmântul 
fiinţei noastre“, intrat magistral în palmaresul lucrărilor scrise pentru 
demnitatea omului onest. 

Câteva cuvinte despre N. Corlăteanu – Omul. 
Biroul directorului Corlăteanu se afla vizavi de cabinetul 

lexicografilor. La o pauză de masă bate cineva la uşă. Am rămas nedumerit. 
Era El, în carne şi oase. Academicianul, pe un ton lejer, mă întrebă:
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– Anton, tu ai bilet azi la fotbal? Am rămas perplex. Nu ştiam cum să 
procedez. În cele din urmă, am răspuns că pentru mine n-au ajuns bilete. 

– Tovarăşul N. Pecec le-a repartizat pe toate. (Pe atunci echipa 
„Burevestnik“ «Буревестник» se afla în ascensiune.) 

– Ai să mergi cu mine. Am două abonamente. 
M-a „pălit norocul“ să şed la tribuna centrală, în faţa parapetului după 

care, „găvozdit“ de miliţioneri, şedea chiar el, Ivan Ivanovici Bodiul. 
De la Stadionul republican până la Stadionul „Dinamo“ am mers 

pe jos alături de profesor. Pentru mine a fost o mare cinste, dar, naiv cum 
eram, mă frământa gândul cum să-i mulţumesc tutorului meu. 

– Nu ştiu cum să mă socotesc cu Dumneavoastră – am bâiguit eu, 
complet dezorientat. 

– Fii cuminte. Eu nu vând bilete. Mi-a răspuns franc, cu aceeaşi 
largheţe părintească. 

Şi încă o întâmplare, de data aceasta – politică. 
La o adunare de „politzaneatie“ «политзанятие» (învăţământ 

politic) am avut şi eu curajul să strecor câteva cuvinte despre … mândria 
naţională. Sentimentul acesta îl posedă omul care nu-şi uită baştina şi 
neamul. 

Nu l-am uitat, fireşte, nici eu pe tata, Borş Petru, când în curriculum-
ul vitae am scris, că părintele meu a fost judecat de sovietici pentru faptul 
că s-a întors de la Galaţi la Chişinău în 1941, la cei şapte copii ai săi. Fiind 
ceferist, mergea cu trenul. KGB-ul i-a dat 5 ani de închisoare, deportându-l 
în Siberia, iar pe mine, pentru informaţia aceasta, în 1952 nu m-au 
înregistrat la Universitate. Mi-au trimis actele acasă, deşi acumulasem 
mai multe puncte pentru a fi admis (23 din 25). Am fost totuşi promovat 
în a doua jumătate a anului I de studii. Peste vreo 15 ani, după absolvirea 
Universităţii, mă întâlneşte domnul Totrov, un osetin cumsecade, şeful 
secţiei de studii, mă opreşte şi-mi spune:

– Ia vas pomniu. Bâl u nas tacoi cechist, cotorâi provereal cajdoe 
licinoe delo Я вас помню. Был у нас такой чекист, который проверял 
каждое личное дело (A lucrat la noi un securist, care controla fiecare 
dosar personal). 

… A doua zi am fost poftit la direcţie. 
– Şezi, mi-a zis directorul, în vocea căruia am simţit o umbră de 

anxietate. 
– Tu eşti cercetător ştiinţific. Ar trebui, uneori, să-ţi dai seama ce 

vorbeşti. Au nu ştii că aici, în sală, şed şi dintre cei care ne ascultă,  
ne urmăresc fiecare cuvânt. 

Auzisem că în Institut sunt şi denunţători, dar … academicianul m-a 
învrednicit cu o privire blândă, liniştitoare. 

La El, acasă. Un grup de colaboratori din Institut, vreo cinci la 
număr, ne-am încumetat să-i facem o vizită la domiciliu. 
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Şedea într-un fotoliu vechişor, înfofolit de jur împrejur, abia i se vedea 
faţa plină de suferinţă şi lumină. Ne-a întâlnit cu blândeţe părintească, 
invitându-ne să luăm loc. 

Am venit să vedem cum se simte învăţătorul nostru şi, totodată, 
să-i împărtăşim bucuria, oferindu-i Dicţionarul român-rus sinonimizat 
(Volumul întâi, Ştiinţa şi Prut Internaţional, proaspăt apărut în 2005, 
1200 p.). Membrul corespondent al AŞM Anatol Ciobanu a afirmat că 
„acest dicţionar va deveni un monument al lexicografiei româneşti“. 
Academicianul Nicolae Corlăteanu a primit dicţionarul, mulţumindu-ne 
din adâncul inimii. 

Au trecut cam mulţişori ani, dar, din păcate, volumul doi, a cărui a 
doua corectură a fost efectuată, îşi aşteaptă apariţia. (redactor din partea 
editurii fiind redutabilul Gheorghe Chiriţă). 

Direcţia Institutului de Filologie, condus de doctorul habilitat 
Vasile Bahnaru, este în putere să contribuie la apariţia volumului doi al 
dicţionarului în cauză, lucrat de cei 10 (zece!) colaboratori, trei dintre 
care (Vitalie Voitovschi, Tamara Ursu, Larisa Lupuşor) au plecat în lumea 
celor drepţi. Unii au lucrat, în egală măsură, mai ales la volumul doi. 

Palmaresul lingvistic al academicianului Nicolae Corlăteanu este 
impunător. El va sliji multor generaţii de filologi, profesori de limbă 
română şi celor care studiază limba lui Ion Creangă, Vasile Alecsandri, 
Mihai Eminescu. 

Pentru academicianul Nicolae Corlăteanu se potriveşte de minune 
parabola formulată de Grigore Vieru. Să ascultăm ruga Marelui Poet:

„Cinsteşte şi apără legea neamului tău, la fel limba seminţiei în care 
ai fost zidit, şi Domnul va înmulţi viaţa ta, iar numele tău va fi înnoit 
după moarte“ (Strigat-am către tine). Ce poate fi ceva mai înălţător!? 
Forţa acestei chemări înflăcărate este irezistibilă! Într-adevăr, cum spunea 
Sophokles: „iubirea-mi este rostul meu, nu ura“ (Antigona, 540). 

Academicianul Nicolae Corlăteanu este întruchiparea Omului şi 
Savantului desăvârşit. Venea la serviciu purtând deseori câteva frunze de 
nuc. Nucul are lemnul tare şi fructele dulci!
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FENOMENOLOGIA  SPIRITULUI  MIhAICIMPOIAN
PE  SCALA  UNIVERSALITĂțII

liuBa  bOTEZATU,
Universitatea de Stat Comrat

Abstract. The phenomenology of Mihai Cimpoi’s Spirit is one of Eminescu’s 
style, in essence, it is one of a continuous polyvalence, which in our interpretation, 
dates back with the Phenomenon Mihai Cimpoi in World Culture, with showing the 
face of the Demiurge, with present attitudes, with others who want to come back by 
symbiosis of the two ontologies: of individuality – representative to the principle of 
the sovereing inward/PLS; of universality – representative to the principle of global 
axioligy axiology/PAG. Or, the sesitizer spirit of the nation’s genius to whom we 
belong, through abyss, it is perpetually boosted to self writing the providence intake 
on the measure of granting the form of its own datum at constructive string of full 
harmonizations. 

Keywords: Mihai Cimpoi’s spirit, national specificity, universal generality. 

Rezumat. Fenomenologia Spiritului Mihaicimpoian este una Eminesciană, 
prin esenţă, este una a polivalenţei continue, care, în interpretarea noastră datează 
cu Fenomenul Mihai Cimpoi în Cultura Lumii, cu Arătarea la faţă a Demiurgului, 
cu prezentele atitudini, cu altele care vor să mai vină din simbioza celor două 
ontologii: a individualităţii – reprezentativă principiului lăuntrlui suveran/
PLS; a universalităţii – reprezentativă principiului axiologiei globale/ PAG. Or, 
spiritul sensibilizatoriu al geniului poporului căruia aparţinem, prin genune, este 
potenţat perpetuu în a-şi aduce aportul providenţei pe măsura racordării facturii 
datum-u- lui la struna constructivă a armonizărilor depline. 

Cuvinte-cheie: spirit mihaicimpoian, specificitate naţională, generalitate 
universală. 

Transfigurarea Eului total în mai mulţi de Eu vine anume din acel 
„dor de altceva“, găsit/regăsit de Mihai Cimpoi în poezia lui Nichita 
Stănescu ca factor armonizant complinitor Cuvântul/Necuvântul coborât 
în domeniul concretului şi înălţat în sfera abstractului – două noţiuni ce se 
potenţează sau se slăbesc conform lupascienei legi dinamice a contrariului 
[9]. Este verdictul prin care se evidenţiază dăinuirea de ansamblu  
a fenomenologiei spiritului mihaicimpoian în toată complexitatea: pe de 
o parte, drept categorie spiritual-generativă, pertinentă unui anumit spaţiu 
multifaţetic; pe de altă parte, categorie interpretativă a unui fel anume 
de reîntoarcere (Eu-Sine) la conştientizarea propriilor posibilităţi ale 
datum-ului şi încadrare în tot cuprinsul valorizant. Acolo, unde principiile 
lăuntrului suveran (pe motivul Corpului calos) interactivează din/prin 
interiorul subconştientului cu principiul axiologiei globale (reprezentativ 
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Corpului graţierii) din exterior [8]; fiecare, păstrându-şi autonomia şi, 
alimentându-se reciproc ca într-un întreg, căci întregul/poetul, cimpoian 
vorbind este un vas închis şi interiorul nu este decât interiorizare  
a exteriorului. Din această perspectivă a înţelegerii unicum-u-lui, teoria 
expresiunii/emfatică obligă la a conştientiza că de datoria omului de artă 
este a se înarma continuu cu un vast arsenal al cunoaşterii prin sine şi 
prin alţii, la nivelul ispitei lumii universului- mulţimilor de lăuntruri. 
Trimiterile la lumea universului lăuntric, în alură mihaicimpoiană, capătă 
expresie eficientă pe măsura deschiderii/descoperirii lumii făuritorului/
făuritorilor de artă, ca epicentru fatic de evidenţă a Sinelui Total în varianta 
textul care se scrie pe sine. 

Prin persoana artistului, lucrează angajările fenomenale ale 
spiritului colectiv. Anume acestea ne pot fi convingerile, când 
conştientizăm alături de M. Cimpoi, că Artistul este originea operei. 
„Opera este originea artistului … fiecare în sine şi în corelaţie cu un al 
altul…“ [12], cel aflat mereu în evidentă tendinţă formativă. Descifrarea 
conceptului fenomenologie a spiritului este conformă unităţii părţilor 
din/în acelaşi întreg, într-un tot deontologizat. Adică, după ce domnia sa, 
expertul, face o incursiune/intorsiune în orizontul complex al definirii/
redevenirii în format eminescian pe scara aşezării gândirii tuturor 
culturilor şi civilizaţiilor, de la începuturi şi până azi, excelează prin  
a intui adevărul ireversibilităţii universale prin Einstein. Acel Einstein care 
concepe lumea trăirilor ca pe o lume simplificată şi sistematică, care este ceea 
ce face pictorul, poetul, filozoful speculativ şi cercetătorul naturii, fiecare 
în felul său; prin a-şi enunţa certitudinea, Eminescu a posedat simţământul 
tainicului, despre care Einstein zice „ştia leagănul adevăratei arte şi 
ştiinţe“, demonstrând şi prin aceasta că este un om creator şi sensibil, adică  
o personalitate. Or, asta-i determinaţia primă a celui implicat/a celor implicaţi 
în conţinutul de referinţă, ca evidenţă specifică a complinirilor în formatul 
fenomenologiei spiritului ca atare: limbă, istorie, cultură; prin care se afirmă 
că Domnia Sa, filosoful culturii noastre, şi-a regăsit multiplicitatea Eului în 
toate luările poziţilor identitare: Mircea Eliade, T. Maiorescu, Nicolae Iorga, 
Ioan Scurtu, G. Ibrăileanu, Constantin Rădulescu-Motru, D. Caracostea,  
Ioan Slavici, Tudor Vianu, G. Călinescu; în formatul intuitivităţii universale: 
Kant, Hegel, Einstein, Schopenhauer; cât chiar în propriul format: 
„Personalitatea eminesciană – o grilă exegetică, un declic hermeneutic; 
conceptul-cheie în studiul celor mai de seamă eminescologi, care  
o consideră şi ca o proiecţie aliterativă a Eului prin intermediul unor personaje, 
unor măşti sau voci“ [13]. Prin care se demonstra că „Personalitatea lui 
Eminescu devenea un adevărat ghem semiotic din care fiecare îşi deapănă 
un anumit fir pe care îl credeau un fir conducător în înţelegerea ei“ [ibidem, 
13]. Altfel spus, fiecare se regăseşte în persoana marelui poet în măsura 
scufundării în autentic, în autenticul exteriorizării propriilor interiorizări. 
Este adevărul nodal prin care estetul demonstrează că Tudor Vianu se 
descoperă prin trei ipostaze ale eului eminescian: demiurgică, socratică 
şi dorică; G. Călinescu într-un eu romantic, oniric şi unul clasic. Edgar 
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Papu ‒ în patru voci/măşti: bătrânul, dascălul, matematicianul, poetul; 
Gisele Vanhese („Luceafărul“, de Mihai Eminescu, …) în măşti ale 
dorinţei „virale“: Demonul, Zburătorul, „Cupidon, Kamadeva, Sylphul; 
Ion Negoiţescu în trei figuri ale „laboratorului eminescian încadrate 
în schema unui mitos: Poetul, Călugărul, Monarhul“, care alcătuiesc 
unul şi acelaşi suflet… Pentru a consemna: „Imaginarul eminescian 
culminează, bineînţeles, în figura ce alegorizează geniul: Hyperion“. 
Portretul urmând să fie întregit/absolutizat şi prin trimiterile la Rosa del 
Conte: „El rămâne figura poetică cea mai înaltă în care a ştiut fantezia 
sa să traducă“ [ibidem, 13]. A te reîntoarce la dorinţa resemnării 
celei dintâi: Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte înseamnă  
a te afla mereu sub semnul personalizării propriei individualităţi cât şi  
a al colectivităţii din care vii şi cu care vii. Or, a şti să fii descurcăreţ prin 
a şti să-ţi porţi cu demnitate mandatul, mai înseamnă a şti să răspunzi 
continuu celor zece posibilităţi ale lui PAG, prin urmare, imperativului 
celor două exigenţe definitorii: posibilitatea de reântoarcere la 
esenţă ‒ posibilitatea de înălţare prin spiritualitate… Angajarea la 
modul intuitiv în actul determinării/predeterminării fenomenologiei 
spiritului cointeresat pe scala universalităţii este una a datoriei faţă 
de propriul neam, faţă de întreaga omenire. În voga competitivităţii 
de recuperare a unităţii pierdute [17] la bara complinirii în format 
interacţional: PLS-PAG, ne axăm pe fundamentele celor cinci mituri 
ale identităţii devenirii noastre în spaţiu şi timp: Traian şi Odochia, 
Zburătorul, Mioriţa, Meşterul Manole, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 
fără de moarte [7]. Mai având la îndemână interpolarea principiilor 
aleatorii: al istorismului, al continuităţii, al sensibilizării, ne propunem  
a conştientiza dimensiunile unicum-ului care ne acoperă:

I. Fiinţa vorbeşte de la sine kantian, dincolo de aparenţă. (17) 
II. Aparenţele vorbesc prin sine husserlian, câtă aparenţă atâta 

fiinţă. (17) 
III. Aparenţele vorbesc fenomenologic mihaicimpoian, pe verticala 

lăuntrului suveran. (2; 13) 
Între lumea ştiinţei şi cea a experienţei există o unitate pierdută 

[17, p. 623] – realitatea în cauză a fost provocată, după cum bine ştim, 
de însuşi Husserl. De datoria succesorilor urma/urmează ca restanţa 
asupra căreia atrăgea atenţie fenomenologul în „Criza ştiinţelor 
europene“ [ibidem, 17], generatoare a diverselor tipuri de crize, să 
fie restituită/recuperată neîntârziat. 

Oare nu prin interacţiunea PLS-PAG=MECA/Metodologia Evidenţei 
Complinirilor Axiologice [4], încercăm în realitatea fenomenologică a zilei 
(teorie – experienţă/cantitate-calitate) revindecarea unităţii pierdute?!

Anume de pe poziţiile competitivităţii fenomenologice ne 
apropiem de formatul dublei decodări (teorie-experienţă) în ce priveşte 
magia spiritului mihaicimpoian ca drept permanenţă a deplinei 
armonizări într-un întreg: ceea ce se arată la suprafaţă cu ceea ce se 
ascunde înlăuntru. 
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Cu referire la Destinul valorilor [14], Mihai Cimpoi înclină spre 
a ne convinge că „O filosofie a valorilor trebuie să ia în considerare 
constanta înfruntare dintre individualitate şi universalitate“, ca şi 
motiv de axare pe anumite criterii de ierarhizare a valorilor, în favoarea 
cărui fapt s-au pronunţat la rândul lor mai mulţi reprezentanţi de 
frunte în domeniu. Bunăoară, Lucian Blaga de pe poziţiile principiului 
ierarhizării valorilor spune: „Conştiinţa umană trăieşte într-un climat 
de valori spirituale, la nivelul tendinţei formative care în mod conştient 
sau inconştient există în fiecare individ, centrul dinamic al acesteia 
fiind o valoare fundamentală ce se întruchipează în materialul plastic al 
simţurilor şi în toate plăsmuirile conştiinţei omeneşti: teoretice, morale, 
religioase, sociale, artistice“ [1, p. 43], având în vedere că „Tendinţele 
formative cele mai importante din cadrul istoriei se caracterizează în jurul  
a trei valori: individualul, tipicul, absolutul“ [ibidem, p. 684]. Camil 
Petrescu credea că „problema valorii este atât de importantă, încât, fără 
o clarificare a ei, filosofia înseşi ni se pare o aventură ratată. Problema 
criteriului este problema fundamentală a activităţii conştientului“ 
[16]. Mihai Cimpoi ne mai atenţionează: „Conceptul de valoare se 
impune în filosofie târziu, deşi încă Platon vorbea despre Binele 
suveran, iar Aristotel despre bine, frumos, plăcut“. Conform lui 
Husserl, „noţiunea de valoare începe să devină canonică odată cu Kant, 
Herbert, Lotze.“ [14]. Cu referinţă la ireductibilitatea valorilor cea  
a lui trebuie să fie, analistul deschide paranteza: „Teoretizată de 
Schopenhauer, care spunea că toate actele unei fiinţe se bazează pe principiul 
egoismului, care are dimensiuni gigantice, ce se extind înafara universului 
şi că fiecare individ face din el însuşi «valoare absolută, crezându-se centrul 
universului», esenţă a tot şi a toate, ea apare reactualizată în contextul 
discuţiilor generate de procesele integraţioniste de astăzi. Ne încearcă 
acum fireasca temere că globalismul nu este decât o formă sui generis 
a relativismului modern şi postmodern, care se hrăneşte speculativ din 
sistemul filosofic leibnizian, din criticismul kantian, din fenomenologia 
husserliană şi-bineânţeles- din pluriperspectivismul nietzschean.  
Or, în ciuda tuturor acestor provocări pe care le aduc crizele, tensiunile, 
sfâşierile, multiplicitatea interpretărilor, pericolul ştergerii identităţilor 
‒ statale, naţionale, culturale ‒, noi, cei intraţi în epoca postmodernă, 
resimţim nevoia de valori (de un principiu al axiologiei generale/globale 
– ca şi criteriu oportun de ierarhizare/validare a valorilor ‒ n. n.), care ne 
oferă certitudinea că suntem fiinţe creatoare, că prin cultură ne afirmăm 
şi obţinem şi imperativa cunoaştere de sine şi de Altul.“ [ibidem, 14]  
Doar „Azi nu ne putem concepe existenţa fără acest dialog valoric, extinins la 
o scară largă multiculturală, interculturală în care suntem angajaţi. Evident, 
cu valorile noastre, sub semnul unei comunicări pe picior de egalitate, şi 
nu al unui mondialism abstract, nivelator şi nihilator. Drumul spre Centru 
de care vorbea Mircea Eliade este, eminamente, Drumul spre Valori. 
În mod apodictic putem afirma că între existenţa înţeleasă şi ca valoare 
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şi ca existenţă a valorilor este o legătură de interdependenţă organică. 
Aşa cum la Heidegger întrebarea fiinţei devine o întrebare directoare  
a metafizicii, întrebarea valorii trebuie concepută azi ca o întrebare directoare  
a cunoaşterii, a ceea ce numim curent filosofia ştiinţelor cognitive.“ 
[ibidem, 14]. Volens-nolens toate drumurile filosofiei mihaicimpoene, duc 
spre Centru, spre valoarea cunoaşterii. Duc spre a concepe filosofia artei 
de a trăi, ca artă a poeziei – întru certificarea adevărului heideggerian 
în chip poetic trăieşte sufletul în om. De pe aceste poziţii încuviinţăm 
că fenomenologia spiritului mihaicimpoian este formativă, hermetic-
hermeneutic bine angajată la opera devenirii, vizavi de interpolarea celor 
două principii vitalizante: principiul lăuntrului suveran şi principiul 
axiologiei globale. 

În atelierul de creaţie al poetului spaniol Justo Jorje Padron,  
M. Cimpoi se simte acasă, în Acasa aceloraşi preocupări de purificare-
creare/procreare „mână-de la-mână“ pentru a găsi în permanenţă rezonanţă 
propriilor arătări: „Acolo rămâne marea poezie, acolo, într-o reprezentare 
fractală sub formă de chipuri schimbate, de măşti, de fragmente, de 
frumuseţe, de frumuseţe ce se naşte din urât, de comuniune a portretului 
cu cel al poemului, de întreg atemporal al acestora, de cuvinte «cu aripi 
primordiale creatoare de lumi» [10] – lume ce gândea în basme şi vorbea 
în poezii, vorba clasicului. Cuvintele dintâi, născătoare de viaţă sunt 
cele ce ţin de logosul pur, fiind greu de desprins unde se termină poezia 
sufletului spaniolului Padron şi unde începe cea mihaicimpoiană deoarece 
în fond poartă aceeaşi energetizare: „Poezia începe acolo unde începe 
viaţa, punctul de fierbere al încolţirii, unde lumea a cărei respiraţie e 
viaţa, acolo unde se încheie o înţelegere între om şi cosmos, între inimă 
şi creier, unde fizica substituie metafizica, iar materia ‒ sufletul risipit în 
toate“ [ibidem, 10]. În sens rimbaudian, poetul spaniol se apropie de magia 
spiritului nostru: „Este magia care ne îmbată cu melancolii/şi cu lumină 
de flori şi de vise/vise îmbibate cu miresme cereşti“, în sensul în care se 
referă la Holderlin: Omul fără de vise e un cerşetor/şi doar atunci când 
visează e un Dumnezeu. Este greu să întrevedem în această Ars poetică 
ce nu se vrea deloc normativă, doctrinală, metodologică vreun hotar între 
cele trei elemente, mărturiseşte estetul. Totul porneşte, se mişcă şi sfârşeşte 
într-o identificare cu sufletul… „vestita tetradă heideggeriană: cer-pământ-
zei-muritori“ deoarece: „Fiecare zi dăruită versului e o zi câştigată.  
/Cuvintele în căutare de înţelesuri /şi de marginile lui îţi oferă /acest zbor 
al imaginaţiei/care te face fericit şi te ajută/să exprimi lucrurile mute care 
te înconjoară…“ [ibidem, 10], şi, deoarece „Ea vrea să devină poezie prin 
ea înseşi, ca râul într-un izvor, în care îşi are începutul curat şi căruia îi 
datorează mişcarea, fiinţarea.“ [ibidem]. Căci cărui izvor/râu îi datorăm 
mai mult, dacă nu celui parental/paternal, moştenit dintrpr-o mamă cu 
tradiţii divine şi un tată ce-şi împărtăşea/îşi împărtăşeşte facerea de bine 
cu aproapele – dacă ne referim aici cazului tipic – mihaicimpoian: „Într-o 
asemenea unitate imaginile se recrutează pe sine, venind de o potrivă din 
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sfera stelară şi cea telurică şi asociindu-se liber ca omul şi cuvântul, ca 
ploaia şi ţărâna, ca inconştientul cu creaţia, ca spiritul cu libertatea, ca 
oamenii din contingent cu extratereştri.“ Pentru ca chiar lui, aceluiaşi 
ademenitor al cuvintelor, Mihai Cimpoi, să-i scape, în cele din urmă, 
adevărul care-i caracterizează deopotrivă „El nu se vrea un revoluţionar 
copernician, un inventator de forme noi; el vrea să scrie o poezie în formă 
naturală, organică, asemănătoare înseşi vieţii. Visează – adică la unirea 
simbiotică a Naturii naturans cu natura naturata, a forţei originare cu 
totalitatea, multiplicitatea şi diversitatea“/Arta poeziei ca artă de a trăi 
[ibidem, 10]. Dealtfel noul prefigurării lui Mihai Cimpoi pe scala de valori 
a lumii este unul al Întregului polifaţetic, surprins spontaniezat la opera 
de făurire a Bunului colectiv, la arta facerii de bine, ca drept permanenţă  
a lucrării unicum-ului postat de/pe Principiul lăuntrului suveran care 
îi aparţine şi, prin care, se defineşte cu desăvârşire. Măria Sa este nu 
pur şi simplu un analist obişnuit sau un admirator al evenimentelor 
în desfăşurare, este un copărtaş al trăirilor poematice în zămislirea 
partenerială a bunului comun. Prin efect exploziv se desprinde de propria 
persoană şi se imortalizează în Celălalt. Astfel coraportul individualitate-
universalitate repurtează efectul unicităţii propriului model: analist, 
estet, eseist, moralist, psiholog, istoric literar, fenomenolog, filolog, 
didact, antropolog, logician, cosmopolit – filosof al culturii româneşti 
– Mihai Cimpoi. Acesta e adevărul prin care alături de Demiurgul 
univocităţii noastre resemnăm că „Numai înţelegerea poetică  
a lumii poate duce la înţelepciunea izvoarelor, la ziua dintâi a planetei“, 
la cuminţenia magmei. Or, crezul Meşterului Făurar dintotdeauna  
a fost/ este „de a da viaţă sufletului mort, de a face să vedem lumea mai 
bună, de a descoperi frumuseţea pe care alţii n-o văd…“ [10]. Până aici 
definim că anume prin Mihai Cimpoi, ontologocentrismul pecetluirii 
noastre spirituale poartă remarca universalităţii pogorâtă şi înălţată 
divinatoriu în toată tăria cuvântului vorbit – scris trăit, căutat – regăsit 
şi cântat în incomensurabilitatea Marelui Tot. Revenim în a spune că, 
în viziune interpretativă, unul este Demiurgul baironian, rimbaudian, 
dostoevschian, neitzseian şi altul este Demiurgul mihaicimpoian în/prin 
care pulsează cu deosebită vigoare întreaga fenomenologie a datum-u-
lui românesc „acumulat genial din pretutindeni şi mai cu seamă de pe 
la clăcile simpozionare ale artei arătărilor noastre la faţă, frământat 
vârtos la vatra dorului de resemnare/ răzbire la suprafaţă, mână-de-la-
mână, prin răsuflecare de mâneci“ [2] cu un Doamne ajută la căpătâi. 
Prin acel Meşter Manole mioritic, Demiurgul mihaicimpoian este unul 
al ascensiunii împletirilor de mâini/de minţi: naţional – universal, care în 
totalitate asamblează traiectul canonic al devenirilor – Eminescu, Creangă, 
Blaga, Bacovia, Arghezi, Sadoveanu, Druţă, Stănescu, Vieru, Blandiana  
şi tot aşa mai încoace. Omul mihaicimpoian este omul modern consubstanţial 
reţelei deschiderilor sale lăuntric-disociate spre universalitate, spre Marea 
Cosmogonie a întregului Univers. Fenomenologia spiritului mihaicimpoian, 
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în disociere/ asociere este una psalmică, prin excelenţă. Este una a Psalmului 
biblic în toată înălţarea Cântării Cântărilor, angajată pe struna identitară  
a muzicii sferelor, aflată sub semnul magiei mioritice de pogorâre a Fiinţei  
în Cuvânt…

Universalitatea, după Eminescu, în Fragmentarium e chiar 
semn distinctiv al culturii, cel puţin fiecare al ei se măsură după 
„măsura universalităţii, în care ea se mişcă“ [12] fapt explicat 
prin construcţia sistemului nervos omenesc „de a reproduce în 
mii de oameni simţăminte ce se petrec într-adevăr în unul singur“  
[ibidem, 12]. Este gestul prin care Mihai Cimpoi intervine în acelaşi 
context cu o dovadă a fondului general-uman, exploatat în arta 
dramatică şi în proză, categorie tipologică a scriitorilor populari, 
atestabili în toate epocile şi la toate popoarele de la Homer, la germani: 
Fritz Reuter, la americani: Bert Harte, la unguri: Petofi, la ruşi: Gogol, 
iar la noi: Creangă, Slavici şi Anton Pann. Piesa lui Gogol Revizorul 
general este „mai mult epică decât dramatică“ [ibidem, 12]. Epicul, „de 
la Homer începând şi până la Fritz Reuter“ [12], prin a actualiza ceea 
ce întotdeauna în chip ascuns a existat. Principiul Lăuntrului Suveran 
şi Principiul Axiologiei Globale au existat (există doar unul în reflecţia 
celuilalt), dar nu s-au manifestat (nu se regăsesc unul în celălalt), 
ceea ce de-a lungul istoriei a dus la faliment moral, la acea criză de 
personalitate, care azi o consimţim. Într-o manieră bazată pe raţiune 
şi ştiinţă, exegetul insistă că în Fragmentarium poetul şi publicistul 
recurge la un instrumentar de gândire, la un Organon de tip aristotelic, 
pe care îl descrie într-un articol în care consemnează prelegerile de 
la Junimea ale lui T. Maiorescu…“ Tot în Fragmentarium ne mai 
atenţionează că Eminescu vede culturile particulare ca nişte cercuri 
interactive care constituie un Întreg: un Mare Cerc. Universalitatea 
figurii lui Eminescu, este căutată şi regăsită de Cimpoi peste tot, şi la 
nivelul organicului didacticist Eminescu sugerează şi modalitatea de 
a realiza această redobândire de bunuri culturale: lărgirea cercului de 
oameni culţi, care sunt în stare să conducă societatea şi să-i aproprieze 
suma de cunoştinţe acumulate de părinţi şi angajarea celui care-i 
mai mare al publicului cult „care poate să priceapă şi să aprecieze 
munca învăţaţilor, fără însă a produce pe acest teren“ [ibidem, 12].  
Pe măsura realităţii prezente credem că lărgirea cercului de oameni culţi se 
produce mihaicimpoian, în a-l cunoaşte la nivelul întregului pe Eminescu. 
Fiindcă doar încadraţi pe linia Absolutului, consimţim că Eminescu 
este şi postparticipare, şi anticipare a condiţiei formative. Este forţa 
diriguitoare a plinătăţii de cultură şi civilizaţie. Or, coraportul PAG ‒ PLS 
vine să satesfacă în mod specific integrativ simbioza celor două ontologii:  
a individualităţii şi a universalităţii. Dealtfel capacitatea de căpetenie  
a filosofului culturii, de talia lui M. Cimpoi, aflat în circuitul 
supravieţuirii valorilor, e să aducă lumină în această responsabilă 
angajare odată convins că Factorul determinant pe care se axează 
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modul eminescian de înţelegere a culturii „este, definit chiar de 
însuşi Eminescu în însemnările manuscrise studenţeşti, suma întregii 
vieţi spirituale a unui popor, cât şi aproprierea întregii culturi  
a omenirii pe un teren individual sau naţional, fiindcă în fiece organism 
omenesc sunt potenţia coardele omenirii întregi“. Şi Unitatea culturii 
universale percepută de oamenii culţi care vin în contact cu ea,  
„dă viaţă unui text unic, atestat de o coincidenţă a pasajelor şi  
a cugetărilor organice“ [ibidem, 12]. Dealtfel pentru Filosofia Culturii 
şi Civilizaţiei poporului nostru, Eminescu este o Fântână a Blanduziei, 
blagian vorbind este Izvorul – Apa din care curcubeul îşi bea frumuseţea. 
Aceasta e pentru a ţine la dreaptă evidenţă interpolarea personalităţilor 
în soluţionarea unor probleme universale. În viziune eminesciană, 
conforrm abordărilor din Fragmentarium, psihologia popoarelor (cea 
istorică, etnologia, politica, psihoetnologia) trbuie să ţină cont de modul 
în care limba, religia, toate formele şi produsele esenţiale ale vieţii 
obşteşti a umanităţii, cum sunt familia, statul, religia, literatura ş. m. d., 
iau naştere una lângă alta şi una într-alta, stimulându-se reciproc şi, de 
asemenea, inhibitându-se reciproc [ibidem, 12]. A se ţine la evidenţă tot 
în acest context din Fragmentarium că „Relaţiile limbilor una cu alta nu 
urmează aceeaşi cale cu relaţiile dintre popoare, ţinând mai degrabă de 
optica subiectivă a unui popor, de spiritul lui, de conştiinţa identitară, 
diferitele elemente obiective, precum sunt diversele forme şi trepte ale 
conştiinţei de sine a acestui popor.“ [ibidem, 12]. A nu-l cunoaşte pe 
Eminescu în profunzime, este echivalent cu a nu avea cultură, înseamnă 
a fi lipsit de personalitate, a nu şti să te poziţionezi pe cei doi poli 
stimulativi: Autonomia şi Absolutul; a nu şti să te angajezi pe traectul 
evidenţiei complinirilor de sine. Doar, după acelaşi Fragmentarium, Întâia 
raţiune, prin care un popor, poate egemoniza pe altul, e superioritatea 
morală“ [Ibidem, 12]. În acest îndemn îl vedem pe M. Cimpoi avântat,  
cu acelaşi entuziazm, asupra unităţii limbii române literare, găsind în figura 
academicianului Silviu Berejan „Omul de ştiinţă care iese din birou şi din 
bibliotecă şi se avântă în bătăliile vremii, pentru adevăr“, ca Om al Cetăţii. 
Imperativul acţiunilor dumisale ca de fiecare dată este cel eminescian:  
„a transforma limba română, la ea acasă, din Cenuşăreasă în Regină“ [11]. 
Or, Omul Cetăţii din punct de vede mihaicimpoian trebuie să fie omul 
moralităţii proemanat în cuvânt, în limbă, în o limbă sonoră şi aptă de  
„a exprima prin sunete noţiuni, prin şir şi accent logic: cugete, prin 
accent etic ‒ sentimente.“ [ibidem, 11]. Prin sinteză, dovedeşte că cea de 
a doua – dezvoltare a acelor aplecări eminesciene este cea, prin care se 
conturează, patru mari reprezentări metaforice: lumea ca teatru; bina 
(scena) cea mare a lumii şi roata lumii; cultura universală ca cercuri 
în (marele) cerc; lumea ca o carte, ca Text. În toate aceste ipostaze de 
regenerare eminesciană îl vedem pe filosoful culturii noastre mereu 
angajat în procesul reluărilor: Cultură Antică – Contemporanietate, 
în formatul „Lărgirea cercului de oameni culţi prin lărgirea cercului 
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celor care tindem să-l cunoaştem în profunzime pe M. Eminescu. 
Unitatea Culturii Universale în reprezentarea lui Eminescu“ [12], 
sub pana filosofului culturii noastre, a Marelui Eminescolog Mihai 
Cimpoi se constituie, în fond, puterea de capacitate a Principiului 
lăuntrului Suveran, angajat pe dimensiunea coraportului regulator: 
specificitate naţională ‒ generalitate universală, în integritatea celor 
unsprezece sinteze/puncte de reper pentru dezbaterile din cadrul 
Congresului Mondial al Eminescologilor (ediţia a IV-a) şi regăsirea 
Sinelui în Celălalt – Idee a unităţii culturale a lumii, a Culturii 
Universale ca Întreg. 

În concluzie venim cu convingerea că Fenomenologia Spiritului 
Mihaicimpoian pe Scala Universalităţii este, prin esenţă, una hermetic/
hermeneutică, angajată pe profunzimile Principiului Lăuntrului Suveran 
interactivat, din plin, la condiţia întregului valorizant. 
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COMUNICAREA  DIDACTICĂ
ÎN  SPAțIUL  UNIVERSITAR/ACADEMIC

vaSile  bOTNARCIUC,  ioN  EțCU,
Universitatea de Stat din Tiraspol

„Nu tot ce intenţionăm reuşim să 
spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot 
ce se aude se şi înţelege, se înţelege şi ce nu 
spunem, iar ceea ce se înţelege nu depinde 
numai de noi ce devine“

 (A. Peretti) 

Rezumat. Autorii sintetizează idei şi concepte definitorii comunicării umane 
şi comunicării didactice/pedagogice. Este evidenţiată relaţia comunicare – învăţare/
educaţie, sunt specificate caracteristicile comunicării umane generale, comunicării 
pedagogice şi comunicării didactice. Comentariile şi interpretările autorilor stabilesc 
linii directorii între limbă ca sistem abstract şi pragmatica limbii, realizată, mai ales, 
prin actele de comunicare didactică şi pedagogică. 

Cuvinte-cheie: (…?). 

Abstract. The Authors synthesize ideas and concepts that define the human 
communication and the didactic/pedagogical communication. The emphasis is 
focused on the relationship between the communication and the learning/education, 
a detailed specification is given to the features of the general human communication, 
the pedagogical communication and the didactic communication. The comments 
and the interpretations given by the authors establish the guiding lines between the 
language as an abstract system and the pragmatics of the language, this being achieved 
especially via the actions of the didactic and the pedagogical communication. 

Keywords: (…?). 

Cadrele didactice universitare au obligaţia de a-şi dezvolta abilităţile 
şi competenţele profesionale, în special, competenţele de comunicare, ce 
trebuie să devină indispensabile oricărui pedagog. Fluxul informational fiind 
azi copleşitor, cei doi subiecţi ai educaţiei au o stringentă nevoie chiar de  
o cultură a comunicării didactice (pedagogice), care presupune 
reconsiderarea oportună a viziunii asupra acestui tip de comunicare, care 
de asemenea este în continuă schimbare. 

Comunicarea didactică este azi tot mai mult studiată, doar în spaţiul 
românesc înregistrându-se deja nume de referinţă în domeniu, precum  
L. Iacob, L. Ezechil, C. Cucoş, E. Păun, L. Şoitu, M. Cojocaru-Borozan  
ş. a., cei mai mulţi realizând legături definitorii între comunicarea didactică 
şi comunicarea pedagogică sau chiar identificându-le. 
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Fenomenul comunicării, menţionează majoritatea autorilor de 
referinţă, este unul complex, fundamental şi implicit interdisciplinar, 
de aceea şi este cercetat de mai multe ştiinţe, de la filosofie, şi logică la 
ingvistica şi semiotică, de la sociologie şi sociolingvistică, la psihologie şi 
pedagogie şi de la acestea, la biologie, informatică şi cibernetică. 

Conceptele de comunicare/comunicare didactică şi de competenţe 
de comunicare au evoluat de-a lungul a trei milenii, fiind marcate câteva 
etape definitorii: epoca de aur a comunicării (Grecia Antică), stagnarea 
(obscurantizmul medieval), avântul (epoca Renaşterii), multiplicarea 
mesajelor sau epoca Gutenberg (inventarea tiparului), abordarea 
multiculturală a comunicării – lingvistică, sociologică, logică şi filosofică, 
psihologică şi pedagogică (sec. XX). În actualitate, comunicarea devine 
cea mai importantă în educaţie şi învăţământ, fapt explicat atât de 
specificitatea finalităţilor educaţiei moderne, conforme aşteptărilor socio-
profesionale tot mai mult bazate pe comunicare, cât şi de noile dimensiuni 
ale fiinţei umane, înţeleasă ca devenire întru sine printr-o amplă şi complexă 
comunicare. Comunicarea pentru fiinţa umană, menţionează V. Frunză, 
constituie piatra de temelie, esenţa tuturor relaţiilor între membrii unei 
comunităţi, realizate/exprimate prin capacitatea de a codifica şi emite,  
a recepţiona şi decodifica sensul acestor relaţii prin mijlocirea simbolurilor 
şi semnificaţiilor social-generale, care creează concomitent stabilitatea şi 
schimbarea comportamentului individual şi al celui de grup [8, p. 3-7]. 

Comunicarea, conform O. Ciobanu, are efect relaţional; 
este multiplă teleologic; se desfăşoară pe trei dimensiuni: verbală 
exteriorizată, metacomunicativă şi intracomunicativă; se realizează 
într-un context (spaţiu) psihologic şi sociocultural şi într-un cadru 
temporal concrete; este dinamică, generând schimbări de atitudine şi 
de comportamente la ambii actori ai comunicării, dependente ele însele 
de cultura comunicări emitentului şi receptorului; este ireversibilă – 
odată fiind mesajul transmis, acesta nu mai poate fi stopat şi reîntors 
în poziţia iniţială pe traseul orientat către destinatar, cauzînd neapărat 
anumite efecte concrete; cuprinde toate situaţiile de viaţă, trăire, 
cunoaştere şi comportament, deci şi mesajele şi semnificaţiile lansate 
sunt diferite, avînd şi un ritm, şi un impact diferit asupra celor implicaţi 
în comunicare [3, p. 6-8]. 

Problemele generale ale comunicării sunt considerate conţinuturile 
acesteia, comportamentul actorilor comunicării şi relevanţa (importanţa 
contextului, depăşirea barierilor de comunicare, stabilirea paradigmelor 
sistemice, infomaţionale, sociolingvistice şi a celor psihopedagogice ale 
comunicării) [L. Ezechil, 7; V. Frunză, 8; D. Săucan, 14]. 

Comunicarea interumană transmite de la o persoană la alta nu doar 
un conţinut cognitiv, ci şi stări intelectual-afective (impresii, reflecţii, 
trăiri, dispoziţii, relatări etc.). 

Comunicarea se realizează prin anumite coduri (semne, 
simboluri), ce au aceeaşi semnificaţie pentru ambii participanţi la 
comunicare, emitent şi receptor. 
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Sursele de specialitate consideră comunicarea didactică şi 
comunicarea pedagogică două forme specializate indispensabile 
mediilor academice, forme necesare şi obligatorii de promovare şi 
implementare a unor conţinuturi educativ-didactice. L. Iacob, de 
ex., consideră că aceste două forme de comunicare reprezintă baza 
procesului de predare-asimililare-evaluare a cunoştinţelor educabililor, 
care reclamă nişte raporturi de colaborare [10, p. 32-38]. 

C. Cucoş propune pentru comunicarea didactică o definiţie explicită: 
„un transfer complex multifazial şi prin mai multe canale al informaţiei 
între două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan şi succesiv 
rolurile de emiţători şi receptori semnificând conţinuturi dezirabile în 
contextul procesului instructiv“ [6, p. 38]. 

Or, în ambele tipuri de comunicare (didactică şi pedagogică) actul 
comunicaţional este interactiv şi retroactiv: ambii actanţi ai comunicării 
emit, transmit şi receptează concomitent fluxul informational/mesajele 
articulate. Pentru a evita sau depăşi anumite carenţe, hibe de limbaj/de 
expresie informaţia emisă-transmisă destinatarului trebuie adaptată formal 
şi conţinutal la calitatea de subiect cunoscător a educabilului-receptor.  
I. Jinga şi E. Istrate, de ex., definesc actul educativ drept „un process de 
comunicare prin excelenţă, între profesor şi elevi având loc un permanent 
schimb de mesaje al căror scop principal este realizarea în condiţii optime 
a unor obiective pedagogice concrete“ [10, p. 187], iar M. Rosenberg 
opinează că între conţinutul cognitiv, obţinut în rezultatul activităţilor 
de predare-învăţare, şi impactul propriu-zis de modelare şi formare 
a capacităţilor operaţionale, morale şi estetice ale educabililor există  
o interacţiune permanentă, care îndeplineşte funcţia de verigă esenţială 
între comunicarea didactică şi cea pedagogică. O astfel de interacţiune 
este posibilă însă exclusiv în comunicarea realizată în instituţii specializate 
[11, p. 90-98]. 

Comunicarea pedagogică, în definiţia lui L. Şoitu, este o entitate 
cu trei dimensiuni: limbajul verbal (scris şi oral), limbajul paraverbal 
şi limbajul nonverbal, care se prezintă ca subsisteme interdependente. 
În mediul academic emitenţii şi receptorii de mesaje sunt, respectiv, 
profesorii şi elevii/studenţii. Comunicarea pedagogică în mediul 
academic este una explicit şi implicit cooperantă, de aceea anume 
aici se produc atât schimbul de informaţii, cât şi procesul de formare 
receptorilor a unor varia atitudini şi convingeri. [14, p. 84-88]. 

C. Sălăvăstru este interesat în mod special de aspectul pragmatic al 
comunicării pedagogice – de mijloacele şi modalităţile de implementare  
a limbajului pedagogic, acestea provocând schimabarea comportamentului, 
conştiinţei şi personalităţii educabililor, căci orice intervenţii de ordin 
cantitativ-calitativ pot fi realizate doar atunci când se produce o relaţie de 
comunicare [12, p. 38-54]. 

Primul subiect al educaţiei şi comunicării, cadrul didactic 
universitar modern, nu mai poate fi doar comunicant de informaţii/
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mesaje; el urmează să devină generator sau lansator de metodologii 
de predare-învăţare-evaluare. Această nouă calitate a sa, conform 
unor autori, este determinată de disponibilitatea ambilor subiecţi 
ai educaţiei pentru comunicativitate, de valorizarea conţinuturilor 
educaţiei, de cunoaşterea lotului de studenţi şi empatia în comunicarea 
pedagogică, de cooperarea pedagogică în procesul instructiv-educativ, 
de cercetarea, cunoaşterea şi promovarea exerciţiilor educative, de 
creativitatea pedagogică şi managementul educational [M. Agabrian, 
1; S. Bernat, 2]. 

Alţi autori tratează atât despre formarea competenţelor de 
comunicare pedagogică, cât şi despre factorii favorizanţi sau păgubitori 
formării culturii comunicării pedagogice. 

Mai mult chiar, unii autori identifică comunicarea pedagogică 
cu însuşi procesul educaţional, între cele două entităţi stabilindu-
se un flux orientat în ambele sensuri, care provoacă dezvoltarea în 
ascensiune, generează prosperare şi progres, involuţia sa fiind cauză 
a stagnării şi regresului [L. Ezechil, 7, p. 102-104]. 

Acelaşi punct de vedere îl împărtăşeşte şi L. Iacob, care consideră că 
anume comunicarea pedagogică constituie mijlocul principal, resursa de 
bază ce mijloceşte şi asigură promovarea actului educational, indiferent 
de nivelul de cultură, capacitaţile, aptitudinile actorilor implicaţi în acest 
proces, indiferent de formele şi modul de predare al materiilor şcolare  
[9, p. 224]. 

Comunicarea pedagogică, potrivit lui S. Cristea, este întotdeauna 
axată pe un principiu axiomatic al activităţii de educaţie, mesajele 
didactice fiind riguros elaborate de către profesor şi orientate către 
educabil spre a-l modela şi forma ca specialist. Măsura în care mesajele 
l-au influenţat pe educabilul-receptor este stabilită prin retroacţiune 
– activitatea de evaluare şcolară [4, p. 40-45]. Principiul invocat de 
S. Cristea îl ghidează pe profesorul-comunicant să întreprindă în 
activitatea de comunicare didactică următorii paşi:

– să-şi elaboreze de fiecare dată un proiect didactic viabil, din 
perspectiva curriculară; 

– să eaboreze mesaje în funcţie de calitatea şi nivelul de pregătire al 
educabililor – particularităţile intelectuale, socioafective şi psihomotorii; 

– să aibă permanent în vizor calitatea relaţiei sale cu educabilul, 
precizând-o şi remodelând-o la necesitate [Ibid., p. 42-45]. 

Ignorarea acestor paşi (cerinţe) diminuează semnificativ efectele 
comunicării pedagogice, deci şi ale întregului proces instructiv-educativ, 
despre care O. Ciobanu afirmă că se realizează doar prin diversificarea 
şi racordarea actului de comunicare didactică, conştientizând că educaţia 
şi comunicarea pedagogică realizează un raport de independenţă şi  
o cooperare extrem de strânsă. De aceea, consideră autoarea, comunicarea 
pedagogică este rezumată de obiectivele:
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– a transmite şi a recepţiona informaţii-cunoştinţe; 
– a-i face pe educabili să cunoască şi să transmită codurile 

caracteristice fiecărei ştiinţe; 
– a forma la elevi/studenţi o gândire logică şi sănătoasă: a stăpâni şi  

a folosi diverse operaţii intelectuale; a-şi autoregla activităţile intelectuale  
ş. a. [3, p. 56-58]. 

D. S. Săucan apreciază comunicarea pedagogică drept una 
asimetrică, care poate să genereze la ambii actori ai educaţiei o relaţie 
evaluativ-selectivă atât de necesară procesului educativ. Acest tip 
de comunicare devine un redutabil instrument de influenţă asupra 
educabilului datorită spectrului divers de mesaje operate de profesor 
către elev sau student. Comunicarea pedagogică are caracter novator, 
fiind, totodată, izomorfă cu comunicarea artistică. Aceste două tipuri 
de comunicare se află la confluenţa limbajului ştiinţific şi celui artistic 
[14, p. 101-110]. 

Între calitatea informaţiilor-cunoştinţe transmise de profesor 
şi formarea atitudinilor la educabili se stabileşte un raport strâns de 
origine metodologică, întrucât ambele acţiuni depind de capacitatea 
profesorului de a atribui actului didactic-educativ (= comunicării 
pedagogice) consecutivitate, coerenţă şi caracter inteligibil. Acţiunea 
metodologică a profesorului antrenează atât selectarea-structurarea 
informaţiilor-cunoştinţe, personalizându-le, cât şi metodele-procedeele/
tehnicile-mijloacele-formele (= metodologia) de comunicare a acestora 
şi de măsurare (= evaluare) a impactului de formare-dezvoltare asupra 
educabililor-receptori. De aceea calitatea actului educaţional, conform 
lui I. Jinga şi E. Istrati, se impune în comunicarea pedagogică prin 
următoarele particularităţi:

● asigură o concordanţă între obiectivele educaţionale urmărite; 
● asigură transferul necesar de informaţie, axată pe conţinuturi 

„purtătoare de instruire“; 
● produce efectul învăţării, dar şi generează învăţarea; 
● generează atât învăţare, cât şi educare şi dezvoltare, graţie 

implicării activ-participative a educabilului în actul didactic. Pentru 
a deveni cât mai eficientă comunicarea pedagogică, actorii acesteia 
trebuie să utilizeze toate canalele ei, să respecte cu stricteţe normele 
şi regulile în vigoare, să ocolească cu dibăcie obstacolele neprevăzute 
etc. [11, p. 82-123]. 

Conform lui S. Cristea, comunicarea pedagogică este gândită şi 
ghidată de către profesor şi este constituită din activităţi semnificative, 
raionate pe etape:

● cunoaşterea şi exteriorizarea cu dibăcie a conţinutului mesajului 
educaţional; 

● utilizarea ingenioasă a mijloacelor şi tehnicilor de emisie  
a discursului educaţional de o aşa manieră ca să-l facă pe destinatar 
(elev/student) să recepţioneze, la sosire, conţinutul comunicării; 
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● perfecţionarea în permanenţă a canalelor de comunicare  
a discursului educaţional, care este ghidat şi ajustat în funcţie de 
sarcinele şi obiectivele concrete asumate [5, p. 40-44]. 

Esenţa mecanismelor comunicării este prezentată de O. Ciobanu. 
Conform acesteia, actul educaţional se bazează pe fluxul informaţional 
diversificat, acesta deci urmează a fi selectat, clasificat, analizat continuu, 
apoi transmis adresatului. Actul comunicării pedagogice este în esenţă 
socio-cultural, el producându-se pe fenomene ce interacţionează; 
interacţionează în primul rând actanţii comunicării. Dar aceştia se 
comportă în mod diferit, în funcţie de calitatea tuturor componentelor 
comunicării. Dacă, de ex., informaţia comunicată de profesor nu este 
înţeleasă de către educabil, pot apărea sincope capabile să perecliteze 
actul de comunicare. Autoarea mai menţionează că educabilii, de 
regulă, sunt centraţi nu pe valoarea cognitivă a informaţiei comunicate, 
ci pe căile şi mijloacele prin care ei înşişi urmează s-o însuşească.  
Or, datorită comunicării pedagogice intrapersonale şi interpersonale, cei 
doi actori generează şi pun în valoare experienţe personale, motivaţii, 
atitudini, dexterităţi şi aptitudini individuale. Astfel comunicarea 
pedagogică reprezintă o sincronie interacţională, care asigură şi 
determină dezvoltarea identităţii individuale, prin urmare, şi calitatea 
actului educaţional [3, p. 80-89]. 

Referitor la calitatea comunicării elevului/studentului, L. Iacob 
observă că aceasta se manifestă, de regulă, prin:

● apelarea ambilor actori ai comunicării la metode şi tehnici adecvate 
comunicării eficiente; 

● oferirea de răspunsuri convingătoare cu privire la informaţia 
recepţionată; 

● ţinerea la control şi evaluarea permanentă a calităţii comunicării  
 [10, p. 221-228]. 

Pedagogul ieşean formulează şi câteva axiome ale comunicării 
didactice/pedagogice:

● între comportamentul educabilului şi dimensiunea informaţională 
se stabileşte o interacţiune strânsă, care, fiind decodificată şi înţeleasă 
oportun şi corect, se transformă în comunicare; 

● eficienţa comunicării didactice este cauzată atât de vocabularul 
comunicanţilor, cât şi de modul de gestionare a situaţiei de comunicare: 
uneori efectul e mai puternic atunci când nu se rosteşte niciun cuvânt; 

● nedorinţa, nehotărîrea, neliniştea sau neputinţa de-a comunica nu 
anuleaza actul comunicării; comunicarea pedagogică se produce şi atunci 
când educabilii nu doresc să comunice verbal [Ibid., p. 223-228]. 

Comparând comunicarea didactică şcolară cu cea universitară, 
cercetătorii din domeniu au observat că acestea sunt mult apropiate, 
întrucât fiecare reprezintă aspecte ale comunicării pedagogice, axate 
pe responsabilităţi individuale şi/sau colective. Diferenţele dintre ele 
constau în obiectivele comunicării, care, la rândul lor, sunt determinate 
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de teleologia specifică treptei de învăţământ: în primul caz destinatarului 
i se comunică informaţii aferente culturii generale, în cel de al doilea – 
informaţii de cultură profesională, inclusiv de cercetare. În ambele cazuri 
informaţia comunicată include şi aspecte de cultură a comunicării, generală 
şi profesională. Pentru a-i înzestra însă pe educabili cu cultura comunicării 
este necesar, consideră V. Frunză, ca însuşi cadrul didactic să realizeze 
acest obiectiv printr-o metodologie specifică, ea însăşi parte componentă 
a culturii comunicării pedagogice. Aceasta va echilibra obiectivele 
de formare-dezvoltare a competenţei de comunicare cu activităţile de 
prevenire şi diminuare a efectelor negative ale comunicării necultivate, 
precum agresivitate verbală, mesajul alambicat şi discontinuu, exprimarea 
incoerentă şi precipitată, pronunţarea neglijentă şi defectuoasă, intonaţia 
neclară şi monotonă, utilizarea nepotrivită a unităţilor lexicale etc.  
[8, p. 98-104]. 

Având în vedere diversitatea nivelurilor de dezvoltare 
comunicativ-lingvistică şi particularităţile gândirii şi vorbirii elevilor 
şi studenţilor, precum şi desele dificultăţi şi eşecuri de comunicare 
orală şi scrisă ale acestora, L. Şoitu pledează pentru fundamentarea 
unui domeniu distinct în ştiinţele educaţiei, care să cerceteze aceste 
fenomene, Pedagogia comunicării, şi să stabilească pe cale nu doar 
teoretică dar şi practic-experimentală condiţiile formării educabililor 
unei comunicări eficiente în varia situaţii de viaţă, profesionale şi 
culturale. Acest domeniu al ştiinţelor educaţiei, pentru care deja există 
suficiente cercetări care să-i dea identitate, trebuie să se axeze, în 
viziunea lui L. Şoitu, pe următoarele repere:

● ştiinţa şi arta vorbirii trebuie să fie indispensabile elevilor şi 
studenţilor, întrucât fără ele nu este posibil succesul şcolar şi pe întreg 
parcursul vieţii, ştiinţa şi arta vorbirii oferă educabililor bucuria şi 
satisfacţia de-a trăi prin împliniri estetice, social-culturale şi spirituale; 

● tăcerea, drept componentă a comunicării, este absolut necesară 
şi actorilor educaţiei (educaţilor şi profesorilor), ea generând toleranţă, 
înţelegere, creativitate, încredere; tăcerea poate stimula dialogul sau poate 
afecta şi pereclita semnificaţia discursului; 

● un scop bine determinat în pedagogia comunicării îl au întrebările 
care contribuie la inventarierea şi nuanţarea actului comunicaţional, 
îndemnînd emitentul şi receptorul spre toleranţă, meditare şi/sau schimbare; 
întrebarea trebuie să aibă o formulă logică, să fie echilibrată şi atractivă, să 
motiveze partenerul şi să amplifice dialogul întreţinut; 

● polisemantismul neverbalului este propriu cu deosebire cadrului 
didactic şi elevilor, mai puţin studenţilor; valorile potenţialului educativ 
al polisemantismului neverbal îl favorizează pe pedagog să demonstreze 
faţă de educabili amiciţie, înţelegere, prietenie, omenie, ajutor reciproc 
etc., deoarece excud autoritarismul în comunicarea pedagogică  
[15, p. 101-120]. 
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În concluzie. Comunicarea didactică este tipul de comunicare 
specială, care întruneşte obiectivele comunicării generale cu cele 
ale instruirii şi educaţiei, se produce doar într-un mediu educaţional 
instituţionalizat, actorii ei fiind cadrele didactice şi educabilii, cadrul 
didactic având rolul de prim-actor al comunicării, iar educabilului de 
prim subiect al receptării; este axată pe dimensiunile cognitivă şi afectiv-
motivaţională, oferind educaţilor informaţii-cunoştinţe din domeniile 
prevăzute de programele de studii şi formându-le concomitent abilităţi, 
comportamente, convingeri, atitudini, îmbogăţindu-le sfera afectivă 
a personalităţii; relaţionează cu parteneri de vârstă şi grade diferite de 
cultură, mentalitate, convingeri etc., conferindu-le destinatarilor o educaţie 
complexă – cognitiv, psihomotorie, atitudinală, de aceea metodologiile ei 
sunt identificabile cu cele ale instruirii şi educaţiei. 

Comunicarea didactică utilizează diferite canale: verbal, nonverbal 
şi paraverbal în complementaritate; se realizează pe diverse paliere: 
profesor-elev/student; elev-elev/student-student etc.; se impune printr-un 
discurs pedagogic explicit; diferă calitativ de la profesor la profesor şi 
de la educabil la educabil în funcţie de cultura generală, profesională şi 
nivelul deja achiziţionat de cultură a comunicării. 

Comunicarea didactică este ea însăşi un subiect (ascuns) al învăţării 
comunicării, oferind modele de gândire, exprimare şi comportament 
comunicaţional. 
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CâTE  GENERAțII,  ATâțIA  EMINESCU

alexaNdru  bURLACU,
Institutul de Filologie al AŞM

În poezia sec. XX modelul eminescian stă la baza unei noi 
imagini a lumii. Toţi marii poeţi – Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, 
Sorescu, Stănescu sau Cărtărescu – l-au rescris în felul lor pe 
Eminescu, pentru că Eminescu nu e doar „un etalon al poeticităţii“ 
(Ioana Em. Petrescu), dar şi un model catalitic şi stimulator în cele 
mai importante metamorfoze şi bătălii canonice, ilustrând teza 
lovinesciană despre „mutaţia valorilor estetice“: nu există valori 
permanente, există doar o permanentă mutaţie a valorilor. 

1. Poeţii din generaţia Unirii. Versurile semnate de un Ion 
Buzdugan, Pan Halippa, Sergiu Victor Cujbă, Iorgu Tudor, Dumitru Iov, 
Olga Cruşevan-Florescu, Elena Dobroşinschi-Malai, Lotis Dolenga etc. au 
un nobil caracter localist, onorează sentimentul patriotic, sunt notabile prin 
autenticitatea lor documentară, prin stabilirea, uneori, fie şi rudimentară,  
a unor relaţii intertextuale, pastişări simpatetice cu poezia lui Eminescu. 

În scrisul unor neobosiţi militanţi din generaţia Unirii, Eminescu 
devine, înainte de toate, un model de poezie social-politică. Redescoperite, 
poemele cu cea mai amplă rezonanţă în epocă „Doina“ (în care, cum se 
ştie, e sublimată întreaga concepţie social-politică a poetului) şi „La arme“ 
sunt rescrise într-o manieră publicistică. Deloc întâmplător, primul număr 
al revistei „Viaţa Basarabiei“ (1932-1944), cea mai importantă revistă din 
ţinut, se lansează cu acest fragment simbolic:

„Auzi… Departe strigă slabii
Şi asupriţii către noi:
E glasul blândei Basarabii
Ajunsă-n ziua de apoi. 
E sora noastră cea mezină, 
Gemând sub cnutul de calmuc, 
Legată-n lanţuri e-a ei mână, 
De ştreang târând-o ei o duc. 
Murit-au? Poate numai doarme
Ş-aşteaptă moartea de la câni?
La arme, 
La arme, dar Români!“

 („La arme“). 
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Generaţia Unirii şi-a asumat modelul eminescian cu precădere în 
poezia de factură ocazională. Mai multe imnuri, consacrate Unirii şi semnate 
de Sergiu Victor Cujbă, Pan. Halippa, Ion Buzdugan, Elena Dobroşinschi-
Malai ş. a., se înscriu pe linia „Doinei“ lui Eminescu. Caracterul aleatoriu al 
sursei de inspiraţie îl întoarce pe versificatorul basarabean la un Eminescu 
lecturat cu ochii lui Octavian Goga. Poezia momentului (adică nu valabilă 
pentru toate timpurile) este, la modul general, o cântare a pătimirii noastre. 
E timpul în care e reactivat, redevenind foarte popular poetul mesianic. 
De regulă, în cântările pătimirii noastre, tiparul folcloric, se interferează 
cu formula eminesciană. E un fenomen caracteristic mai multor anonimi: 
„De la Nistru pân-la Prut/ Moldovanu-i trist, tăcut./ De la Reni pân-la 
Hotin/ Numai lacrimi şi suspin“ (Al. I. Uşurelul. „Doina Basarabiei“). 
Exemplele pot fi uşor multiplicate. 

Cele mai adânci rezonanţe are poezia lui Eminescu în coarda 
patriotică a sămănătoriştilor. Reanimat de Nicolae Iorga, sămănătorismul 
are totuşi partea lui de contribuţie la deşteptarea conştiinţei naţionale în 
spaţiul dintre Prut şi Nistru. Exaltarea ideii deşteptării naţionale, eticismul 
programatic, poezia populară şi Eminescu, ca modele „instituţionalizate“, 
constituie criteriile de bază ale convenţiei unei poeticităţi asincrone, cu 
un pronunţat caracter localist. Dar contactul cu literatura din ţară se face 
iniţial prin sămănătorism. 

Arcadia e decretată ca imago mundi din două perspective total 
adverse. Sămănătoriştii o plasează la sat, simboliştii la oraş. Această 
„matrice imaginară“ (Alexandru Muşina) structurează fie utopia 
sămănătoriştilor sau contrautopia simboliştilor. În jurul acestei „matrice“ 
se ierarhizează celelalte relaţii antitetice, uneori complexe, alteori jenant 
de inocente în manifestarea lor. 

Ion Buzdugan reclamă „omul arcadic“, poetizează o lume imaginară 
pe două mituri fundamentale. Arcadia lui este a unui timp originar şi situată 
într-un spaţiu dacic în care munţii sunt păstori de timpuri, iar universul 
noii Arcadii este populat de baci şi mioare. În suita de balade din „Păstori 
de timpuri“ sunt proslăviţi ctitorii de ţară. Regele este cel mai vechi şi cel 
mai mare stăpân peste ciobanii daci, care e chemat să înfrăţească în juru-i 
toţi ortacii:

„Colibi lângă colibă, vor aşeza ciobanii, 
Vor trece-n fugă veacuri, cum trec în goană anii, 
Şi fi-va peste Ţară-o turmă şi-un Păstor:
Din Nistru pân-la Tisa, din Dunăre-n Bihor!.. 
Aşa curând voi face dintr-o câmpie-o Ţară:
Voi pune lege-n ţarcuri şi strajă la hotară…“

 („Ctitori de ţară“). 

În spiritul gândiriştilor, I. Buzdugan înalţă imnuri vremilor 
frumoase ale unui stat etnocratic cu păstori giganţi, păscând turme 
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albe, de miori. Finalul nostalgic al baladei, cu nostalgiile timpurilor 
de aur, pe când pe aceste plaiuri domnea străbunul rege, Decebal, este 
contrapus, ca la romantici, prezentului infam. În aerul rustic pluteşte 
sunet de talangă şi dangăt de vecerne şi orice taur poartă în coarne un 
glob de soare. 

Lumea din Dacia lui Buzdugan e într-o solidaritate deplină cu tot 
ce mişcă în ţară. Începutul apolinic al condiţiei existenţiale domină peste 
toată Arcadia, iar când e cazul, poetul îşi pune toga unui nou Mesia, dar 
„mesianismul“ său e blând, „basarabean“, redus la evocarea vremurilor 
de odinioară, la rugă şi invocarea lui Christos…“ (M. Cimpoi. „O istorie 
deschisă a literaturii române din Basarabia“. – Bucureşti, 2002, p. 120). 

2. Poeţii noii generaţii. Arcadia autohtonă ia alte dimensiuni în 
poezia tinerei generaţii, ea e într-un trecut apropiat, în spaţiul rural din 
timpul ferice al copilăriei. 

Magda Isanos preia gestica ceremonială a îndrăgostiţilor, imită 
pătrunderea cuplului într-un spaţiu securizant, transfigurează insula lui 
Euthanasius, muntele sacru, reinterpretează simbolurile eminesciene, 
asimilează tehnici poetice noi, oscilând între mari structuri ale liricii 
moderne, deprinde construcţia în stilul lumii-grădină, modul prin 
care spaţiul mitic se instaurează în locul spaţiului real al cotidianului 
contingent. 

Nicolai Costenco excelează într-o evocare a trecutului istoric, 
reconstituie mitologia autohtonă, valorifică, în special, schemele spaţiului 
mitic, erosul eminescian, peisajul cu latenţe vizionare. 

Elementele caracteristice codului romantic impregnează poezia lui 
Robert Cahuleanu, care în placheta de debut dă numeroase pastişe după 
idilele eminesciene. Preluate sunt poetismele lacului, pădurii, ceremonialul 
iubirii, versul şi ritmul eminescian. Volumele următoare, cu toate riscurile 
pe care le comportă, creează expresia unui eminescianism care-şi caută 
puncte de reper în sfera experienţei senzoriale, specifică unei alte epoci 
în ţara lui Roş împărat. Poetul încearcă să asimileze mai multe elemente 
constitutive ale paradigmei eminesciene, dar miza pe poetica „văzului“ şi 
mai rar pe poetica „viziuni“, utilizarea unui limbaj preponderent „tranzitiv“ 
în defavoarea celui „reflexiv“ ilustrează mai degrabă modelul paşoptist al 
poeticităţii, caracteristic liricii eminesciene din etapa începuturilor. 

În controversele lor atât tradiţionaliştii, cât şi moderniştii îl 
revendică în permanenţă pe Eminescu. Reflexele parnasiene în poezia 
lui Petru Stati, Nicolae V. Coban, Olga Vrabie, Alfred Tibereanu ş. a. 
sunt tratate, paradoxal, în opoziţie cu poezia subiectivistă, egocentristă 
a simboliştilor. Lirismului eminescian din poezia simboliştilor i se 
contrapune obiectivismul centrat pe ideea „artei pentru artă“. În 
legătură cu aceste orientări revelatorii sunt zonele noi de inspiraţie. 
Basarabenii încearcă şi ei nostalgia „vârstei de aur“, relansează idealul 
voievodal, cântă societatea ideală bazată pe legile pământului etc. 
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Parnasianismul a apelat la trecutul grec şi latin, dând o osmoză 
de mitologii, arhetipurile cărora le identificăm în poezia lui Eminescu. 
Remarcabilă în acest sens e frecventarea de către P. Stati, A. Tibereanu,  
N. V. Coban a poeziei cu formă fixă (sonet, rondel). 

Parnasienii se întâlnesc într-un plan al construcţiilor imaginare cu 
sămănătoriştii care în preocupările lor grave au şi ei un sentiment exagerat 
de admiraţie pentru trecutul voievodal. 

Arhetipul spiritului angajat, care la Eminescu îl alcătuieşte orfismul, 
este un element structurant în versurile lui Vladimir Cavarnali (la prima 
vedere, un eseninian), dar care stă în umbra lui Eminescu. El cântă la  
„o liră nebună“ sau „suavă“, răscolind energii nebănuite:

„Eu voi umbri albastra nevinovăţie a cerului, 
Când vor porni să chiuie poemele pământurilor, 
să-mi odihnesc lira suavă-n mărgăritare, 
Pe jăratecul potolit şi uman al tuturor stelelor“

 („În slovele mele“). 

Orfismul, ca dimensiune esenţială, îşi găseşte o metamorfozare 
individuală la poetul Bugeacului, Orfeul lui e şi un profet. Se diversifică 
substanţial şi ipostazele eului, uneori chiar în cadrul unui poem. 

De la Narcis la Hyperion ar fi, după M. Cimpoi, două ipostaze extreme 
ale statutului eului eminescian. Modificările afectează preponderent statutul 
eului poetic şi, paradoxal, mai puţin sistemul de imagini. O tipologie  
a eului poetic pune în prim-plan pe mesianicii, înstrăinaţii, dezrădăcinaţii, 
apolinicii, dionisiacii, orficii foarte la modă în anii ’20-’30, fenomenul 
„dispariţiei elocutorii“ (Mallarmé) a eului e mai rar întâlnit. 

Poezia basarabeană merge pe „linia“ Eminescu-Goga, Eminescu-
Blaga, Eminescu-Arghezi, Eminescu-Barbu, Eminescu-Bacovia. Chiar 
şi modelele consacrate Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stephane 
Mallarmé, Walt Whitman, Guillaume Apollinaire, Rainer Maria Rilke, 
Paul Valéry ş. a. sunt acreditate prin modelele Arghezi, Blaga, Barbu 
etc. Excepţie fac modelele Maiakovski şi Esenin, ultimul dominant la 
poeţii de la revista bolgrădeană „Bugeac“. 

Modelul eminescian, total dominant în poezia interbelică, 
îşi are nu numai ucenici sau prozeliţi, dar şi nihilişti inveteraţi. 
Antieminescianismul lui Em. Bucov, de exemplu, are ceva fie din 
spiritul maiakovskian, fie din proletcultism: „Pe masa verde literară se-
nghesuie/ lirica… epică/ sub privirile de porţelan./ Aici se măsoară ciorba 
estetică cu hârdăul eminescian“ („Birou de lansare a celebrităţilor“). 
Iată o parodie în gen kominternist, în care Bucov profanează „Doina“: 
„De la Bugeac/ până la Bărăgan/ mi s-a plâns orice ţăran sărman,/ că nu 
mai poate străbate/ de atâta strâmbătate/ şi nu de „străinătate“…/ Căci 
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chiar neaoşii stăpâni/ fură-al nostru miez de pâini/ şi ne lasă pustiiţi, 
nemâncaţi şi jefuiţi“ („De la Nistru pân-la…“). Sau o altă strofă cu 
mare efect „demascator“: „De la Dunăre la Tisa/ calea vorbei ni-i 
închisă,/ calea vorbei drepte, frate –/ şi nu de străinătate,/ căci în „nouă 
sute şapte“/ nu ne omora străinul,/ ci boierul nost-stăpânul./ Averescu 
nu e grec,/ da-i al nostru câine bleg…/ Dar, fârtaţi, nu e nimica,/ de nu 
plouă, tot mai pică./ Măi iobagule-iobag, fă-ţi din seceră ciomag“. 

Acest gen de artă ca la uşa cortului este nestrăin vieţii literare 
şi din „obsedantul deceniu“, e timpul în care numele lui Eminescu e 
tabuizat, însă unele reminiscenţe eminesciene se disting chiar şi la 
proletcultiştii bine văzuţi „la palat“. 

3. Un Eminescu al şaizeciştilor. Poetica eminesciană constituie 
un model care fascinează, inspiră şi dă curaj şaizeciştilor. „Întoarcerea 
la izvoare“ (M. Cimpoi) este anunţată în artele lor poetice, în poeziile 
consacrate mamei, femeii, iubitei, dar stimulează şi reinterpretarea mitului 
Zburătorului, exaltarea dacismului. Şaizeciştii sunt cei care proclamă 
sorescian o admiraţie frenetică, un adevărat cult pentru Eminescu,  
ca o recompensă îndreptăţită a spiritului naţional ultragiat aici, în spaţiul 
dintre Prut şi Nistru, timp de câteva decenii. În ambiţiosul volum „Mihai 
Eminescu. Dicţionar enciclopedic“ (Ch.: Gunivas, 2013), M. Cimpoi 
accentuează cu ton polemic: „La poeţii basarabeni ai anilor ’60-’70, 
marcaţi de mesianism şi patosul reîntoarcerii la izvoare, Eminescu este 
steaua plecată de-acasă ce urmează să se întoarcă, este redeşteptătorul 
codrului şi neamului (L. Damian, Gr. Vieru, I. Vatamanu, L. Lari, V. Matei,  
V. Romanciuc, Iul. Filip, R. Verejanu). Un poem original semnează  
V. Teleucă („Răsărit de Luceafăr“, 2010)“ (M. Cimpoi. „Mihai 
Eminescu. Dicţionar enciclopedic“. Chişinău, 2013, p. 365-366). 
Emergenţa modelului poetic eminescian instituie un fenomen foarte 
complex, din care considerente ne referim aici doar la nişte generalităţi, 
la câteva evidenţe incontestabile. Ceea ce trebuie remarcat în primul 
rând e că nu e un şaizecist basarabean care să nu fi scris un rând sau 
să nu fi consacrat măcar un poem „Luceafărului poeziei noastre“.  
De regulă, se fabrică cicluri, cărţi „aiuritoare“ sporind maculatura vidă  
a realismului socialist. Câteva excepţii fac Liviu Damian, Victor Teleucă, 
Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Ion Vatamanu, Anatol Ciocanu. 

Odată cu revenirea la modernismul interbelic, se impune autoritar 
şi cu voluptate statutul eminescian al poetului şi al poeziei, obsesia 
perfecţiunii, chiar dacă, astăzi, se mai discută într-o manieră delicată 
despre anacronismul poeziei noastre. În euforia redescoperirii esteticului 
neomodernist, poetul basarabean întârzie în unele teme anterior tabuizate, 
într-un imaginar şi limbaj clişeizat. Remarcile lui Eugen Simion reconfirmă 
întârzierea diferitor limbaje poetice în istoricitatea unor răspântii de 
veacuri. Exegetul, un bun susţinător al scriitorilor basarabeni, afirmă pe 
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dreptate că după Arghezi, Bacovia, Blaga, Barbu este greu să ieşi din 
timp şi să întorci roata poeziei româneşti. Grigore Vieru şi generaţia sa, 
consideră reputatul critic, „reprezintă pentru această provincie românească 
năpăstuită mereu de istorie ceea ce a fost, la începutul secolului, generaţia 
lui Goga pentru Transilvania. Similitudinea de destin are şi o prelungire în 
plan poetic. Sub presiunea circumstanţelor, poezia se întoarce la un limbaj 
mai simplu şi îşi asumă în chip deliberat un mecanism naţional pe care, în 
condiţii normale, lirismul pur îl evită“ (E. Simion, „Grigore Vieru, un poet 
cu lira-n lacrimi“ // „Caiete critice“, 1994, nr. 1-3, p. 21). 

Grigore Vieru se resimte mai firesc şi reconfortant în ipostaza orfică.  
E tocmai ceea ce Eminescu valorifica în una din variantele poemei 
„Gemenii“ sau în „Memento mori“, e, cum observă Ioana Em. Petrescu, 
„ipostaza orfică cea mai tulburătoare în poezia eminesciană“ (Ioana Em. 
Petrescu, „Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti“. Cluj-Napoca, 1989, 
p. 10). 

Unul dintre cele mai frumoase poeme ale lui Gr. Vieru – „Poetul“ – 
este în descendenţă directă din modelul eminescian al poetului: 

„Ciudată ‒ alcătuire –
Tribunul şi ascetul –
Acest, ah, duh al vieţii. 
Ce îl numim poetul. 

El are-un fel de arfă
Cu strune luminoase
Din raza dimineţii
Şi din străbune oase. 

Şi-o mângâie-n iubire
Cu degete ce-i sânger, 
ori zice că de ziduri
Va sparge-o el singur

… La suflet şi-adevăruri
îmi umblă, la mistere, 
La moarte dânsul umblă, 
Dar zice că la miere“. 

Estetica lui Dumitru Matcovschi e reductibilă la normele etice ale 
scrisului post-sovietic scăpat la libertate, eliberat din menghina cenzurii.  
Cu toată admiraţia pentru Eminescu, poetul iniţiază unele dialoguri de 
texte, experimente intertextuale în poeme riscante ca acesta: „Ce-ţi doresc 
eu ţie, maică Românie,/ dorul şi nădejdea sufletului meu?/ Să rămâi aceeaşi 
veche ctitorie/ unde face slujba însuşi Dumnezeu. //…Ce-ţi doresc eu ţie, 
maică Românie?/ Niciodată sclavă, roabă să nu fii./ Iar pe mucenica fată 
Basarabă,/ supărare, rog-te-rog, să nu mai ţii. // A vândut-o cine, că-i şi 
azi vândută?/ La străini vândută, slugă a rămas./ Umblă sărăcuţă, umblă 
abătută,/ umblă singurică, plină de necaz“ („Ce-ţi doresc eu ţie, maică 
Românie…“). 

Altul e cazul cu „Neamul Cain“ (cu un moto din Eminescu, „încă 
nu s-a stins“), poem care dă şi titlul unuia dintre ultimele sale volume. 
Cu tânguială şi tăgadă, cu durere şi „blasfemii“, se redimensionează 
degradarea continuă a „piciorului de plai“, unde încă mai rămâne stăpân 
„omul negru“, lumina se întunecă, lacrima se „strică“. Plin de foc, poemul 
este ilustrativ nu numai ca artă poetică, dar şi ca expresie în linia „poeziei 



70

de granit“, şi ar putea fi considerat definitoriu pentru lirica tribunului. 
Poetul crede că poate schimba lumea unui „eden sinistru“, deci existenţa 
noastră, oricât de trist ar fi, a unui „popor bastard“, „popor proscris“, 
„popor înfrânt“, „popor ingrat“, „popor nătâng“. Întâmplător, „baltă“  
e poanta acestui virulent poem? Simbolic sfârşit!? Nimic de zis. 

Patosul satiric din „Junii corupţi“, „Ai noştri tineri…“ revine în 
bătălia canonică dintre modernişti şi postmodernişti. Postmoderniştii 
sunt mult mai inventivi în transfigurările lor erotizante. Dar nu de 
aici provin şi animozităţile dintre şaizecişti şi optzeciştii, dintre 
modernişti şi postmodernişti. În pofida mai multor evidenţe, limbaj, 
sensibilitate sau mentalitate, disputa de creaţie dintre „părinţi“ şi 
„copii“ accentuează criza artelor poetice, caracterul rudimentar, 
disconfortul noilor deschideri către alte valori. Discursul lui 
Matcovschi, eminescian în esenţă, de mare virulenţă, trădează 
totuşi idealul unui homo ethicus din alte timpuri, se pare, ireversibil 
apuse. Tot postmodernistul e văzut ca o pestă pe capul literaturii: 
„Ca o cohortă, un nou, un val./ Un front, o frondă, dezmăţ fatal. // 
Lăieţi de serie, poeţi în grup./ Scriu cu mizerie, sub// orişice limită, 
orice nivel,/ orişice critică, orice drapel. // Oameni de ceară, un 
calapod./ Fac de ocară Parnasul tot. // Oameni de paie, fără de rost./ 
Bârzoi, bârzoaie. Restant, un post. // Mustesc de ură: „Suntem, vom 
fi!“/ O lume sură, o ceată gri./ N-au nici criterii, nici simţământ./  
Nu că mă sperii, mă înspăimânt. // Nicio morală, nici un temei./ 
Se bat, se-mbală, ei înde ei. // Băute mutre de parpaleci./ În suflet 
‒ cutre, în veac ‒ beşlegi. // Cuvinte sterpe înşiră sterp./ Venin de 
şarpe, clocesc şi fierb. // Pe două maluri, cu nu şi da,/ mari idealuri 
nu vor dura. // Fără virtute pe buză, dar/ cu altă muză şi cu alt har. // 
Le dete soarta puţin noroc/ şi spurcă arca orice flaimoc“ („Parnas de 
ocară“). Nu cunosc, la noi, un poem satiric mai dur şi mai grotesc, în 
blamarea, spre deliciul spiritului gregar, a unei întregi generaţii. 

4. Generaţia „ochiului al treilea“. Poeţii generaţiei „ochiului 
al treilea“ – Nicolae Dabija, Leonida Lari, Vasile Romanciuc, Marcela 
Benea, Iulian Filip, Nina Josu, Renata Verejanu ş. a. – au mers pe linia 
artelor poetice ale şaizeciştilor, ceea ce a dat apă la moara exegeţilor din 
vremea de pe urmă să-i inculpe de anacronism, kitsch ideatic, timiditate 
în experimentele poetice. Ceea ce sare în ochi la şaptezecişti este totuşi 
modelul idilic, un construct imaginar, am putea spune, copleşitor, dacă 
n-ar fi derodat (la început poetizat iar apoi depoetizat) tot de ei. În inerţia 
cutumelor şaizeciştilor, ei continuă „stilistica eminesciană“ (Tudor 
Vianu), elogiază la începuturile lor „omul arcadic“ văzut într-un spaţiu 
bucolic utopizat, descoperind treptat condiţia tragică a fiinţei. Modelul 
fascinant devine „Odă“ (în metru antic), suferinţa „dureros de dulce“. 
Locul pastişelor de altă dată îl iau „relecturile eminesciene“ prin diverse 
filiere ale marilor interbelici, prioritate având Lucian Blaga. 



71

Iată un exemplu de intertextualizare, unde personajul liric începe să 
înveţe a muri:

„Fost-am, Doamne, tânăr foarte
şi nu mă gândeam la moarte, 
şi nu mă gândeam la moarte, 
că-mi părea aşa departe. 

Când râdea cu gura tristă
şi-mi făcea semn din batistă, 
îmi ziceam că nu există, 
îmi ziceam: ea nu există. 

…Râu-şi poartă valul lin, 
şi-aştept zile cu senin, 
şi-aştept zile cu pelin, 
le aştept şi nu mai vin. 

Da-n acele vremi cu soare
Nu ştiam c-atunci când moare
Singur, Doamne, -i fiecare. 
Ce-i de singur fiecare!“

 (N. Dabija, „Doina“). 

Majoritatea textelor din „Cămaşa lui Nessos“ de Andrei Ţurcanu 
sunt construite conform unor ecuaţii, în căutarea unui „numitor comun“, 
după anumite legi. Este arta transfigurării unei lumi complexe, când la 
fiece pas „viul“, „binele“, „umanul“, „sacrul“ se află sub ameninţarea 
directă a „răului“, a „viermelui“, a forţelor demonice. Totul parcă s-ar 
zbate în chingile unei magii negre. În răspăr cu imaginea senină şi idilică 
a unei „guri de rai“ din poezia confraţilor, Andrei Ţurcanu recurge la 
toposul „lumii pe dos“, dând o antiutopie cu o lume imaginară în care 
până şi „fructul“ poetului e „otravă rumenă“, „oglinzile“ sunt opaline, 
iar fagurii amestecaţi cu fiere. E o poezie a unui timp crepuscular,  
a unui timp „întors pe dos“:

De regulă, Andrei Ţurcanu scrie un text cu alte texte sau, mai 
exact, dă un text în alt text. Exemplară e „Sara pe deal“, unde stingerea, 
putrefacţia, veştezirea, pierderea în smârcuri, într-un cuvânt, demonicul se 
insinuează cu o putere copleşitoare în toate formele vieţii:

„Cocoşi răguşiţi se aruncă în cenuşa apusului pe dealuri nourii 
dospesc un gri fără capăt ochiul lunii saşiu se pierde în smârcuri lumina e 
veştedă pe feţele pruncilor prin ceruri se plimbă păuni fără coadă fructul 
rumen păleşte mana plaiului piere suptă de o tulbure vrajă. Invizibilul 
vierme îşi pune coroana de aur pe o gură de rai nunta începe“. 

Spaţiul sacru, frumuseţea divină, dar nu numai din „sara“ 
eminesciană, sunt ameninţate de forţele malefice, omniprezente nu 
numai în peisajul terifiant. Un „rău“ ontologic, simbolizat printr-o 
„tulbure vrajă“, se întinde ca o caracatiţă, acoperind, înghiţind mana, 
puterea vitală a acestui „picior de plai“. Viermele, creatură depărtată 
de regalitate, îşi pune… coroana de aur. El este mirele, nu Poetul, nu 
Eroul din basm, nu Voievodul, nu Ciobănelul. 

5. Un Eminescu al optzeciştilor. Cu referire la faimosul număr 
din „Dilema“ (1998), într-un dialog indirect cu junii contestatari, Nicolae 
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Manolescu vine cu o remarcă indiscutabilă, care nu poate fi combătută: 
„Surprinzător cu adevărat, în raport cu imaginea consacrată, este 
Eminescu în câteva poeme ludic-echivoce, din care învăţă multe lucruri 
postmoderniştii. Cum ar fi „Din Berlin la Potsdam“, „M-ai chinuit atâta cu 
vorbe de iubire“, „De pe ochi ridici…“, „Stau în cerdacul tău“ (în varianta 
lui Petru Creţia şi nu în versiunea de la Perpessicius), „Gazel“ ş. a. 

„Zice Darwin, tata Darwin, 
Cum că omul e-o maimuţă –
Am umăr de maimuţoi, 
Milly-nsă de pisicuţă. 

Şi mă urc în tren cu grabă
Cu o foame de balaur. 

Între dinţi o pipă lungă, 
Subsuori pe Schopenhauer. 

Şi-acum şuieră maşina. 
Fumul pipei lin miroasă, 
Sticla Kummel mă invită, 
Milly-m râde. – Ce-mi mai pasă!“

Este demult relevat curajul artistic din „Antropomorfism“,  
unde ludicul e pus în slujba câtorva foarte tari imagini ale sexualităţii“ 
(N. Manolescu. „Istoria critică a literaturii române. 5 secole de 
literatură“. – Piteşti, 2008, p. 394): 

„Când o-acopăr a lui aripi, când îl simte pe-a ei şele, 
Inocenţa-i sângerează, i se-ntunecă-mprejur. 
Ţine mult această dulce, amoroasă nerozie. 
Al ei suflet se topeşte de-ntunericul molatic, 
Simte pare c-o pătrunde un piron roş de jeratec, 
Ce-o omoară ş-o turbează, o-ndeliră ş-o sfâşie“. 

Iată cât de postmodern este Eminescu în poeme ca acesta: „Ameţiţi 
de limbe moarte, de planeţi, de colbul şcolii,/ Confundam pe bietul dascăl 
cu un crai mâncat de molii/ Şi privind păinjenişul din tavan, de pe pilaştri,/ 
Ascultam pe craiul Ramses şi visam la ochi albaştri/ Şi pe margini de 
caiete scriam versuri dulci, de pildă/ Către vreo trandafirie şi sălbatică 
Clotildă./ Îmi plutea pe dinainte cu al timpului amestec/ Ba un soare, 
ba un rege, ba alt animal domestic./ Scârţâirea de condeie dădea farmec 
astei linişti,/ Vedeam valuri verzi de grâne, undoirea unei linişti,/ Capul 
greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit,/ Când suna, ştiam că Ramses 
trebuia să fi murit“. 

În replica la sentimentul religios al şaizeciştilor şi şaptezeciştilor pentru 
Eminescu, cu deformări regretabile („Eminescu să ne judece“), iconoclaştii 
optzeciştii dau rescrieri necanonice, „neinspirate“: „După cum şirul anilor/ în 
două şiruri se împarte,/ impetuos,/ istoria noastră de până la Eminescu şi după/ 
e o realitate,/ reîncarnată mereu pe al său os. // O măsură-etalon, Eminescu,/  
va trebui să adoptăm în curând,/ căci de la sine putere se calculează în 
Eminescu/ vederea frunzelor, cu privirile lui semănând“. 
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Eminescu, în viziunea ironică a lui Eugen Cioclea, e „planeta cu un 
singur pol/ spre care universul înclină,/ când mai iute, când mai domol,/ 
bântuit de mari furtuni de lumină./ Orice am face, orice am scrie,/ stăm sub 
semnul zodiei dumisale/ şi asta ar fi de-ajuns pentru a/ mă mândri,/ chiar 
dacă viaţa-mi, adesea, o ia la vale. // Tineri pe motociclete,/ bătrâni senili, 
ramoliţi,/ vânzători de bilete de loterie/ sau de ouă de vrabie,/ bişniţari, 
traficanţi de iluzii,/ măturătorii străzilor ‒/ toţi/ măcar o dată la numele lui/ 
aţi fost cuprinşi/ de evlavie!“ (Eugen Cioclea, „Poemul apocrif“). 

Elemente de biografie într-o „ironie eminesciană“ (Alexandru 
Muşina) atestăm la Em. Galaicu-Păun, inventiv în stabilirea relaţiilor 
intertextuale cu „textul lumii“:

„«… sărmana Yorika!» – în mână ţin craniul rânjind al maşinii de scris 
clopoţelu-i de clown amintindu-mi de Alma Mater pedanţi profesori recitind: 
«când suna (fonograma!) [ştiam că Ramses (să-i fie ţărâna uşoară – n. -n.) 
trebuia să fi…» [de pe bancă grea căpăţână ca litera Q (cu bărbuţă) sărea 
să anunţe [că «îş!» panglică neagră (de doliu) – a maşinii de scris noi eram 
clapele – mâinile cui până la epoleţi suflecate ne combinau după bunul lor plac 
în lozinci şi citate?! noi suntem clapele (– acum mai degrabă-ale unei maşini 
[de spălat!) – rufele râncede stoarse-şi zic creier dezavuat – noi ne-am tocit 
caracterele cum altă dată dantura Yorik al prinţului Hamlet «… sărmana mea 
Yorika!» – gura asta rânjind pân’sună clopoţelul (şi – pauză mare – alt rând)  
e Coliseum e Capiştea gard din poveşti mai curând: treizeci şi unu de pari 
cu câte un craniu-n proţap unul doar nu are craniu şi strigă-n uitare de sine: 
cap! Cap! «săraca Yorika mè/ fost-am la meşter cu è…» meşterul (rus) 
îmi vorbea: «eu am fost pentru trecerea la alfabetul latin printre primii nu 
printre ş. a. m. d. sau [etcetera deşi istoria voastră-a fost scrisă-n slavonă 
tot timp de secole (pă’zeci şi şase de litere-asemeni cu pa’zeci şi [şase de 
tigve, una pe jos cotilindu-se prin piramida domnească-a lui Lăpuşneanu-
ntr-un curs prescurtat de istorie, cap. I – [Ferească sfântu!) – dar meşterul 
are umor – dom’poet, vezi de nu [erau anii de perestroikă băteai la maşina 
cu pa’zeci şi şase de cranii cari mai de care şi chiar de dădeai pe alocuri în 
hopuri e limpede: literalmente-ai fi scris CAPodopere!» noaptea mă prinde 
(a câta la rând?) lustruindu-mi cu palma («…mana mea Yorika!») craniul 
rânjind al ma-…“ (Em. Galaicu-Păun, Capiştea mănăstirii neamţ, văzută 
de ziua lui Eminescu A. D. MCMXCI). 

Nu sunt lipsite de elocuţie şi versurile semnate de Vsevolod 
Ciornei „De din vale de Rovine“, o parodie la un fragment din 
„Scrisoarea III“. Permanenţa modelului structurant este parodiată şi de 
alţi postmodernişti, la care subiectele, temele şi motivele eminesciene 
sunt pastişate, intertextualizate, rescrise în maniera lui Mircea 
Cărtărescu din „Poema chiuvetei“, ca să ne limităm la un experiment 
mai mult sau mai puţin cunoscut. Uneori, însă, blasfemiile întrec orice 



74

fantezii, alteori Eminescu este tratat total nihilist, cu ură patologică; 
de exemplu, într-un text incalificabil, din preconizatul volum „Poezie 
rock“, de Alexandru Vakulovski („Tiuk!“, 2014, 7 februarie). 

Aşadar, cum am încercat să demonstrăm, în poezia lui Eminescu 
există mai mulţi Eminescu, mai multe viziuni, stiluri etc., etc., din care 
basarabenii au preluat, reinterpretat, în funcţie de temperament, mentalitate, 
gust, sensibilitate, principii canonice etc., diferite structuri eminesciene. 
Cu adevărat, şi în spaţiul dintre Prut şi Nistru, avem atâţia Eminescu, câte 
generaţii atestăm în poezia secolului XX. 
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MODELE  PRECONCEPTUALE
ÎN  LIMbAjELE  SPECIALIZATE:  SENZAțIILE

doiNa  bUTIURCA,
Universitatea Sapienţia din Cluj-Napoca

Rezumat. Pornim în studiul nostru de la premisa diversităţii modelelor 
preconceptuale pe care se fundamentează metafora specializată, în general, 
metafora medicală, în special. Părţile corpului omenesc reprezintă sursa  
a numeroase metafore conceptuale/ terminologice, în majoritatea limbajelor 
specializate, cu excepţia terminologiei medicale, unde procesul cunoaşte limitări, 
grade diferite de metaforizare. Strategiile cognitive utilizate de terminologi/ 
oameni de ştiinţă din domeniu se fundamentează pe părţile corpului, dar şi pe 
senzaţii (durere, vertij, linişte etc.). Sunt câteva aspecte pe care studiul nostru 
le va aborda din perspectivă cognitivă, descriptivă şi analitică. Concluzia care 
se impune este că perspectiva antropocentrică în reprezentarea caracteristicilor 
conceptuale nu depăşeşte referinţele univoc anatomice. Antropocentrismul 
este o perspectivă preconceptuală, metodologică şi de filozofie a limbajului în 
hermeneutica metaforei specializate, străină retoricii, cu implicaţii în trecerea de 
la mecanismele percepţiei umane la concept. 

Cuvinte-cheie: terminologie, metaforă, model preconceptual, antropocentric, 
senzitiv. 

PRECONCEPTUAL  MODELS
IN  SPECIALISED  LANGUAGES:  SENSATIONS

doiNa  bUTIURCA,
Sapientia University, Cluj-Napoca

Abstract. Our study starts from the premises of diversity in preconceptual 
models that constitute the basis for specialised metaphor in general and medical 
metaphor in particular. The parts of the human body represent the source of numerous 
conceptual/terminological metaphors in most specialized languages, except medical 
terminology where the process is limited to certain degrees of methaphorization. 
The cognitive strategies used by terminologist/scientist in the field are grounded in 
the human body parts and also on sensations (pain, vertigo, quiet etc.). There are a 
few aspects that our study approaches from a cognitive, descriptive and analytical 
perspective. The conclusion that imposes itself is that the anthropocentric perspectice 
in the representation of conceptual characteristics does not overcome the univocal 
anatomical references. Anthropocentrism is a preconceptual, methodological 
perspective, and a philosophical one in the hermeneutics of specialised metaphor, 
a stranger to rhethoric, with implications in the passage from human perception 
mechanisms to concept. 

Keywords: terminology, metaphor, preconceptual model, anthropocentric, 
sensational. 
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Părţile corpului omenesc [Tabel 1] este un alt subsistem conceptual 
dezvoltat de modelul antropocentric. Se impune în acest context,  
o observaţie: părţile corpului omenesc reprezintă sursa a numeroase 
metafore conceptuale/ terminologice, în majoritatea limbajelor 
specializate, cu excepţia terminologiei medicale, unde procesul cunoaşte 
limitări, grade diferite de metaforizare. A se compara braţ, cap, variante 
unice existente în NA (cu grad minim de metaforizare) ‒ unde transferul 
de domeniu se bazează pe o analogie concretă, cu metaforele braţ, 
cap etc. deosebit de productive în mecanică, tehnică, construcţii etc. – 
unde suferă modificări fundamentale în comportamentul conceptual 
şi semantic, fie la nivelul corpusului, fie la nivelul contextului.  
A se vedea metafore polilexicale precum: cap tractor, braţ port filieră, braţ 
port tarod etc. 

Gr. καρδία, -ας/ καρδίη, -ης (s. f): Cuvântul era utilizat în limba 
greacă cu sensurile de „inimă“; „suflet“, „spirit“, „gândire“, inteligenţă“, 
„stomac“. Constructele medicale formate în baza modelului preconceptual 
καρδία, -ας sunt deosebit de productive, având o mare capacitate de 
expansiune în subansambluri conceptuale referitoare la:

– referent/ caracteristică: cardiac (adj.); 
– boală: cardiomiopatie (cf. fr. cardiomyopathie; en. cardiomyopathy); 

cardiomiopatie dilatativă (cf. fr. cardiomyopathie dilatée), en congestive 
cardiomyopathy; 

– structură anatomică: cardiocit (cf. fr. cardiocyte); 
– proces biologic: cardiogenic (cf. cardiogénique); en. cardiogenic; 
– titrare: cardiologie (cf. fr. cardiologie), en. cardiology etc. 
– relaţia cu agenţii externi: cardiotomie (cf. fr. cardiotomie) en. 

cardiotomy; cardiotonice (cf. fr. cardiotoniques), en. cardiotonics; 
cardiotoxic (cf. fr. cardiotoxique) etc. 

Lat. capillus, i (s. m.): Era utilizat în limba latină cu sensurile de 
„părul capului“, „firişor (la plante), filament“. În terminologia medicală, 
metaforele terminologice formate în baza modelului conceptualizează:

– referentul/ caracteristica: capilar (cf. fr. capillaire); en. capillary; 
– procesul biologic: capilarită (cf. fr. capillarite); capilaritate (cf. fr. 

capillarité) en. capillarity/ capillary atraction etc.; 
– denumirea generică a bolii: capilaropatie (cf. fr. capillaropathie), 

en. capillaropathy. 
Gr. πούς, ποδός (s. m.): Circula în greaca comună cu sensuri multiple: 

„picior, gheară; pas, mers; picior de vers“. Metaforele medicale pe care le 
generează respectă cele două condiţii corelative – transferul de domeniu 
şi creativitatea:

– structura anatomică: podocit (cf. fr. podocyte); 
– specializarea: podolog (cf. fr. podologue); en. podologist; 

podoorthotist; 
– titrarea /domeniul medical: podologie (cf. en. podology); 
– instrumentul: podometru (cf. fr. podomètre); en. podometer. 
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Cheiro-, cheir, -cheiros ( cf. gr. χείρ, χειρός) era un cuvânt 
polisemantic în limba greacă. În funcţie de context, avea valori denotative 
[ „mână, pumn, braţ, parte, activitate, acţiune, forţă, energie, violenţă“]. 
Modelul cognitiv al „mâinii în acţiune“ îl regăsim în structuri binare de 
tipul chirurgia [cf. χείρ, χειρός –„mână“+ ergo-, ergon, (cf. Ёργον, -ου- 
energie, act, acţiune, fapt, muncă)] – „parte a terapeuticii care constă în 
practicarea unor intervenţii extreme şi a unor acte operatorii sângerânde“ 
[1, p. 333]. 

Manus (cf. lat. manus, us) este un construct metaforic cvasi-
universal. În limba latină, cuvântul avea sensuri multiple: mână; 
putere, autoritate (în limbajul juridic); mână de maestru; trăsături 
ale scrisului; mână de oameni, ceată; lovitură cu jocul de zaruri 
etc. Manus, us este sursa a numerose metafore interdisciplinare. 
Manu militari având ca domeniu-ţintă dreptul penal este o metaforă 
terminologică utilizată cu sensul „prin forța publică“; „manu propria“ 
(„cu mâna proprie“) a supravieţuit în limbajul administrativ şi în 
actele oficiale. Regăsim metafora manus la nivel macrosistemic, în 
corpusul unor compuse savante, având ca domeniu-ţintă managementul 
marketingului: rom. manufactura (fr. manufacture; sp. manufactura; 
engl. manufactory); rom. manuscris (fr. manuscrit; sp. manuscrito; 
engl. manuscript) etc. Categoria isomorfelor de acest tip se dezvoltă pe 
universaliile oferite de modelele metaforice greco-latine şi la nivelul 
altor câmpuri conceptuale, în lexicul panlatin: rom. manipulare; fr. 
manipulation; sp. manipulacion, (handling, în limba engleză); rom. 
manufacturier, fr. manufacturier, sp. manufacturer (eng. processor) 
etc. Excepţie face limbajul medical, unde productivitatea terminologică  
a schemei preconceptuale se manifestă doar în direcţia „acţiunii“: 
maneuver = „metodă sau etapă a cărei efectuare presupune un grad 
de îndemânare, în unele intervenţii chirurgicale sau obstetricale“  
[2, p. 660]. 

Tabel 1
Modelul antropocentric:

Subsistemul „Părţile corpului omenesc“ (selectiv) 

Schemă
preconceptuală stabilă Metaforă medicală Realizare lingvistică

gr. καρδία (-ας) /καρδίη 
(-ης) „inimă“; „stomac“

„cardiac“: „care se referă 
la inimă sau aparţine 
inimii“

fr. cardiaque (s. m.); 
ro. cardiac (adj.); 
en. cardiac/ cardial. 

gr. πούς (ποδός) „picior“ „podocyte“: „celulă ce  
prezintă numeroase pre- 
lungiri primare sau secun-
dare denumite pedicele“

fr. podocyte (s. m); 
ro. podocit (s. n.); 
en. podocyte. 
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Tabel 1 (continuare) 

Schemă
preconceptuală stabilă Metaforă medicală Realizare lingvistică

gr. πνεΰμα (-ατος) 
„respiraţie, aparat
respirator“

„pneumonia“: „Inflamaţie
a alveolelor …de la 
nivelul
plămânilor“

fr. pneumonie (s. f.); 
ro. pneumonie (s. f.); 
en. pneumonia. 

lat. capillus (i) „părul
capului“; „filament“

„capillary vessel“: 
„Denumire generică 
pentru fiecare dintre vasele 
foarte fine…“

fr. capillaire sanguin; 
ro. capilar sanguin; 
en. capillary vessel. 

lat. manus (us) „mână“ „maneuver“: „Metodă sau  
etapă a cărei efectuare pre- 
supune un grad de îndemâ-
nare“

fr. manouevre (f. s); 
ro. manevră (s. f.); 
en. maneuver. 

lat. oculusi (i) s. m. „ochi“ „ocular“: „Parte a siste-
mului optic al unui 
micro-scop“

fr. oculaire (adj./ s. m.); 
ro. ocular (adj./ s. m.); 
en. ocular/eyepiece. 

lat. pes, pedis (s. m.) 
„picior bărbătesc“

„pedal spasm“ Contractura 
piciorului în extensie şi în 
„varus“

fr. pedospasme (s. m.); 
ro. pedospasm (s. n.); 
en. pedal spasm. 

Metaforele conceptuale/ terminologice generate de paternul 
„Părţile corpului omenesc“ corespund imperativelor ştiinţifice de 
uniformizare terminologică/organizare a domeniului/ ramurii (mai 
ales în cazul bolilor) etc. 

Un ultim subsistem conceptual dezvoltat pe modelul antropocentric, 
pe care îl avem în vedere este Senzaţii (Tabel 2). 

Constructele cognitive din categoria senzitivului sunt mai puţin 
productive în domeniul medical: aisthesis (cf. gr. αίσθησις, -εως  
s. f.) în greaca veche însemna „senzaţie, percepţie, cunoaştere, simţ, 
inteligenţă“ [3, p. 94]. Anestezie (formaţiunile lingvistice alcătuite 
cu an- privativ sunt deosebit de productive în limbajele specializate) 
desemnează un concept privind „absenţa sau dispariţia unuia sau mai 
multor tipuri de sensibilitate (dureroasă, termică, tactilă) spontan sau 
voluntar“ [4, p. 191]. Metaforele specializate din această categorie 
îşi găsesc expresia lingvistică în clasa substantivelor postverbale/  
a adjectivelor categoriale referitoare la caracteristici specific umane: 
bradi- „lent, rar“ (cf. gr. βραδύς, - εϊα, - ύ adj. „greu, liniştit; indolent“) 
este utilizat ca model de funcţionare a inimii (cf. fr. bradycardie s. 
f.; en. bradycardia), a sensibilităţii umane (cf. fr. bradyesthésie s. f.;  
en. bradyaesthesia). 
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Elementele senzitivului, voliţionalului denumesc proceduri 
medicale, boli, simptome etc. 

Tabel 2
Modelul antropocentric: Subsistemul „Senzaţii“

Schemă
preconceptuală stabilă Metaforă terminologică Realizare lingvistică

gr. αίσθησις (-εως) 
„insensibilitate“; 

An (a) esthesia „absenţa 
sau dispariţia anumitor 
tipuri de sensibilitate“; 

fr. anesthésie (s. f); 
ro. anestezie (s. f); 
en. an (a) esthesia. 

gr. βραδύς (-εϊα, -ύ) „lent, 
leneş“; 

Bradyphrenia „Lentoare 
marcată a proceselor de 
ideaţie“; 

fr. bradypsychie (s. f); 
ro. bradipsihie (s. f.); 
en. Bradyphrenia. 

lat. angor (oris) „sufo-
care“; 

Angor pectoris „angină 
pectorală“; 

angor pectoris; 

lat. dolor (oris) „durere“ Dolor „unul din sem-
nele cardinale ale „infla-
maţiei“; 

dolor; 

lat. malum (i) „rău; 
boală“; Malignancy „evoluţie

deosebit de gravă a unei
boli…“; 

fr. malignité (s. f); 
ro. malignitate (s. f); 
en. malignancy. 

lat. vertigo (inis) „rotire, 
vârtej“. 

Vertigo „impresie
subiectivă de deplasare,
de rotaţie a corpului“. 

fr. vertige (s. m.); 
ro. vertij (s. n.); 
en. vertigo/dizziness
gidiness. 

Perspectiva antropocentrică în reprezentarea caracteristicilor 
conceptuale nu depăşeşte referinţele univoc anatomice. Aceasta, spre 
deosebire de limbajul figurat, care va depăşi în oricare dintre situaţii 
barierele noţionale şi implicit, cerinţa univocităţii – prin procedeul 
de antropomorfizare. Antropomorfizarea/ personificarea este un 
procedeu estetic, antropocentrismul este o perspectivă conceptuală, 
metodologică şi de filozofie a limbajului, străină retoricii. 
Antropomorfizarea implică, în concepţia noastră, toate dimensiunile 
„umanului“, de la cea biologică la cea psihologică şi spirituală. 
Considerăm perspectiva antropocentrică, în terminologie, o metodă 
epistemologică, ce implică fiinţa umană ca model de accesibilizare 
a abstractului. 
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Modele de conceptualizare, omul de ştiinţă a căutat înainte de 
toate, în sine însuşi, ca fiinţă integrală şi numai apoi şi-a extins sfera de 
echivalenţe la habitat, mediu, Cosmos etc. 
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MITUL  DANAIDELOR  ÎN  POEZIA  EPICĂ  POPULARĂ

tatiaNa  bUTNARU,
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. În articolul de față și-a găsit expresie o realitate etnologică specifică 
subordonată unor arhetipuri mitice fundamentale din spiritualitatea autohtonă. 
Metafora fîntînii prezentă în textele epice despre jertfa zidirii este preluată și în 
unele versiuni din ciclul baladesc despre fiica rău măritată, găsindu-și concretizare 
în „mitul caznei danaidelor“, care au fost osîndite de zei fiindcă au fugit de căsătorie. 
imaginile analizate înfățișează prezența complexului danaidic într-un context 
etnologic specific, unde textele și versiunile aflate în circulație capătă o evidentă 
semnificație etică, aprofundează noi dimensiuni ale spiritului popular. 

Cuvinte-cheie: narațiune epică, versiune baladescă, situație arhitipală, 
complexul danaidic, elemente mitico-folclorice, perspectivă ontologică, semnificație 
estetică. 

Ciclul baladesc despre fiica rău măritată aprofundează o realitate 
epică aparte circumscrisă de resorturile imaginaţiei populare, dezvăluie 
o complexitate de stări şi trăiri sufleteşti subordonate unor arhetipuri 
artistice fundamentale, avînd deschidere spre „viziunea prin suflet  
a unui fenomen primar“ [1, p. 35]. Este redată o lume specifică, care 
oscilează „de la tragic la grotesc, şi chiar burlesc“, ea transpare ‒ „sub 
cele mai felurite măşti şi veşminte“ dezvăluite „cu mare profunzime de 
culoarea locală [2, p. 119], „…sînt picturi pline de detalii, documente 
colcăind de realism“ [2, p. 114-200]. Imaginile şi semnificaţiile artistice 
sînt chemate să releve un context etnofolcloric şi cultural specific, unde 
s-au constituit nişte formule individualizoare de exteriorizare a celor mai 
diverse manifestări ale imaginaţiei populare pentru a dezvălui situaţii 
tipice de viaţă patriarhală, demne de marile resorturi ale comediei 
umane. Pe această cale are loc revenirea la tiparele unei lumi arhetipale 
bazată pe cadrul vizionar de constituire a unor corespondenţe estetice de 
sorginte mitică, acestea devin un model ipotetic a realităţilor evocate, 
constituie nucleul emblematic generator de idei şi reflecţii lirice, este 
o modalitate de a privi lumea, a determina universul trăirilor lăuntrice 
ale omului aflat într-o stare existenţială specifică. Este vorba de un 
fond mitic arhaic, trecut printr-un îndelung proces de generalizare, de 
amplificare a esenţelor şi accentuarea motivaţiilor psihologice, avînd 
orientare spre nişte situaţii arhetipale, care au dat naştere unui bogat 
material factologic. Tabloul caracterologiei folclorice înfăţişează nişte 
„creaţii narative, a căror subiect dezvoltă situaţii dramatice ce izvorăsc 
din domeniul împrejurărilor şi a conflictelor domestice“ [3, p. 5], într-o 
manieră artistică specifică are loc împletirea unor elemente de natură 
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diversă, cum vedem în exemplul ce urmează: Decît maica mă făcea, Mai 
bine un pom răsădea Şi-o fîntînă că-mi făcea, Trecea badea, se umbrea, 
Din fîntînă apă bea Şi maica pomană avea [4, f. 33] Situaţia poetică 
descrisă îşi găseşte o echivalenţă stilistică şi funcţională cu sugestia mitică 
din balada Meşterul Manole şi emoţionează cititorul prin profunzimea 
sentimentelor şi trăirilor sufleteşti, prin plasticitate şi interiorizare. 
Naraţiunea epică este determinată de un moment functional, care se 
manifestă printr-o stare de efervescenţă şi intensă tensiune dramatică. Iar 
metafora fîntînii aprofundează o atmosferă elegiacă declanşată de nişte 
acorduri lirice copleşitoare unde viaţa şi moartea, dragostea şi suferinţa, 
amurgul şi lumina se condiţionează reciproc. Versurile: „Cîte lacrimi am 
vărsat/ Făceam o fîntînă-n sat,/ Fîntănă cu cinci izvoare,/ Două dulci şi 
trei amare. ’’ [5, f. 5-6], au o anumită legătură cu drama exteriorizată în 
Meşterul Manole şi permit cititorului să perceapă dezlegarea unor taine 
ascunse ale spiritului omenesc. Naraţiunea epică este determinată de un 
moment funcţional, care se manifestă printr-o stare de efervescenţă şi 
maximă tensiune dramatică. 

Predispus desacralizării, elementul mitic capătă în cele din urmă 
nişte nuanţe suplimentare – noi şi de astă dată, redă drama existenţială 
a femeii în societatea arhaică. Făcînd referinţă la un subiect „uşor de 
controlat“ [6, p. 90], care aminteşte de problema „rău măritatei“ în străini, 
D. Caracostea se referă la „mitul caznei danaidelor“, acestea fiind osîndite 
de zei în infern ca să umple cu apă un butoi fără fund, ca ispăşire că au 
ucis în noaptea nunţii pe fiii lui Egiptos, ca să scape de căsătorie cu ei.“ 
[6, p. 90]. 

În analogie cu exemplificările aduse de D. Caracostea, într-o 
versiune de cîntec din Giurgiuleşti-Vulcăneşti, sînt înregistrate versurile: 
„Foaie verde, bob năut, Maică, de cînd m-ai făcut, Două fîntîoare reci 
Între două dealuri seci. Şi din piciorele mele, Maica, două scăunele, 
Iar din mina mea cea dreaptă – O cană de băut apă, Şi din mina mea 
cea stăngă- O tufa de ţinut umbră. Din ai mei negri ochişori, Maica,  
şi doi pomişori, Cîţi drumeţi pe drum treceau, Toţi pe scaun ei şedeau, 
La umbră se răcoreau, Toţi măicuţei mulţumeau…“ [7, f. 24]. 

Imaginile reproduse mai sus înfăţişează pedeapsa „complexului 
danaidic“ predestinat „de natura vinei“ [6, p. 10] unde „rău-
măritata“ cu picioarele prefacute în două scăunele şi „mîna dreaptă“ 
preschimbată în „cană de băut apă“ sau „o tufă de ţinut umbră“ din 
„mîna mea cea stîngă“ îşi exteriorizează lamentaţiile sufleteşti. Prin 
desacralizare, mitul danaidic capătă în scrierile noastre populare 
nişte schimbări semantice şi fac referinţă la condiţia socială a femeii 
în nişte circumstanţe nefavorabile. Metafora „chiatră de fîntînă“ 
înregistrată într-o versiune din anii ’50 [8, f. 83] indică o stare de 
apăsare sufletească, dar mai poate fi înţeleasă şi cu semnificaţia unor 
reminiscenţe danaidice. Astfel, după cum se precizează în aceeaşi 
sursă, „anticul vas simbolic, cu trei mînere şi fără fund aşezat pe 
mormîntul femeilor care au fugit de căsătorie“ [6, p. 512] ar putea 
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căpăta asociaţie cu o piatră de fîntînă unde eroina îşi exteriorizeză 
senzaţia de apăsare sufletească. Contaminările de motive şi clişee 
artistice aduc în prim-plan o atmosferă de un lirism copleşitor cu 
profunde accente elegiace: „Decît mă făceai o fatî, Mai bine mă făceai 
o chiatrî Şi-o punei la o fîntînă Unde era apa mai bunî. Cini trece apă 
be, Pi chiatrî se hodine Maica-mi-i îi mulţume…“ [8, f. 85]. 

Sentimentele şi trăirile eroinei dezvăluie o realitate etnologică bine 
cunoscută din familia patriarhală. Este descrisă o situaţie tipică, cu o largă 
circulaţie în lirica de înstrăinare, care vizează o dramă profundă, expresie  
a tristeţii şi durerii concentrată în interiorul sufletesc al personajelor 
feminine inserate în materialul de circulaţie baladească. Asemănarea 
conceptuală cu mitul danaidelor se manifestă sub forma unor lamentaţii 
tulburătoare, în care va fi accentuat gîndul că personajele feminine mai 
curînd ar fi preferat moartea, decît o căsătorie nefericită printre străini,  
„la părinţi necunoscuţi“. Ideea este concretizată în mai multe texte 
baladizate cu o vastă sferă de circulaţie: „Decît, maică, mă înzăstrai, Mai 
bine groapă îmi săpai,/ Decît, mamă, mă făceai,/ Mai bine mă prohodeai,/ 
Decît mă mai cununai, Mai bine mă îngropai“ [9, f. 160-161]. 

Drama eroinei este anihilată în plan personal şi contravine valorilor 
general-umane de convieţuire în societatea omenească. Contaminările  
de motive şi clişee artistice aduc în centrul atenţiei o stare sufletească 
de limită, unde „suferinţa zugrăvită este strigătul deznădăjduitor al 
înstrăinării“ [6, p. 516]. Adresarea eroinei „De vrei, maică, să mă ai/ 
Pune la car patru cai,/ Patru cai şi şapte boi/ Şi-mi e zestrea înapoi“ 
[9, f. 160-161] şi „dorinţa de a da foc zestrei să ardă-n pară“ izvorăşte 
dintr-o străveche mentalitate arhaică şi exprimă o culminaţie a suferinţei 
umane. La fel ca în balada Meşterul Manole, autorul anonim relevă  
o incertitudine existenţială de limită, în conformitate cu sugestia aceluiaşi 
exeget, această imagine „deschide o perspectivă către semnalele primitive 
ale focului aprins pe înălţimi şi la răspîntii, pe gorgane, ca să vestească  
o mare primejdie obştească“ [6, p. 516]. Medierea funcţională şi resemnarea 
sufletească se produce doar în sînul naturii, unde eroina pare să-şi găsească 
consolare sufletească. Prin transfer metaforic, are loc deghizarea ei în 
„zburătoare“ sau „fîntîna cu cinci izvoare“ [10, p. 216] ca să potolească 
setea trecătorilor. Autorul anonim adaptează situaţia tradiţional folclorică 
unor resorturi sufleteşti, găsind o echivalenţă poetică corespunzătoare între 
orizonturile transubstanţierii mitice şi viziunea personală de convertire 
a materialului folcloric. Înrudirea cu fabula din Meşterul Manole se 
manifestă nu atît prin exteriorizarea elementului mitico-folcloric, cît prin 
adîncime morală, prin sugestivitatea emoţională a imaginii poetice, prin 
plasticitate şi profunzime. 

Este predispusă să devină fîntînă şi eroina din Meşterul Manole, 
iar prin murmurul de ape, „din sfere şi scînteie“ sînt dezvăluite 
nişte stări sufleteşti, de unde izvorăşte „marea poezie a durerii“  
[11, p. 151]. Semnificaţia danaidică are tangenţă cu drama femeii 
predispusă sacrificiului în funcție de condiţia destinului ei existenţial, 
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pentru îndeplinirea menirii sale supreme, de dăruire şi perpetuare  
a vieţii: „Iar unde-mi cădea Cruce se făcea, Şi de-alăturea,/ Cişmea 
izvora,/ Cu apă curată,/ Trecută prin piatră,/ Cu lacrimi sărate,/  
De Caplea vărsate“. [10, p. 216]. 

Atmosfera mitică încadrează personajele baladeşti într-o ambianţă 
specifică, are loc integrarea acestora într-un spaţiu mitic condensat pînă 
la saturaţie de resorturi şi trăiri sufleteşti de excepţie. Învăluită în mrejele 
tăcerii, metafora fîntînii capătă în contextul evidenţiat o nuanţă de recviem, 
de o seninătate dureroasă, dar în acelaşi timp de continuă aducere-aminte, 
de reîmprospătare sufletească. Ca în viziunea lui Brâncuşi, fîntîna îi adună 
pe cei prezenţi la „o masă a tăcerii“, unde alături de icoana meşterului, 
transpare şi „bocetul“ pentru femeia zidită. Metafora fîntînii culminează 
sacrificiul personajelor feminine din eposul nuvelistic, aprofundează  
o stare sufletească de excepţie, exprimată prin: „Piatră curătoare,/ Cu nouă 
izvoare/ Şi apă uşoară“ [10, p. 215]. 

Influenţa mitului danaidic se face resimţită şi în unele cîntece 
narative despre cearta dintre „două surăţele“, două rivale, amplasată într-
un decor etnografic specific: „Colo-n vale la fîntînă, Două fete spală lînă/ 
Una slutî şi bogatî,/ Alta mîndrî şi săracî.“ [12, p. 347-348]. 

Schimbul de replici dintre cele două rivale se manifestă printr-un 
dialog dinamic şi demonstrează aspectul erotic al complexului danaidic, 
care în textele şi versiunile aflate în circulaţie capătă o evidentă valoare 
etică. Dacă revenim la sugestia metaforică a fîntînii, ea devine o expresie 
a suferinţei şi jerfei, indică proiectarea din interior a unei tendinţe de 
descătuşare lăuntrică, de purificare sufletească. Semnificaţia mitică 
a imaginii poetice vine să aprofundeze noi dimensiuni ontologice, 
dezvăluie noi niveluri de specificare a sentimentului trăit, acesta 
căpătînd o nuanţă de „sentiment total, abisal, ireversibil“, în stare de 
cele mai sublime momente de elevaţie, dar şi „de catastrofele cele mai 
dureroase“ [13, p. 15]. 

Prin suprapunerea mai multor straturi culturale arhaice, are 
loc solidarizarea geniului românesc cu acele realităţi, pe care istoria 
nu le poate atinge: „ Cosmosul şi ritmurile cosmice“ [14, p. 146], 
în contextul proiecţiei mitologice a elementelor din natură şi viaţa 
socială este creată o cosmogonie specifică, care oscilează de la epicul 
real spre cel mitico-vizionar, determinînd în felul acesta o justificare 
ontologică a condiţiei omeneşti, de promovare şi menţinere a valorilor 
general-umane, cu durata menţinerii lor în timp. 
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FILE  DIN  EVOLUțIA  LIMbII  ROMâNE

livia  CARUNTU-CARAMAN,
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. Lexicul se află într-o continuă dezvoltare, având la bază diverşi 
factori: realizările progresului tehnico-ştiinţific, apariţia realităţilor noi şi necesitatea 
denumirii acestora, relaţiile dintre popoare. 

Şi limba română, în evoluţia sa istorică, a venit în contact cu diferite limbi, de 
la care a împrumutat numeroase cuvinte. Acest fenomen este firesc, fiindcă numai 
într-o interacţiune lingvistică permanentă se accentuează viabilitatea şi valoarea ei. 

Etimologic, limba noastră îşi are originea în latina populară. De aici s-au 
moştenit majoritatea cuvintelor care constituie stratul principal; termenii autohtoni 
de provenienţă geto-dacă alcătuiesc substratul, iar influenţele străine care au dus la 
îmbogăţirea vocabularului formează adstratul. 

Cuvinte-cheie: (…) ?

Motto
Limba se face prin schimbare şi „moare“ 

ca atare atunci când încetează să se schimbe 
 (E. Coșeriu) 

Lingvistul G. Ivănescu, referindu-se la originea latină a limbii 
române, afirma că „Cine vrea să facă istoria unei limbi trebuie să afle 
întâi din ce limbă s-a născut limba în discuţie, trebuie să afle deci 
originea acestei limbi“ [4, p. 23]. 

Urmând aceeaşi cale, susţinem că aceasta s-a produs în urma 
procesului de romanizare, când limba latină populară a fost asimilată de 
către populaţia cucerită, iar limba autohtonă, fiind utilizată din ce în ce 
mai puţin, treptat dispare, creându-se un nou idiom pe fundament latin. 

Al. Rosetti formulează şi o definiţie – limba română reprezintă 
limba latină vorbită în partea orientală a Imperiului Roman… şi în 
provinciile dunărene romanizate, demonstrând că vocabularul limbii 
române este de origine latină [5, p. 75]. 

Conform cercetărilor efectuate de către savant fondul latin al 
limbii române alcătuieşte elementul de bază al vocabularului limbii. 
Peste 60 % de cuvinte din fondul lexical principal al limbii române îşi au 
provenienţa în limba latină, alcătuind stratul. Termenii cei mai cunoscuţi 
şi frecvent utilizaţi vizează religia, principalele acţiuni şi procese necesare 
existenţei, cele mai cunoscute obiecte, fenomenele primordiale, verbe 
care indică acţiuni esenţiale, toponime, nume. Relevăm câteva exemple: 
tată, mamă, fiu, frate, biserică, înger, rugăciune, cap, codru, pământ, 
an, zi, fi, cunoaşte, fericire etc. 
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O altă parte, mică, de aproximativ 1,5 % au fost păstrate din 
limba traco-dacilor, ce i-a conferit limbii române un caracter specific de 
autohtonism şi constituie substratul ei. 

Deoarece dispunem de un material insuficient despre limba 
dacilor, pentru ca să identificăm cuvintele din substrat, Al. Rosetti, ca 
şi alţi cercetători, ne propune compararea românei cu albaneza. „Viaţa 
în comun a popoarelor balcanice, organizaţia lor socială şi economică 
asemănătoare din trecut ar explica trăsăturile în comun ale limbilor 
vorbite de aceste popoare“ [5, p. 575]. 

El observă că vocabularul păstoresc este comun celor două limbi. 
„Prezenţa termenului albanez asigură originea autohtonă a cuvântului, 
cu caracteristicile fonetice ale fiecărei limbi“. Astfel marele savant 
a selectat aproximativ 80 de unităţi lexicale ale limbii române ca 
provenind din substratul traco-dacic, dintre care abur, baci, barză, 
bască, brîu, bucurie, brânză, copil, coacăză, fluier, gard, mazăre, moş, 
pupăză, raţă, şopîrlă, ţarc, urdă, vatră [6, p. 15-18; 5, p. 244-255]. 

Deci, după ce a fost stabilit fondul principal lexical al limbii (stratul 
latin şi substratul geto-dac) şi acesta devine idiom de sine stătător, urmează 
îmbogăţirea şi sporirea vocabularului. De-a lungul timpului, în urma 
contactelor cu diverse popoare, limba română a suferit o serie de influenţe 
din partea altor limbi. 

Influenţele celor care au trecut pe aici sau ale megieşilor duc la 
îmbogăţirea graiului autohton, concrescând în adstrat. În limba română 
adstratul cuprinde elementele lingvistice de origine slavă, maghiară, turcă, 
greacă, mai nou franceză şi engleză. 

Aşadar până în secolul XIX, în lexicul fundamental al limbii 
române predomină influenţele orientale, iar influenţele occidentale 
pătrund începând cu secolul XIX, observându-se o preferinţă deosebită 
pentru neologismele de origine latină (franceză şi italiană), mai recent 
neologismele de origine engleză. 

Cea mai însemnată influenţă asupra lexicului limbii române  
o are slava. Aceasta însă n-a afectat caracterul latin al limbii noastre, 
fiindcă fondul principal de cuvinte şi structura latină a limbii era deja 
formată. Al. Rosetti precizeză că „Slavii coboară în ţările dunărene în 
secolele VI-VII e. n. … Slavii, nou-veniţi, au învăţat limba populaţiei 
romanizate, dotate cu o civilizaţie de un înalt prestigiu“ [6, p. 18]. 
În consecință, se manifestă bilingvismul slavo-român: „Influenţa 
slavă asupra limbii române constituie deci un caz de superstrat: 
limba noilor veniţi se suprapune peste limba populaţiei existente; 
noii veniţi învaţă limba populaţiei existente şi îi transmit o serie de 
trăsături caracteristice“ [5, p. 269]. 

Dintre cuvintele slave pătrunse în vocabularul limbii române, 
identificate în lucrarea lui Al. Rosetti Istoria Limbii Române menţionăm: 
vraci, nevastă, prieten, veselie, mândru, drag, scump, viteaz, voinic, 
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coborî, dărui, iubi, îndeosebi, prea, iată [5, p. 287-291]. Referindu-se 
la formarea cuvintelor, Al. Rosetti subliniază şi un număr de elemente 
alcătuite cu ajutorul prefixelor sau sufixelor slave: ne (nevinovat);  
po (pocăi); pre (preda); ac (prostănac); aci (trăgaci); alnic (zburdalnic); 
aş (făptaş) şi altele iţă, iv, nic, og, uş [5, p. 293-299]. 

După influenţa slavă fondul principal românesc cuprinde un număr 
relativ redus de împrumuturi maghiare. Primele elemente de origine maghiară 
au pătruns în română în secolele al XI-lea – al XII-lea. Conform mai multor 
statistici se disting în jur de 200 de cuvinte. O listă aproximativă a acestor 
cuvinte o găsim la lingvistul G. Ivănescu, printre care: neam, belşug, hotar, 
imaş, a bântui, oraş, gazdă, a alcătui, pahar, şoim, a îngădui, a tăgădui,  
a chibzui, gând, sobă, gingaş, uriaş, chip, fel [4, p. 434-435]. 

Un alt inventar de cuvinte atestate în documentele de arhivă,  
în textele literare (până în secolul al XVI-lea) le găsim la Al. Rosetti: 
bănui, dijmă, heleşteu, meşter, pârcălab, puşcă, viteaz, dijmă, pârâş, 
chin [5, p. 384-386]. 

De asemenea sunt unele cuvinte formate cu ajutorul sufixelor -uş 
– cărăuş, -ău – nătărău, -işag – furtişag, -şug – meşteşug [5, p. 383]. 

De-a lungul istoriei sale (sec. XIV-XIX), poporul român a avut 
diverse relaţii şi cu turcii, care au lăsat urme adânci prin invaziile lor 
pe teritoriul nostru, prin amestecul lor în viaţa politică, administrativă 
şi economică, afectându-ne şi limba. Astfel, fondul principal românesc 
cuprinde şi un număr redus de termeni de origine turcică. 

Al. Rosetti a inventariat turcismele din limba română în una 
din lucrările sale, dintre care selectăm: cearşaf, geam, cântar, raft, 
ceaun, farfurie, papuc, schele, chirie, dovleac, fistic, lalea, liliac, get-
beget. Adiţionăm şi o serie de cuvinte formate cu ajutorul sufixelor 
turceşti – -giu, ciu (boiangiu, halvagiu); -iu (fistichiu, liliachiu); 
-liu (cazacliu, cârjaliu); -lâc, lic (caraghioslâc, paşalâc, berbelâc); 
-man, (duşman, tergiman) [7, p. 412-415]. 

Deşi limba turcă a exercitat o influenţă durabilă şi apreciabilă asupra 
limbii române, în prezent este în uz un număr destul de mic de cuvinte, 
majoritatea poartă caracter regional sau au devenit arhaisme. 

Şi cultura greacă a exercitat o influenţă destul de mare asupra 
limbii române, pătrunzând prin intermediul bisericii, şcolii, concelariilor 
domneşti, cărţilor, dar şi prin multiple traduceri efectuate din greceşte în 
româneşte. 

Epoca de influenţă maximă a limbii neogreceşti este cea fanariotă. 
Al. Rosetti identifică condiţiile de desfăşurare a influenţei greceşti ca fiind 
identice cu cele turceşti. Angajaţi în slujba sultanilor turci, domnitorii greci 
fanarioţi aveau în jurul lor nu numai funcţionari turci, ci şi funcţionari şi 
cărturari greci. Cancelaria grecească, numeroasele şcoli greceşti, comerţul 
şi mănăstirile conduse de greci, legislaţia grecească, scrierile greceşti, 
imprimă vieţii de stat, vieţii religioase şi, parţial, vieţii intelectuale şi sociale,  
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un caracter grecesc tot mai pronunţat. Limba neogreacă devine limba 
oficială a curţii [7, p. 420]. 

Vom evidenţia câţiva termeni neogreceşti din epoca fanariotă, 
utilizând exemple din Istoria limbii române literare de la origini până 
în secolul al XIX-lea: tiran, anarhie, anomalie, catapultă, simandicos, 
nostim, taifas, plic, teatru, sindrofie, ipocrisie, sinchisi, silabisi, filă, 
aerisi, fandosi [7, p. 429-432]. 

În circulaţie a rămas un număr destul de mic dintre termenii de 
origine neogreacă (boboc, folos, frică, pedepsi, proaspăt, sigur, traistă, 
vopsi, zahăr), celelalte cuvinte s-au învechit, arhaicizat, chiar au dispărut 
din limbă, odată cu înlăturarea orânduirii social-politice fanariote şi 
culturalizarea maselor începând cu secolul al XIX-lea. 

Limba română este limba romanică al cărei vocabular s-a modificat în 
cursul istoriei prin fixarea normelor limbii române literare, prin înlăturarea 
lexicului învechit de origine turcă şi greacă şi prin pătrunderea impunătoare 
a termenilor „europeni“ veniţi în mod special din limba franceză, ceea ce  
a contribuit la îmbogăţirea şi modernizarea vocabularului românesc. 

De aceea, în istoria limbii române literare, cea de-a doua jumătate  
a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea constituie o „fază 
de tranziţie spre epoca modernă [7, p. 443]. 

După cum afirma Al. Rosetti, limba chiar era săracă, mai ales în termeni 
abstracţi, dar totodată ştiinţele şi tehnica luaseră o dezvoltare deosebită. 
Schimbările din diverse domenii provoacă discuţii în ceea ce priveşte 
necesitatea de a crea mijloace de exprimare a noilor noţiuni apărute. Astfel 
„problema introducerii de termeni noi şi a adaptării lor la specificul limbii 
române va constitui un obiect permanent de discuţie în viaţa culturală  
a secolului al XIX-lea“ [7, p. 461]. 

Th. Hristea menţionează că „cea mai puternică dintre toate influenţele 
moderne exercitate asupra limbii noastre (începând, mai ales, cu secolul 
al XIX-lea) rămâne, indiscutabil, influenţa franceză. Graţie ei, în primul 
rând, româna s-a îmbogăţit cu câteva mii de cuvinte, modernizându-şi 
vocabularul în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale. Se poate spune 
că termenii noştri politico-sociali, militari, administrativi, economici, 
juridici, filozofici, medicali şi ştiinţifici, în general, sunt în marea lor 
majoritate de origine franceză“ [3, p. 59]. 

Asemenea celorlalte influenţe, cea franceză se datorează contactelor 
culturale, introducerii limbii franceze în şcoli, lipsei de cele mai multe ori  
a unor echivalente necesare în limba noastră atunci când era vorba de 
traduceri, dar şi prin intermediul publicaţilor. Astfel limba a adoptat 
termenii francezi, cu schimbări de ordin fonetic şi morfologic (antet, 
automobil, bacalaureat, certificat, cinema, fular, parfum, discuta, 
sugestiona, accentua, nuanţa, grotesc, inacceptabil, suav). 

Vocabularul românesc neologic a fost îmbogăţit cu un număr 
însemnat de termeni şi din latina savantă, din italiană, aceste influenţe 
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au contribuit la modernizarea, relatinizarea vocabularului românesc. 
De asemenea la nivelul limbii literare avem şi influenţe din germană, 
iar în ultimele decenii avem de-a face cu un val apreciabil de cuvinte 
de origine engleză. 

Împrumuturile englezeşti sunt mai noi, datează din secolul al  
XIX-lea. Primele cuvinte pătrunse în limbă sunt cele venite prin 
intermediul limbii franceze: biftec, dancing, smoching, spicher. Unii 
termeni au venit prin mijlocire germană: boiler, cocs, iar alţii cu 
ajutorul limbii ruse: buldozer, conveyer. 

Pătrunderea englezismelor în limba română a sporit, mai cu seamă 
la etapa actuală şi se referă la domeniile: politic (impeachment, lobby, 
rating, speaker, summit); economic: (dealer, default, discount, leasing, 
management); tehnologic: (microchip, provider, roaming, scanner); 
educaţie: (brainstorming, feedback, training, workshop); sport (aut, 
corner, fault, finiş, suporter). 

Influenţa limbii engleze se explică şi prin faptul că este limbă de 
circulaţie internaţională, deci un fenomen internaţional. 

Cu referire la împrumuturile din engleză, filologul A. Stoichiţoiu 
Ichim remarcă următoarele etichetări: cuvinte străine, neadaptate: 
badminton, puzzle, show; englezisme în curs de adaptare: hobby, job, 
top. Mai este cunoscută şi clasificarea cuvintelor de origine engleză 
în „necesare“ şi „de lux“, pe care lingvista română, M. Avram,  
nu o preferă, considerând-o subiectivă şi riscantă. 

Tot la autoarea citată mai sus, într-unul din articolele publicate 
întâlnim distincţia între englezismele denotative (tehnice) şi conotative 
(stilistice). 

Prima categorie cuprinde, în general, termeni de specialitate care 
nu au un echivalent în română, deoarece denumesc realităţi apărute recent 
în diverse domenii ale culturii materiale şi spirituale. Este avantajoasă 
utilizarea lor datorită preciziei sensului, scurtimii şi simplităţii structurii, 
caracterului internaţional (mass-media – mijloace de comunicare în 
masă; penalty – lovitură de la 11 metri). Cea de-a doua categorie este 
mult mai expresivă, din nevoia de a crea originalitate stilistică, dar 
are şi aspecte negative, precum veleitarismul intelectual, insuficienta 
cunoaştere a resurselor limbii materne, comoditatea sau graba, care nu 
întotdeauna permite alegerea unui echivalent potrivit contextului (party 
– petrecere; happy-end – sfârşit fericit) [8, p. 37-46]. 

În literatura de specialitate sunt diverse discuţii în privinţa acestui 
proces, fiind interpretat ca un act de invazie lingvistică care ar pune în 
pericol existenţa unei limbi. 

Acceptarea sau respingerea împrumuturilor de origine engleză 
trebuie facută în baza necesităţii cuvântului în limbă, prezenţei sau 
absenţei unui termen echivalent. M. Avram afirmă că englezismele trebuie 
privite şi studiate ca orice alte categorii de cuvinte. Cultivarea şi apărarea 
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limbii nu se face cu prejudecăţi şi intoleranţă, cu purism şi discriminări. 
Necesare sunt acţiunile de înregistrare, de normare şi de explicare pentru 
a asigura utilizarea lor corectă şi unitară [1, p. 29]. 

Vor rămâne în limbă acele englezisme care vor fi adoptate de 
vorbitori. Utilizarea lor nu va fi recomandată de Academie, de cercetători, 
ci de necesitate şi de timp. 
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Scuza  rituală  îN  limBa  româNă

viorica  ceBotaroş,
Universitatea de Stat „A. Russo“ din Bălţi

Este axiomatic faptul că o mare parte din activitatea de comunicare 
este alcătuită din formule unice, irepetabile, create doar pentru contextul 
respectiv. Totuşi, se poate observa că vorbitorii folosesc şi multe 
formule prefabricate. În aceste situaţii se utilizează, de cele mai multe 
ori, aceleaşi expresii, acceptate în general de membrii unei comunităţi. 
Folosirea formulelor de salut şi a celor de încheiere a conversaţiei, 
exprimarea rugăminţii şi a mulţumirii sunt doar câteva exemple de 
utilizare a formulelor rituale în limbă. Asemenea construcţii, după cum 
subliniază F. Coulmas, sunt esenţiale pentru manevrarea situaţiilor 
cotidiene [2, p. 4]. Chiar dacă sunt nesemnificative din punct de vedere 
al conţinutului informaţional, „formulele rituale, prin dimensiunea 
securizantă, stabilizatoare (afectiv şi social) creează şi consolidează 
dimensiunea relaţională a comunicării“ [4, p. 43], ghidând participarea 
firească a indivizilor în interacţiunea socială. 

Și în cadrul actului de limbaj scuza putem distinge o dimensiune 
rituală. Acest detaliu a fost remarcat de E. Goffman, care face distincţie 
între două componente ale activităţii reparatorii (rituală şi restitutivă). 
Pornind de la această distincţie, scuzele sunt clasificate în rituale şi 
restitutive [3, p. 116]. S-ar părea, la prima vedere, că scuzele restitutive 
au o importanţă mai mare decât cele rituale, întrucât sunt precedate de 
ofense mai grave, care pun în pericol relaţiile dintre indivizi. O analiză mai 
atentă ne permite să constatăm însă că lucrurile nu se prezintă chiar aşa. 
Rezonabil ar fi în acest sens să observăm modul prin care interacţiunea 
umană este afectată de lipsa acestor scuze. Absenţa scuzelor rituale din 
comunicare se face simţită imediat şi poate fi urmărită în replicile de 
tipul Nici măcar nu şi-a cerut scuze; La ce bun să-şi mai ceară scuze? 
(spus cu ironie). 

Scuza rituală este enunţată pentru a satisface anumite norme sociale, 
pe care se bazează convieţuirea armonioasă din societate. Atunci când 
apare o încălcare, fie ea şi neînsemnată, ce perturbează liniştea dintre 
indivizi, scuza rituală vine să compenseze dezechilibrul creat. Asemenea 
scuză indică nu numai încălcarea unei norme sociale din partea unui 
individ, dar şi dorinţa acestuia de a se conforma aşteptărilor sociale. În 
aşa fel, scuza rituală serveşte drept un lubrifiant care nu permite uzura 
interacţiunii umane, facilitând, în acelaşi timp, interacţiunea ulterioară. 

Scuza rituală contribuie la menţinerea relaţiilor dintre participanţii 
la dialog. În procesul de comunicare, actele de limbaj nu sunt folosite 
izolat. Conversaţia presupune, în mod obligatoriu, interacţiune între 



93

participanţi. Enunţul unui interlocutor cere, de obicei, o anumită reacţie 
din partea celuilalt interlocutor. Astfel, actele de limbaj sunt structurate în 
perechi de adiacenţă – termen utilizat în analiza conversaţională şi care 
reprezintă „secvenţe de două enunţuri consecutive, produse de emiţători 
diferiţi, ordonate ca o succesiune de părţi şi structurate astfel încât prima 
parte reclamă cu necesitate o anumită parte a doua“ [1, p. 23]. În cadrul 
unei perechi de adiacenţă, „prima intervenţie reprezintă iniţiativa, iar cea 
de-a doua – reacţia“ [4, p. 47]. Perechile de adiacenţă sunt caracteristice 
tuturor actelor de limbaj, inclusiv scuzei. 

Întrucât schimbul reparator, chiar şi cel ritual, presupune 
implicarea a cel puţin două persoane – una care a avut de suferit 
(fie şi în măsură foarte mică) şi cealaltă care încearcă să aplaneze 
conflictul creat –, putem afirma că ambele părţi îşi aduc contribuţia 
la restabilirea echilibrului interacţiunii. Individul care a comis 
încălcarea îşi cere scuze, aşteptând şi o oarecare reacţie, fie verbală 
sau nonverbală, din partea interlocutorului său. Pornind de la această 
idee, vom încerca să analizăm scuza rituală în interacţiune. Aceasta 
ne va permite, pe de o parte, să observăm în ce măsură scuza rituală 
este în stare să echilibreze relaţiile dintre interlocutori, iar, pe de 
altă parte, să elucidăm unele situaţii de actualizare a scuzei rituale în 
cultura română. 

În limba română, scuza rituală poate fi exprimată atât direct, cât 
şi indirect. Modalităţile directe de exprimare coincid cu cele utilizate la 
prezentarea scuzei substanţiale. Ne referim aici la locuţiunea performativă 
Îmi cer scuze sau forma sa eliptică Scuze şi la verbul a scuza la modul 
imperativ: Scuză; Scuză-mă; Scuzaţi; Scuzaţi-mă. Cealaltă locuţiune 
performativă pentru exprimarea scuzei din limba română – Îmi cer 
iertare – are o frecvenţă mult mai redusă în scuzele rituale. Acelaşi lucru 
se referă şi la folosirea verbului a ierta la imperativ. În afară de aceasta, 
scuza rituală directă poate fi prezentată prin intermediul construcţiei  
Nu vă supăraţi. De regulă, aceasta este utilizată în scuzele anticipate: 
Nu vă supăraţi, cât e ora?

Examinarea situaţiilor de vorbire ne permite să observăm că 
activitatea reparatorie rituală poate fi realizată nu doar prin intermediul 
unor formule stereotipe de scuză, ci şi prin mijloace indirecte. Cele 
mai frecvente din ele sunt:

● Interjecţia vai, urmată de exprimarea lipsei intenţiei:
(Din întâmplare, mama o calcă pe fiică pe picior) 
– Vai, Valeria, n-am vrut, n-am vrut. 
– Nu-i nimic. 
Repetarea sintagmei n-am vrut intensifică forţa scuzei şi contribuie la 

restabilirea echilibrului, ceea ce se confirmă în răspunsul interlocutorului: 
Nu-i nimic. Răspunsul dat indică neimportanţa gestului care a avut loc,  
iar prin aceasta – faptul că interacţiunea continuă aşa cum era până la 
ofensă. Răspunsul mai este şi o dovadă a faptului că, în această situaţie, 
exprimarea lipsei intenţiei a fost suficientă pentru a restabili echilibrul. 
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● O explicare a situaţiei:
(În troleibuz pasagerul a plătit taxa de doi lei în bănuţi) 
– Aşa am primit rest din rutieră. 
Replica dată a fost urmată de tăcere din partea taxatorului. 
Decizia pasagerului de a explica situaţia este un indiciu că efectuarea 

plăţii în bănuţi ar constitui un fapt neplăcut pentru taxator, întrucât acesta 
ar avea nevoie de timp suplimentar pentru a-i număra, dar şi din motiv 
că taxa pentru troleibuz este de doi lei exact şi taxatorul nu are nevoie de 
bănuţi pentru a da rest pasagerilor. Am putea spune că pasagerul încearcă, 
într-un fel, să se justifice. Prin intermediul acestei explicaţii, vina este 
transferată pe seama şoferului. 

Tăcerea taxatorului poate fi interpretată, luând în consideraţie doar 
unele elemente chinestezice, şi anume expresia feţei şi a privirii. Expresia 
calmă a feţei taxatorului în situaţia dată este o dovadă că plata oferită în 
bănuţi de către pasager nu i-a provocat niciun deranj. 

● Indicarea greşelii ce se repetă deja de mai multe ori:
(Conversaţie între şef şi subalternul său) 
S: Dna Ionescu, iarăşi eu Vă deranjez. 
Ș: Nu-i nimic, spuneţi. 
Subalternul începe interacţiunea verbală, indicând repetarea greşelii 

sale: iarăşi eu Vă deranjez. Acest enunţ poate fi considerat drept o scuză 
exprimată indirect, întrucât, fiind o scuză anticipată, ea este prezentată 
anterior deranjului. Răspunsul interlocutorului (Nu-i nimic) indică faptul 
că deranjul nu va perturba echilibrul dintre el şi subalternul său şi deci 
relaţiile dintre ei vor continua ca mai înainte. 

● Indicarea modului în care greşeala a fost reparată:
(Conversaţie între două colege de serviciu) 
A: Mi-aţi stricat compoziţia de flori. 
B: Uitaţi-vă, am făcut-o mai frumoasă!
A: Vă iert. 
Dialogul începe cu o replică, prin care A indică motivul care ar putea 

perturba echilibrul dintre interlocutori (faptul că B a stricat compoziţia de 
flori). Răspunsul lui B poate fi interpretat în două moduri. Pe de o parte, 
se respinge faptul că a fost adusă o ofensă: or nu poate fi vorba de ceva 
neplăcut, dacă, la moment compoziţia este mai frumoasă decât era la 
început. Pe de altă parte, se comunică faptul că greşeala a fost corectată, 
rezultatul fiind o compoziţie mai reuşită decât cea precedentă. Răspunsul 
lui A (Vă iert) vine să confirme aplanarea conflictului şi, implicit, lipsa 
vreunui dezechilibru dintre interlocutori. Totodată, răspunsul dat ar 
putea fi şi o dovadă că indicarea modului în care greşeala a fost reparată 
poate servi drept o soluţie de a realiza activitatea reparatorie şi, în acest 
context, poate fi considerată drept o scuză exprimată indirect. 

Scuzele rituale pot fi prezentate atât înaintea comiterii unei 
ofense (scuze rituale anticipate: Scuzaţi, cum aş putea ajunge la 
gară?; Nu vă supăraţi, cât e ora?), cât şi după aceasta (scuze rituale 
retrospective: Scuzaţi). 
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În cele mai multe exemple din corpusul analizat, ce conţin o scuză 
anticipată, aceasta e urmată de solicitarea unei informaţii:

– Scuzaţi, cum aş putea ajunge la gară?
– Luaţi troleibuzul nr. 3 şi coborâţi la a patra staţie. 
Din perspectiva emiţătorului scuzei, întrebarea pe care doreşte 

să o adreseze (Cum aş putea ajunge la gară?) ar putea cauza deranj 
interlocutorului său. Pentru a-şi salva propria imagine şi, în acelaşi 
timp, pentru a da dovadă de bune maniere, emiţătorul anticipează 
solicitarea informaţiei prin intermediul unei scuze. Drept rezultat, 
primeşte informaţia solicitată. 

În cazul scuzei rituale anticipate, se indică uneori, în mod explicit, 
motivul pentru care aceasta este prezentată, iar alteori acest element 
lipseşte:

– Scuze pentru deranj, care este tema pentru acasă la istorie?
– Capitolul 3, pagina 67. 
Deranjul este considerat o ofensă şi deci necesită prezentarea 

scuzelor. Emiţătorul indică explicit încălcarea pentru care îşi cere scuze. 
Răspunsul interlocutorului nu conţine nicio referinţă la scuză, ci este axat 
doar pe întrebarea care o succede. 

Scuza rituală anticipată poate anunţa şi nepreţuirea timpului 
receptorului:

Vânzătorul: Să mă scuzaţi, eu iată ce vă voi spune: […] (a urmat apoi  
o istorisire din propria experienţă ce a durat vreo cinci minute). 

Cumpărătorul: Aveţi dreptate. 
Deşi vânzătorul nu spune pentru ce exact îşi cere scuze, am putea 

considera că scuza este prezentată din două considerente: fie pentru 
nepreţuirea timpului interlocutorului, fie pentru lipsa de interes pe care 
istorisirea dată ar putea să o provoace receptorului, fie pentru ambele luate 
împreună. Observăm că nici în acest exemplu, receptorul nu reacţionează 
la scuză, ci doar la informaţia care a urmat (Aveţi dreptate). 

Prezintă interes utilizarea construcţiei Nu vă supăraţi ca scuză 
anticipată. Ea este folosită pentru a atrage atenţia interlocutorului şi este 
urmată de solicitarea unei informaţii:

– Nu vă supăraţi, cât e ora?
– 5. 30. 
Construcţia dată indică explicit că întrebarea emiţătorului ar putea 

provoca supărare interlocutorului său. Formula dată este utilizată, de 
regulă, în situaţii în care distanţa socială dintre interlocutori este mare111.  

1 Și textul scuzei substanțiale poate conține această formulă. În acest tip de 
scuze ea nu mai are funcția de a atrage atenția interlocutorului. Prin intermediul ei, 
vinovatul îi comunică persoanei pe care a ofensat-o că dorește să continue relațiile 
de până la ofensă: Alexandru, nu te supăra, însă ceva s-a întîmplat cu aparatul tău 
de fotografiat. Eu consider că e vina mea, de aceea îl voi repara și apoi ți-l voi 
înapoia.). Interesant este faptul că în scuzele substanțiale formula dată se întâlnește 
în situațiile în care distanța socială dintre interlocutori este mică. 11
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De obicei, ea nu este urmată de un răspuns verbal. Răspunsul se referă 
însă la întrebarea ce urmează:

– Cât e ora?
– 5. 30. 
Scuza anticipată poate fi utilizată şi la finisarea conversaţiei:
– Scuzaţi, trebuie să plec. 
– Toate bune! La revedere. 
Acest exemplu este o ilustrare a faptului că încheierea conversaţiei 

poate servi drept motiv pentru a prezenta scuze. Este precizată în mod 
explicit cauza pentru care emiţătorul îşi cere scuze (trebuie să plec), iar 
răspunsul interlocutorului (Toate bune! La revedere!) reprezintă o formulă 
de rămas bun şi nu se referă la scuza propriu-zisă. 

De obicei, scuza rituală este utilizată în cazul unor ofense minore. 
Unele exemple ne duc la ideea că există situaţii când scuza rituală este 
utilizată şi în lipsa vreunei ofense. Pentru ilustrare:

● (La o bătrânică a venit fiica ei cu nişte cunoscuţi): 
Bătrânica: Scuzaţi că sunt îmbrăcată în acest capot…
Oaspeţii: Nu-ţi face griji, mătuşico. Am intrat doar pentru câteva 

minute. 
În această situaţie, nu există nicio ofensă din partea emiţătorului 

scuzei. Ea însă consideră că felul în care este îmbrăcată ar putea afecta atât 
imaginea sa, cât şi pe cea a fiicei sale, care pentru ea, probabil, contează 
mai mult decât propria ei imagine. Astfel ar putea fi explicată decizia sa 
de a prezenta scuze. 

● (Dna X intră la vecina sa Y): 
Y: Scuză-mă. E dezordine în casă. Încă nu am reuşit să le strâng. 
X: Nu te deranja. La mine e exact aşa. 
Dezordinea din casă constituie o ameninţare pentru imaginea pozitivă 

a emiţătorului. Nu poate fi vorba de nicio ofensă, nici chiar minoră, la 
adresa interlocutorului. Decizia de a prezenta scuze este motivată tocmai 
de caracterul ameninţător al dezordinii asupra imaginii dnei X. Doamna 
X îşi doreşte ca interlocutorul ei să aibă o impresie bună despre ea. În 
termenii lui P. Brown şi S. Levinson, ea înţelege că imaginea sa pozitivă 
este supusă ameninţării. Scuza, împreună cu explicaţia care urmează (Încă 
nu am reuşit să le strîng.), este prezentată cu scopul de a salva imaginea 
emiţătorului, fiind, în aşa fel, valorizantă. Replica interlocutorului, 
de asemenea, contribuie la salvarea imaginii emiţătorului scuzei prin 
sublinierea unor trăsături comune (La mine e exact așa). Astfel, prin 
contribuţia comună a ambilor interlocutori, ameninţarea asupra imaginii 
unuia dintre ei este diminuată. 

● (Stăpânul casei zice oaspeţilor): 
– Ne cerem scuze, dacă ceva nu a fost perfect. 
– Totul a fost perfect. Mulţumim. 
Subordonata condiţională (dacă ceva nu a fost perfect) exprimă 

dubiile emiţătorului faţă de existenţa ofensei. Deși totul a fost „perfect“ 
și ambele părţi (și gazda, și oaspeţii) știu aceasta, gazda totuși prezintă 



97

scuze. În acest dialog, scuza poate fi interpretată din două perspective: 
pe de o parte, emiţătorul este cu adevărat îngrijorat că „ceva“ (care, din 
neatenţie, i-ar fi putut scăpa) ar fi putut uşor dezechilibra relaţiile sale 
cu interlocutorul, iar, pe de altă parte, scuza ar putea fi tratată drept  
o invitaţie adresată receptorului să ofere complimente. Ceea ce urmează 
după scuza dată este tocmai un cuvânt de laudă (Totul a fost perfect), 
urmat de mulţumire (Mulţumim). 

Restabilirea echilibrului dintre interlocutori după o ofensă 
minoră are loc prin intermediul scuzei rituale, ce constituie un 
lubrifiant care facilitează desfăşurarea comunicării. Deşi formula 
utilizată cel mai frecvent în acest scop este Scuzaţi, totuşi este posibil 
ca activitatea reparatorie să se realizeze şi prin alte mijloace lingvale 
(exprimarea lipsei intenţiei, explicarea situaţiei, exprimarea repetării 
greşelii, indicarea modului în care greşeala a fost reparată). În procesul 
comunicării are loc alegerea formulei optime, ţinând cont de anumite 
circumstanţe (identitatea participanţilor la dialog, relaţiile dintre 
ei, formalitatea situaţiei etc.). În ceea ce priveşte structura scuzei 
rituale, putem observa că ea nu este complexă. Structura ei simplă 
se explică prin faptul că scuza rituală este prezentată pentru ofense 
cu un grad de severitate mai mic decât scuza restitutivă. Ea conţine 
doar o formulă de scuză, fără mijloace lingvale augmentative, ce i-ar 
intensifica forţa. 

Cu toate că un element necesar pentru enunţarea actului de 
limbaj scuza este ofensa (cu diferite grade de intensitate), corpusul 
analizat conţine însă şi exemple în care nu există vreo ofensă (scuza 
pentru dezordine, pentru felul în care emiţătorul este îmbrăcat, scuza 
gazdei la plecarea oaspeţilor). Asemenea scuze sunt valorizante 
pentru imaginea emiţătorului. 
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RESPIRAțIA  VIE  A  SEGMENTULUI  FOLCLORIC
ÎN  VIZIUNEA  PROZATORULUI  VLADIMIR  bEșLEAGĂ

mariaNa  COCIERU,
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Abstract: In this approach are investigated ethno-folkloric constituencies 
harnessed in the texture of prose by V. Beşleagă who representing the model of well-
documented author in the popular mentality secrets, focused to play naturalness and 
the natural of human existence, using native expressions of peasant, focusing on 
shenanigans of country life, and experiencing the mythical mysticism, paganism, 
which, transfigured, creates a state of ineffable alternatively, difficult to grasp the 
uninitiated. 

Keywords: folklorism, aesthetic transfiguration, motif, folkloric symbol, 
image, ethno-folkloric constituents. 

Prozatorul Vladimir Beşleagă face parte din pleiada literară 
„întoarcerea la izvoare“ (M. Cimpoi) sau la „origine“, care în plan 
mitologic, ne atenţionează Mircea Eliade, „ne îngăduie să trăim 
din nou timpul în care lucrurile s-au manifestat pentru prima oară, 
[şi – n. n.] constituie o experienţă de o importanţă capitală pentru 
societatea arhaică“ [1, p. 33]. Iar, în plan literar, constată exegeta Ana 
Ghilaş, „presupune revenirea la anumite teme, motive tradiţionale 
(recte etnice), plăsmuirea personajelor de factură folclorică şi  
o întoarcere (firească) sau o re-descoperire a modelului romanului 
românesc interbelic pe linia lui Camil Petrescu (Aureliu Busuioc, 
Singur în faţa dragostei) şi cea a lui Mihail Sadoveanu (Ion Druţă)“ 
[2, p. 135]. Modelul etnoepic „bonus pastor“ (Dan Mănucă) este unul 
dominant în contextul literar din Republica Moldova, manifestându-se 
prin: „îmbinarea liricului cu epicul, întoarcerea spre axiologia populară, 
accentuarea elementului rustic (devenit acum, la această etapă, «probleme 
ale satului»), ţăranul (acum: săteanul, omul de la ţară) ca păstrător al 
tradiţiei, simbioza dintre mit şi realitate, simbolurile specifice: satul, 
casa, focul din vatră ş. a.“ [2, p. 135]. 

Etnologul Victor Cirimpei în studiul Vladimir Beşleagă: 
naturaleţea şi comicul vorbirii populare realizează o investigaţie 
originală a pătrunderii elementelor folclorice în creaţia prozatorului: „în 
formarea-«zidirea» ca scriitor […], piatra de temelie, fundamentul (de 
pe când era copil, încă neştiind să citească) aparţine culturii populare 
orale, cu versuri folclorice pentru copii, colinde, pluguşoare de Anul 
Nou; cu fermecătoarele basme/poveşti, pe care le asculta cu încântare din 
gura consătenilor-ţărani; […] marginea de pornire totuşi, spre scriitorie, 
rămânând bogata şi fermecătoarea cultură a creaţiei populare, cu firescul 
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vorbelor ei, presărate ici-colo, după imperativul situaţiei, cu sprinţare 
seminţe comice“ [3, p. 215]. 

Şi Andrei Hropotinschi va remarca că Vladimir Beşleagă, pornind  
„de la folclor, desfăşoară acţiunea în plan real şi fantastic, până când 
acestea se suprapun şi se realizează un întreg bine structurat, cu un ritm 
şi un puls al său interior. Autorul creează un roman cu probleme intime, 
poetic, care la ora actuală are o deosebită căutare…“ [4, p. 179]. 

În lucrarea Destine transnistriene scriitorul Vladimir Beşleagă 
face dezvăluiri biografice legate nemijlocit de preferinţa sa pentru 
cultura populară orală. Bunăoară, anii de studenţie l-au determinat să 
înţeleagă „cât de frumoasă şi plină de miez este limba vorbită“, cât 
de adâncă poate fi în înţelepciunea poporului filosofia vieţii, destinul 
existenţial şi aspiraţiile oamenilor simpli [5, p. 3]. Începând cu anii ’60 
va întreprinde primele cercetări etnologice în satul de baştină şi prin 
împrejurimi, înregistrând o „întreagă tolbă de fonograme ale rudelor, 
vecinilor mei care demult s-au călătorit…“ [5, p. 3]. Prin urmare, 
interviurile realizate cu cei 12 consăteni din Mălăieşti îl apropie pe 
scriitorul Beşleagă de cercetătorii folclorişti, instruiţi a deseca istoriile 
de viaţă ale informatorilor de folclor şi capabili de a pune adecvat 
accentul pentru a scoate din anonimatul istoriei frumoasele tradiţii 
şi obiceiuri practicate de strămoşii noştri cu ocazia unor sărbători 
familiale şi calendaristice, diversele mostre ale patrimoniului cultural 
intangibil, dar şi surprinzătoarele povestiri orale (naraţiunile personale) 
din trecutul tragic al neamului românesc. 

Debutul său literar, după cum afirmă însuşi prozatorul, s-a realizat 
odată cu apariţia culegerii de povestiri La fântâna Leahului în 1963 
(deşi în 1956 publicase câteva povestioare pentru cei mici într-o cărţulie 
intitulată Zbânţuilă). Chiar de la bun început se poate observa că Vladimir 
Beşleagă leagă firul celor şase naraţiuni, incluse în volum, cu vorbirea 
orală, înserând la momentul oportun lexeme, diverse „ziceri“ populare 
proprii prozei folclorice: „să ne vedem ajunşi pe deal, că încolo om zbura 
ca vântul şi ca gândul“ [6, p. 15]; „boierul a dat în cai şi s-a dus, numai foc 
şi pară“ [6, p. 27]; „un bate-drumuri“, „un fluieră-vânt“, un „papă-lapte“ 
[7, p. 33]; „ne-au căzut oaspeţi în prag“ [7, p. 36]; „mi s-a urât mai rău 
decât de mere pădureţe“ [7, p. 43]; „zăblăul“ [7, p. 47]; „dar gura lumii 
parcă poţi s-o astupi?“ [8, p. 66]; „picătura cât de mică, dar <…> şi piatra 
o sparge“, „să le spună câte-n lună şi în stele“ [8, p. 67]; „vulpea îşi şterge 
ea urmele cu coada, dar tot se vede dincotro a venit“ [8, p. 74]; „te-o 
apucat rusaliile ori ce ţi-i?“ [8, p. 75]; „bârneţul“, „huştiuliuc! – cu capul 
în jos“ [9, p. 79]; „spune încet că nu dau tătarii“ [9, p. 80]; „s-a năpustit cu 
o falcă-n cer şi cu alta în pământ“, „să plângă în şapte rânduri de lacrimi“, 
„venise toamna şi trebuia să numărăm bobocii“ [9, p. 82]; „parmaclâc!“ 
[9, p. 89] ş. a. 

Descendent din mediul rural, va pune accent şi pe legătura omului 
cu pământul, a omului cu vegetalul. În povestirea Glas de frunze doi 
tineri plantează un plopuşor în ţărână. Pământul, element al belşugului şi 
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fertilităţii, drept ‒ „mamă bună a toate şi a tuturor“, constată prozatorul, 
îl însufleţeşte, dăruindu-i seva – „fiorul sfânt al vieţii“ [10, p. 5].  
Ca viziune mitică, imaginea pământului-mamă este reprezentată de  
o zeitate primordială, după cum ne atenţionează Romulus Vulcănescu 
– „cu puteri discreţionare de viaţă şi de moarte asupra oamenilor şi 
duhurilor pământului, i se pretează un cult deosebit; nu este o zidire 
neînsufleţită, ci vie“. În concepţia populară românească este „aceea  
a figurării antropomorfe, ca o zeitate numită Pământul-Mumă, este 
cea mai evoluată sub raport magico-mitic“ [11, p. 443]. Pământul din 
ritualurile folclorice şi religioase s-a materializat în concepţia populară 
a românilor într-un adevărat cult („în care asimilează elemente de cult 
al morţilor, de cult al maternităţii, de cult al fecundităţii şi al fertilităţii“ 
[11, p. 443]). 

Prin formula „Să te înalţi până la soare, plopuşorule drag“  
[10, p. 6] se încearcă stabilirea prin intermediul arborelui a unei axe 
cosmice dintre pământ şi cer, a unui centru al lumii care în ritualurile 
magice ale popoarelor lumii are ca temă fundamentală ascensiunea, 
dorinţa de comunicare cu universul de dincolo, imperceptibil pentru 
condiţia umană obişnuită. 

Plopul în plan simbolic „are în el ceva tainic, datorită mai ales însuşirii 
frunzelor sale de a tremura chiar şi pe timp aparent liniştit“ [12, p. 145].  
În creaţia populară orală, plopul are conotaţii negative: „Atunşi tu să fii 
nireasă,/ Când a faşe plopu mere/ Şi răchita jişinele“ [13]; „N-aş avea 
necazuri multe,/ De-aş trai ca bradu-n munte,/ Da trăiesc ca plopu-n 
vale,/ Necăjit şi plin de jale“ [14]. Este arborele blestemat de însăşi 
Maica Domnului: „Sfânta Maică a lui Isus/ Rătăceşte-n jos şi-n sus,/ Pe 
câmpia unui râu,/ Printre grâie pân’ la brâu./ Cată loc să odihnească/ 
Şi pe fiul sfânt să-1 nască./ Sub un plop cu frunza deasă,/ Jos, pe pajişte 
se lasă./ Plopul frunza-şi tremura –/ Maica pace nu-şi afla./ Tulburată-i 
maica sfântă/ Şi din grai astfel cuvântă:/ – Alelei! Plop ne-ndurat,/ Fi-ţi-
ar neamul blestemat/ Şi de mine pe pământ,/ Şi de Dumnezeu cel sfânt!/ 
Frunza ta să nu stea-n loc,/ Bată-se mereu în joc/ Şi la soare şi la lună/ 
Ca bătută de furtună!…“ [15. A se vedea: 16]. El este un vestitor de rău 
augur: „Foicica, flori domneşti,/ Plopule, de ce jeleşti?/ Au vreo pacoste 
cobeşti?/ Ori de moarte mă vesteşti?“ [12, p. 145]. Asociat cu jalea şi 
singurătatea se va contura în povestirea Glas de frunze, asemeni poeziei 
eminesciene Pe lângă plopii fără soţ, din vegetalul-complice al dragostei 
în simbolul iubirii neîmpărtăşite. În faţa despărţirii celor doi tineri: a fetei 
frumoase „de-ai fi jurat că anume aşa trebuie să arate zânele din poveşti“  
şi a flăcăului „cu ochii plini de foc şi fruntea strălucind“, frunzele plopului 
rămân să şoptească mereu acelaşi „cântec tainic şi plin de vrajă, ce-l zicea 
odată flăcăului în straie ostăşeşti şi fetei aceleia zvelte, cu două cosiţe 
grele, de mătase, pe piept“ [10, p. 12]. 

Drumul care-l însoţeşte pe Petrea (Drumul viselor), când acesta pleacă 
la învăţătură, prin procedeul de personificare ia proporţia unui personaj 
antropomorf: drumul „dormea plin de urme“, „dar când caii au luat-o din 
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loc, el a tresărit ca trezit din somn, s-a scuturat uşor de praf, stârnind nouraşi 
albi, şi s-a aruncat sub roţile căruţei“, „odată ce pornise din loc, de acum  
nu mai avea de gând şi nicicând să se oprească a sta la taifas şi mâna tot 
înainte“ [6, p. 13]; „ajungând lângă fântână, se ferea oleacă la dreapta, 
temându-se parca să nu tulbure liniştea apelor din adânc, apoi iar pornea 
zburdalnic înainte“, „fugind o bucată de loc, drumul se plictisea să tot 
meargă drept înainte, dintr-o dată se repezea în stânga“ [6, p. 14] etc. 

Despărţirea de casa părintească – „cuibul drag al copilăriei şi 
visurilor lui“ Petruţă, reprezintă unul din momentele cele mai dificile 
din viaţa personajului principal (Drumul visurilor): „şi casa cată în altă 
parte, ca şi mama“ [6, p. 15]. Casa, din punct de vedere antropologic, 
reprezintă centrul în care omul se simte cel mai comod şi mai aproape 
de Dumnezeu. Între casă şi figura mamei se realizează o osmoză care 
nu poate fi dispersată, cele două simboluri fiind prezente nemijlocit în 
copilăria şi existenţa de mai târziu a fiecărui om. Revenirea acasă din 
peregrinări coincide simbolic cu mişcarea circulară în timp şi spaţiu, 
refacerea „unui traseu parcurs în sens invers“ [12, p. 80], întoarcerea 
la origini, în punctul iniţial. Aceeaşi conotaţie o are şi drumul care i se 
pare lui Petrea că „poate fugi şi înainte, şi înapoi în acelaşi timp“, spre 
deosebire de omul care „ştie doar calea înainte, tot înainte, căci numai 
aşa trăieşte“ [6, p. 18]. Toate drumurile-întoarceri sunt îndreptate spre 
casa părintească, care semnifică „primul nostru colţ din lume, primul 
univers“, „permanenţa unei spiritualităţi“, „punctul de plecare“, dar şi  
„de convergenţă“ [17, p. 25] al celor plecaţi. Iar orice întoarcere se 
confruntă cu „umbra simbolică a «drumului fără întoarcere», la care este 
supusă orice fiinţă umană“ [12, p. 81]. 

Transfigurat artistic de către V. Beşleagă în prozele sale, spaţiul 
folcloric ia forma unei axis mundi de care te simţi legat prin anumite 
legităţi nescrise: „Ca şi în cazul vecinătăţii, nu este indiferent dacă 
aparţii unui sat sau altuia. Casă, vecinătate, sat sunt tot atâtea locuri de un 
cuprins tot mai larg, cărora omul le aparţine şi prin care el într-un anume 
fel există şi se defineşte. Aceasta face ca mentalitatea generală a satelor 
tradiţionale să nu îngăduie părăsirea nu numai a casei şi vecinătăţii, 
dar nici pe aceea a satului din care omul îşi trage substanţa, care îi dă 
putere şi sănătate, mai mult decât atât, îi dă libertate şi certitudine“  
[18, p. 41], de aceea personajele plăsmuite de prozator se simt bine, 
asemeni ţăranilor noştri, în locurile de obârşie. Metonimic, casa şi locul 
pe care este ridicată aceasta obţin formula unui spaţiu sacru, benefic, 
graţie tradiţiilor moştenite din moşi-strămoşi. Casa e punctul terminus 
la care aspiră şi revine bunelul lui Isai din Zbor frânt, după peregrinările 
sale în Galiţia: „a scăpat de toate şi a venit acasă şi numai dorul de casă 
l-a dus şi l-a ajutat ‒ dorul de casă. Iar când era acolo departe, uneori 
prin trăsnetul împuşcăturilor şi asurzenia tunurilor i se năzărea că aude 
cum curge Nistrul, cum fâşâie şi grăieşte apa lui şi atunci dorul de casă 
îl strângea mai tare de inimă şi nu putea sta. Iar la urmă după ce mântuia 
de povestit întindea picioarele înainte, se uita la dânsele şi se gândea că, 
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aşa slabe cum sunt, dacă ar trebui să vie de la marginea pământului tot 
ar veni acasă, ar veni aicea să moară, că prin străini n-ar putea să moară“  
 [19, p. 35-36]. Dorul bunelului de casă, dar şi dorinţa nestăvilită de a muri 
acasă, pot fi explicate din punctul de vedere al unui principiu ontologic 
ancestral: „Iniţial, locurile de înhumare erau sub casă sau în apropierea 
casei pentru ca spiritul strămoşului să ocrotească în continuare familia 
şi gospodăria“ [12, p. 38]. Prin urmare, bunelul e determinat ca după 
trecerea în lumea cealaltă, să fie cel care va avea grijă în continuare de 
nepoţii săi pentru care a fost ca un tată: „Ce avea dădea la băieţi, lui Isai, 
lui Ile, că le rămăsese ca şi tată şi trebuia să aibă grija de ei. Numai acasă 
vroia să moară. Că, zicea, în casa asta m-am născut, din pământul ista 
am crescut, cu apa asta m-am adăpat ‒ şi tot în pământul ista vreau să mă 
duc şi să mă fac nimic. Iar când ziceau băieţii că, vorba ceea, în natură 
nimic nu se pierde […], bunelul mijea ochii şi grăia în şagă: «Dacă-i aşa, 
apoi cineva, vreun strănepot dintr-al zecelea rând are să beie ori are să 
mănânce din ţărâna mea şi are să mă vizeze şi dacă are să se ducă şi el 
pe undeva departe prin lume, prin străini, negreşit are să simtă că-l trage 
acasă şi are să vie şi el ca mine, măcar şchiop, pe jos are să vie acasă şi 
aşa nu ni s-a stinge neamul niciodată…»“ [19, p. 36], astfel împlinindu-se  
o „«reîncărcare a bateriilor energetice», în vederea unui nou început,  
a unui nou ciclu, a unei noi evoluţii (regressus ad uterum, întoarcerea la 
pământul-mamă, întoarcerea «acasă» etc.)“ [12, p. 81]. 

Revenind la povestirea Drumul visurilor, observăm că Petrea  
e măcinat de gândul că omul nu poate să plece unde-l cheamă visurile 
lui şi totodată să rămână acolo „unde-i pragul, de pe care a căzut întâia 
dată şi şi-a făcut primul cucui, unde-i copacul, în care s-a căţărat până în 
vârf, acolo unde orice palmă de loc o cunoaşte şi-l cunoaşte“ [6, p. 15]. 
Prin urmare, prozatorul în scrierile sale nuanţează legătura ontologică 
a umanului cu locurile de obârşie, dezvăluind la momentul oportun 
şi trăirile, mustrările de conştiinţă ale personajelor privind momentul 
ruperii de origini. 

În romanul Ignat şi Ana, casa devine un laitmotiv al naraţiunii. Pe de  
o parte, casa, proaspăt construită ajunge a fi cauza disensiunilor dintre 
Ignat şi conducerea satului, care i-a hotărât soarta, urmărind a le demola 
rodul muncii de trei ani. Pe de altă parte, casa pare să se ruineze din interior, 
din cauza neînţelegerilor dintre cei doi soţi, a lipsei de comunicare, dar şi  
a copiilor la care visau cu atâta ardoare la începutul căsniciei şi pe parcursul 
celor trei ani. Cu toate acestea casa e cea care „îl întâmpină răbdătoare: l-a 
aşteptat să vie, să-i audă paşii ‒ de, se săturase şi ea de atâta singurătate“  
 [19, p. 254]. Tot ea e cea care încearcă să-i aline suferinţele personajului, 
iniţiind o investigaţie psihologică: „Calcă cu ochii în pământ, dar simte 
alături, naltă şi mare, casa… De ce eşti abătut, stăpâne? Te-ai întors şi 
nici te-ai uitat la mine! Ai trecut pe alături parcă nici aş sta aici, ridicată 
de braţele tale şi ale femeii tale şi ale tuturor acelora care au sărit să vă 
ajute. Ori îţi pare rău că-s atât de frumoasă şi-ţi amintesc de visele ce 
le-aţi urzit amândoi cu Ana serile când lucraţi până târziu? Cădeaţi de 
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oboseală şi adormeaţi morţi pe patul înjghebat din scânduri, pus sub 
fereastră pe câteva cărămizi să nu vi se bage broaştele-n aşternut… 
Se aştepta să audă vorba asta de cum o văzu, ca aievea, pe Ana“  
[19, p. 257-258]. Uzitarea procedeului personificării este relevantă 
pentru apropierea autorului de creaţia populară, intenţionând să 
reliefeze perspectiva mitologică de percepere a lumii de către 
omul simplu: „Din foarte fertilul sol al animismului primar îşi 
trage rădăcinile personificarea folclorică şi literară. Omul primitiv 
identifica natura umană cu cea animală, admiţând transferul fiinţei 
umane în animal, plantă, obiect al naturii însufleţite“ [20, p. 172]. 

De ruinarea casei sunt legate şi câteva vise ale personajelor principale. 
Bunăoară, visul Anei în care se prăbuşeşte peretele din spate în care a zidit  
o cărămidă Petrea. În credinţa populară surparea casei are conotaţie negativă, 
iar visul e unul premonitoriu pentru realitatea care urmează a se împlini.  
În visul lui Ignat, casa este luată de un vârtej. 

În romanul Ignat şi Ana autorul foloseşte material concret 
folcloric care sugerează „cuprinderile unui zbucium general uman, 
vechi de când lumea, căci oare în care timpuri omul nu s-a gândit la 
urmaşul său, la cel ce-i va continua viaţa, neamul, idealul, fapta? Şi 
reuşita prozatorului se conturează anume datorită împletirii faptului 
concret de viaţă contemporană cu exemple auzite din bătrâni, 
oferite de folclor, cu cele înmagazinate în înţelepciunea populară, 
exemple despre rostul vieţii omeneşti continuate prin urmaşi“  
 [21, p. 317]. Motivul copilului, al pruncului mult dorit, atât de frecvent 
în basmele noastre folclorice, dar şi în miturile cosmogonice e un „simbol 
ecumenic al începutului, al lucrului nou, al vieţii totale, al evenimentelor 
excepţionale, al trăiniciei, al eternităţii“ [22, p. 420]. 

Abordând complexitatea geografiei de valorificare a arhetipului 
copilului, M. Eliade remarcă că acesta poate fi regăsit „nu numai în mituri 
şi legende, dar şi în alchimie, în gnoză, în superstiţii, el reapărând, aşa 
cum remarcă Jung într-un studiu recent [C. Jung şi K. Kerény, Einführung 
in das Wesen der Mythologie (Amsterdam-Leipzig, 1941), p. 117 sg.], 
în anumite viziuni neurotice, vise etc.“ [22, p. 420]. Ipostaza legată de 
viziuni şi vise apare de câteva ori în romanul Ignat şi Ana. Protagonistul 
îşi imaginează copilul aievea: „Întorcându-se într-o duminică din sat, 
Ignat grăi a joacă: măi tu, măi! Ce faci acolo? Ana venea de la cuptoraş 
cu un clit de plăcinte: dar cu cine vorbeşti, bărbate? ‒ Ia cu copleşul 
cela… Bag’ seama să nu rupi perele că-s verzi. ‒ Care: copleş? Care: 
pere? Îl privi nedumerită Ana. ‒ Cum: care? Băiatul nostru. Nu vezi că 
se-ntinde la pomi ca un ieduţ? Ana plecă ochii, apoi acoperindu-şi faţa 
cu braţul fugi în casă…“ [19, p. 254]. Reluat spre sfârşitul romanului, 
atunci când i se confesează unei musafire, pe care o cheamă tot Ana, Ignat 
mărturiseşte că în momentele dificile ale vieţii de familie, imaginea unui 
băieţel îl salvează: „‒ Mi se năzărea că-1 văd jucându-se în drum, de-a 
harbujeii, ori fugind prin curte călare pe-o nuieluşă, nechezând în gura 
mare cum fac toţi copiii. Ori căţărându-se prin pomii din faţa casei… 
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De se întâmpla Ana pe aproape şi mă vedea dus pe gânduri, trecând 
pe alături fie cu o căldare cu nisip, fie cu altceva, se oprea mai încolo 
şi mă privea. Nu mă uitam spre dânsa, dar îi simţeam privirea… Mă 
luam cu năzăririle mele şi-n câteva minute cât stăm aşa, mi se făceau 
la loc puterile, ca prin vrajă…“ [19, p. 368]; „măi tu măi, un’ te caţări? 
Lasă perele-n pace, nu vezi că-s verzi? Ana se uita la mine ca la un 
smintit, apoi când pricepea că strig la cineva să nu se urce-n pomii noştri 
tineri care abia se înfiripau şi nici vorbă să aibă fructe, râdea şi ea şi mă 
întreba: dar la cine strigi? ‒ Cum: la cine? La băieţelul nostru… Se uita 
la mine, zâmbea vinovată, apoi se lipea de mine: las’ că o să-l avem… 
o să fie frumuşel, bucălat, rotunjor şi voinic ca tine… Tot aşa trăiam cu 
nădejdea, în aşteptarea lui: că vine, că trebuie să vină, n-are cum să nu 
vină…“ [19, p. 369]. 

Altă dată, vedenia copilului îl urmăreşte în vis. Supunând analizei 
momentul respectiv s-ar părea că prozatorul a apelat la arhetipul mitic 
Copil dobândit dintr-un vis, prezent în basmele româneşti şi care face 
parte din grupajul Naşteri miraculoase, reprezentând unul din elementele 
cu încărcătură spirituală din scenariul mitic [23, p. 15]. Bunăoară, în 
basmul Povestea Ţiganului, un împărat visează că va avea un copil şi se 
va numi Frumosul Lumii. Ori în romanul Ignat şi Ana, protagonistul îşi 
visează băieţelul, „cocoţat pe gard“, „cu părul ciufulit, gata s-o rupă de 
fugă“. După jocul mai mult mimat, iniţiat între cei doi, Ignat şi băieţelul 
acestuia, intervin mai multe momente fantastice, din convenţionalul 
visului, dar şi al basmelor. Jucăria închipuită, pe care o meştereşte Ignat, 
mai mult prefăcându-se, fiind descoperită de băieţel în traistă, îşi ia zborul, 
având asemănarea unui avion sau fluture, care e de fapt un ceva care are 
aripi şi elice. Alergatul peste garduri transcende într-un zbor peste dealuri 
şi câmpii a băiatului, urmat de Ignat, înfricoşat de gândul că şi-ar putea 
pierde, în această cursă în urma „fluturelui de fier“, copilul pe care „l-a 
aşteptat atâta timp, l-a dorit atât de mult“. După cel scapă din vedere şi 
începe să plângă, plânsul în vis simbolizând „o ispravă paradoxală a minţii: 
e meta-noia, adică saltul minţii dincolo de sine, în alt plan al înţelegerii“  
 [12, p. 145], îl zăreşte într-o alee aplecat asupra unei broaşte ţestoase, 
care nu este una vie, ci de piatră (broasca ţestoasă din vis e un simbol al 
sacrului, capabil de a prezice viitorul). 

Când vrea să-l apuce de mână şi să-l ia cu dânsul, braţul copilului se 
frânge şi copilul se desface în bucăţi. Supus unei analize, acest moment 
semnifică destrămarea visului la care a aspirat protagonistul timp de trei 
ani de când s-a căsătorit. Aflat în faţa acestui dezastru şi deziluzionat, 
Ignat observă ceva mai încolo o bătrână, care nu este altcineva decât 
bunica, privindu-l în tăcere şi clătinând semnificativ din cap, îi sugerează 
tacit ca să-şi aducă aminte povestea, în care cu ajutorul apei închegătoare 
şi învietoare sunt întrupate şi înviate fiinţele decedate şi dezmembrate. 
Fiind întrebată de Ignat de unde ar putea face rost de aceste ape, bătrâna 
îl sfătuieşte să le caute în ochii lui şi ale soţiei lui, acestea fiind lacrimile. 
Lacrimile bărbatului şi ale femeii sunt în stare împreună să însufleţească 
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visul risipit şi descompus. După ce întrupează copilul, scăldându-l cu 
lacrimile sale, dar care rămâne încă neînsufleţit, Ignat îşi aduce aminte 
vorbele bătrânei: „să amesteci lacrimile tale cu lacrimile femeii – numai 
atunci are să învie!“ [19, p. 410]. În plan simbolic, „lacrimile fierbinţi 
ale durerii, implorării şi disperării reprezintă o conjuncţie a focului şi 
a apei. Se poate vorbi de o adevărată «alchimie» simbolică a lacrimii, 
izvorâtă din focul inimii, devenind stihie acvatică eliberatoare şi 
purificatoare, ca, în cele din urmă, să se cristalizeze într-un conglomerat 
salin. Există o omologare mito-simbolică, aproape universală,  
a lacrimii cu apele cereşti: cu picăturile de rouă sau ploaie. În mitologia 
egipteană, omul (erme) este născut din lacrima zeului solar Rê“  
[12, p. 85]. Izvorâte din ochi ca simbol al cunoaşterii şi al principiului 
creator, lacrimile vărsate de Ignat îşi motivează supranaturalul de avea 
forţă întrupătoare. Însuşi plânsul, ca rezultat al curgerii picăturilor saline 
din globul ocular, asociate celor de ploaie, obţine valenţe magice. În cultura 
egipteană, zeul Osiris învie graţie lacrimilor vărsate de Isida şi Nefida  
 [12, p. 144-145]. 

În roman este transstilizat şi simbolul „copilul orfan“ reprezentat 
de fetiţa care stă în spital cu Ana. Rămasă de mică fără mamă, copila se 
ataşează de protagonistă, încercând în diverse discuţii să o consoleze, să-i 
alunge singurătatea şi starea depresivă. Prin urmare, prozatorul apelând 
la simbolul orfanei, miza pe imaginea „copilului prin excelenţă, adică  
a copilului primordial, în absoluta şi invulnerabila lui singurătate 
cosmică, în perfecta lui unicitate“ [22, p. 422]. „Orfanul“, în concepţia lui 
Mircea Eliade, coincide cu „crearea Cosmosului, crearea unei lumi noi, 
o nouă epocă istorică (Vergil), o «viaţă nouă» în orice nivel al realului“ 
[22, p. 422]. Apariţia unui astfel de copil este relaţionat cu timpul mitic, 
sacru, ritualic: „a fost odată ca niciodată…“, „odinioară“, „în acel timp“, 
„atunci“, „cândva demult, când se potcovea ţânţarul cu nouă zeci şi 
nouă de ocale de fier la un picior“, „în vremea de demult“, „era odată“, 
„pe timpul când“ etc. şi evocă întotdeauna momentul începuturilor. 
Deloc întâmplătoare e şi povestea pe care i-o relatează orfana Anei 
despre nişte oameni care nu aveau copii: „cică, erau odată un om şi  
o femeie şi, tot aşa, n-aveau copii… le era urât la amândoi singuri în casa 
lor, încât de la o vreme femeia nu mai poate şi zice: măi omule, fă ce-i face,  
du-te-n lume şi să nu te întorci acasă fără copil…“ [19, p. 315-316]. 

Încercând să facem o comparaţie cu proza sadoveniană, în care 
aducerile-aminte ale personajelor extind spaţial timpul, apropiindu-l de 
cel mitic, vom observa că şi în romanul lui Beşleagă „trecutul transcende 
din real într-un câmp al imaginarului, înscriindu-se prin aceasta 
într-o perspectivă lirică: una care face din amintire o rampă spre mit“  
[24, p. 103] şi ce e mai evident – că hotarele dintre proiecţiile 
temporale dispar, executându-se în acest fel o percepţie deschisă  
a timpului sau a unui timp constant: „Pe fundaluri nesfârşite ca acestea, 
depărtările se apropie, dând impresia unui prezent continuu. – Şi invers,  
realităţi imediate se proiectează în trecut“ [24, p. 119], de aceea şi 
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în Zbor frânt, dar şi în Viaţa şi moartea nefericitului Filimon sau 
anevoioasa cale a cunoaşterii de sine, delimitarea hotarelor dintre 
vis şi realitate, dintre prezent şi trecut (aducerea-aminte) e dificil de 
sesizat. Planarea între trecut şi prezent prin intermediul catalizatorului 
‒ apa reprezintă în romanul Zbor frânt puntea dintre timpul desfăşurat 
aievea şi cel mitic. 

În romanul Zbor frânt prozatorul Vladimir Beşleagă înserează 
o credinţă populară despre vuietul râului Nistru: „au gemut 
adâncurile toate [ale Nistrului – n. n.] – aşa geamăt că s-a auzit 
departe pe apă, peste amândouă malurile, de a ajuns tocmai în 
sat, şi s-au oprit nişte femei care treceau pe drum de la fântână 
ori de unde-or fi venit, de s-au uitat una la alta: «Ai auzit cum  
a urlat Nistrul?» «Am auzit, fa». «Să ştii că vrea cap de om». «D-apoi 
aşa-i el, fără asta nu poate». «Doamne sfinte, păzeşte şi apără…».  
Şi-au făcut cruce şi s-au dus mai departe-n drumul lor…“ [19, p. 158].  
O variantă a credinţei la care a recurs prozatorul, numită Cînd raji Nestru, 
a cules şi cercetătorul Victor Cirimpei: „în august 1987, în satul Pârâta, 
pe stânga Nistrului, ceva mai sus de Mălăieştii scriitorului, de la un moş 
de 80 de ani: Când raji Nestru, trebî s’ sî-neşi cariva […]. El când raji, 
şeri cap di om“ [3, p. 217]. 

O adevărată enciclopedie a expresiilor paremiologice descoperim 
în romanul istoric Cumplite vremi de Vladimir Beşleagă. Cu  
o deosibită măiestrie artistică, prozatorul a reuşit să îmbine plastic 
proverbe şi zicători cu diferită tematică şi fond de idei în ţesătura 
narativă. În îndemn către cititor la lecturarea romanului Cumplite 
vremi prozatorul V. Beşleagă recurge la expresia „Dar, ca vorba 
din poveste: înainte mult mai este (s. n.)“ [25, p. 20], caracteristică 
basmelor populare, cu intenţia bine definită de a predispune cititorul 
la faptele ce vor fi narate. Fiind un roman istoric, Cumplite vremi 
reprezintă un adevărat depozit al paremiilor istorice şi istorico-sociale, 
acestea evocând evenimente şi realităţi din trecutul poporului român.  
Ne vom referi doar la câteva exemple. Expresia populară „Vodă 
da, Hâncu ba“, care la răscruci de veacuri şi-a pierdut semnificaţia 
primară, astăzi desemnează doar nesupunerea unei persoane faţa 
de alta. Alcătuitorii Dicţionarului de proverbe şi zicători româneşti 
(Bucureşti-Chişinău, 2001), Gr. Botezatu şi A. Hâncu, în prefaţa ediţiei 
argumentează caracterul bivalent al acestei expresii: „… are două nuclee 
tematice şi două valori semantice: istorică şi socială – doi agenţi istorici 
neordinari se văd implicaţi în colizie la cele două niveluri – temporal 
(fondalul istoric) şi social (conflictul dintre Vodă şi boierul răsculat la 
1672 Mihalcea Hâncu cu tovarăşii săi de luptă)“ [26, p. 8]. În colecţia 
de Proverbe şi zicători din seria Creaţia populară moldovenească  
(în 16 volume), carte apărută sub îngrijirea regretatului Efim Junghietu, 
găsim aceeaşi menţiune vizavi de geneza acestui proverb: „Expresia  
a apărut în legătură cu răscoala ţărănească de la 1671, condusă de banul 
Mihalcea Hâncul din Orhei şi serdarul Apostol Durac din Lăpuşna 
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împotriva domnitorului Duca-Vodă. Se spune că aceste cuvinte le-ar fi 
spus banul Mihalcea“ [27, p. 21]. Pornind de la documente şi cronici, 
prozatorul V. Beşleagă include proverbul dat în ţesătura romanului său 
raportându-l la realitatea istorică evocată:

„– Şi, zici, că i-aţi chelfănit bine pe greci, sfinţia ta?
– I-am bătut măr! (s. n.) [din categoria: Relaţii, situaţii. A se vedea:  

„A bate măr“ în 26, p. 174]. Până la urmă l-am scos şi pe Duca din 
curte, cu toate că avea un turc mare de la împărăţie şi-l ţinea tot pe lângă 
dânsul, socotind că nu vom îndrăzni să-l dăm afară din ţară. Dar l-am 
dat. Cu tot cu turc l-am dat. Am trimes doisprezece dintre noi, aleşi 
anume, şi i-au spus lui vodă, fiind de faţă şi turcul: să te duci cu tot cu 
greci! Vodă zicea: «Da! O să vă căraţi voi de aici!» Iar Mihalcea Hâncul 
îi răspunde: «Ba, măria ta, ai să te cari!»

– Cum spune zicala: Vodă da şi Hâncu… (s. n.). 
– Numai că aşa: Vodă: da şi Hâncu: ba! (s. n.) Aşa a fost, că eram 

acolo şi am auzit cu urechile mele…“ [25, p. 66; A se vedea: „Vodă da, 
Hâncu ba“, „Vodă vrea şi Hâncu ba“ în 26, p. 138]. 

Un alt exemplu concludent de paremie istorică este zicala „A trece 
prin foc şi prin sabie“ [277, p. 97], pe care prozatorul o asimilează pentru  
a prezenta epoca: „Şi, când ne-am lovit cu turcimea şi tătărimea, ne-au spart 
şi ne-am împrăştiat care încotro, scăpând cu fuga… Era iarnă, ger, lumea 
bejenită pe la păduri. Mulţime, răzmulţime s-au prăpădit. Că păgânii au 
trecut ţinuturile noastre prin foc şi prin sabie… (s. n.)“  [25, p. 67; A se vedea:  
„A trece prin foc şi sabie“ în 26, p. 195]. 

Paremia „De când cu boierii“, de asemenea are suport istoric. 
Relatând povestea vieţii sale şi a numelui său, personajul Ion Ţarălungă zice:  
„Era mai înainte vreme mare Seliştea: peste o sută de case. Oameni cu stare… 
De la Movileşti încoace a pornit în scădere. S-au înfipt şi câţiva boieri în 
coastele satului şi au început să-l strâmtoreze. A rămas vorba: De când cu 
boierii… (s. n.)“ [25, p. 362-363; A se vedea: „De pe vremea lui Ciubăr 
vodă“, „Ca pe vremea lui Lăcustă-vodă“, „Ca pe vremea lui Pazvante“,  
„Ca pe vremea turcului“, „De când cu zavera“ în 26, p. 137]. În cazul dat, 
deşi se referă la o realitate istorică, prozatorul foloseşte metoda „citării“  
sau a „împrumutării“ paremiei şi nu o asimilează. 

Referitor la proverbul-exclamativ istoric „Ho! Stai că nu dau 
turcii“ folcloristul Efim Junghietu face următoarea remarcă: „Turcii 
şi tătarii năvăleau subit, prădau, omorau, duceau locuitorii în robie. 
La primul semnal, care vestea despre ivirea lor, oamenii se grăbeau 
să se adăpostească în păduri. De atunci a fost pusă în circulaţie vorba:  
«Ce te grăbeşti? Doar nu dau turcii!», care este în uz frecvent şi în 
zilele noastre, deşi a fost creată cu mai mult de 500 de ani în urmă“  
[27, p. 19]. Descoperim şi în proza română din Basarabia exemple ale 
acestei paremii: „Trebuie să ştiţi, că vorba, care-o spunem adeseori:  
«Mai încet, că nu dau turcii» (s. n.) ori «Mai încet, că nu dau tătarii» (s. n.) 
are o reală bază istorică. Numai că mulţi încurcă pe turci cu tătarii. Şi invers. 
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De ce? Fiindcă habar n-au care au năvălit mai întâi…“ [28, p. 318-319;  
A se vedea: „Ho! Stai, că nu dau turcii“ în 26, p. 137; „Doar nu dau 
tătarii“ în 27, p. 66]. În exemplul dat prozatorul V. Beşleagă întreprinde o 
cercetare de caz încercând să dea o explicaţie a apariţiei acestei expresii, 
lăsând totuşi să se subînţeleagă că indiferent de poporul care năvălea, 
românul a fost nevoit să dea bir cu fugiţii. 

„A tăia nasul“ – zicală apărută în urma unui eveniment istoric, 
despre care aflăm din cronica lui Ion Neculce. Persoanele care se făceau 
vinovate în faţa domnitorilor sau autorităţilor erau crestate la nas.  
În O samă de cuvinte avem explicaţia cazului prin relatarea legendei 
despre Nicolae Milescu Spătarul, care a fost supus acestei pedepse în 
1653, pentru participarea la complot împotriva domnitorului Ştefăniţă-
Vodă. Datorită ieşirii din uz a pedepsei, zicala şi-a pierdut sensul iniţial, 
obţinându-l pe cel figurat, care a devenit unic. Exemplul depistat în 
romanul Acasă de Vladimir Beşleagă: „Auzi-l? Îşi râde de mine!  
Las’că-ţi tai eu nasul! (s. n.)“ [28, p. 437] sugerează intenţia unuia dintre 
personaje de a se răzbuna pe cel care-l denigrează. 

În general, fenomenele negative sunt mai frecvente în conţinutul 
proverbelor, deoarece din rău poţi învăţa mai mult decât din bine: „Era păţit 
şi priceput (s. n.), părintele Nicodim, şi, cu toate că băutura îl înfierbântase, 
nu-şi pierdu limpezimea minţii şi nu uitase pe ce lume trăieşte“ [25, p. 65;  
A se vedea: „Tot păţitu-i priceput“ în 26, p. 224]. 

Conform confesiunilor scriitorului, dar şi în urma investigaţiei 
constituentelor etnofolclorice valorificate în ţesătura prozelor sale 
vom sublinia că V. Beşleagă este un autor bine-documentat în tainele 
mentalităţii populare, concentrat în a reda firescul şi naturalul existenţei 
umane, utilizând expresiile neaoşe ale ţăranului, punând accent pe 
situaţiile comice ale vieţii de la ţară, dar şi experimentând cu miticul, 
misticismul, păgânismul, care, transfigurate, creează o stare de 
inefabilitate în subsidiar, dificilă de sesizat unui neiniţiat. 
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AUTORUL  MODEL  șI  CITITORUL  MODEL
ÎN  CONCEPțIA  LUI  UMbERTO  ECO

Sergiu  COGUT,
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. În lucrarea sa publicată în anul 1979 Lector in fabula, 
Umberto Eco a accentuat necesitatea distingerii între un autor empiric şi un 
Autor Model, dar şi între un cititor empiric şi un Cititor Model, susţinând că 
cei din urmă reprezintă două tipuri de strategie textuală. Profilul intelectual al 
Cititorului Model este, în viziunea teoreticianului italian, determinat de anumite 
operaţii interpretative de care se presupune şi se pretinde că el este capabil.  
În funcţie de ipoteza de Cititor Model pe care şi-o formulează autorul empiric, 
acesta se proiectează ca subiect al enunţului, dar şi cititorul empiric trebuie  
să-şi proiecteze o ipoteză de Autor Model care este, în opinia lui Umbero Eco, 
mai garantată decât cealaltă. Mai târziu, în Şase plimbări prin pădurea narativă 
din 1994, autorul preciza că Autorul și Cititorul Model sunt două imagini care 
se definesc numai în cursul și la sfârșitul lecturii, se construiesc reciproc şi că 
cititorul model este efectiv un colaborator pe care textul nu doar îl prevede, 
dar şi caută să-l creeze. Aplicarea acestor două tipuri de strategii textuale  
a contribuit la revigorarea destinului interpretativ al textului. 

Cuvinte-cheie: Cuvinte cheie: strategii textuale, cititor model, cititor empiric, 
autor empiric, autor model, lectură, text, interpretare. 

În lucrarea sa de rezonanţă internaţională Lector in fabula, 
Umberto Eco pune accent pe necesitatea cooperării din partea 
cititorului atunci când e vorba de interpretarea unui text, întrucât 
complexitatea mai mare a acestuia îl distinge de alte tipuri de expresie, 
motivul principal fiind că „textul este întreţesut cu non-spus“ care 
trebuie actualizat la nivelul actualizării conţinutului. Anume prin 
solicitarea implicării active a cititorului poate fi asigurată această 
actualizare: „un text, mai mult decât orice alt mesaj, necesită acte 
de cooperare active şi conştiente din partea cititorului“ [1, p. 81]. 
Cu referire la acest non-spus, Eco relevă două motive de a recurge 
la spaţii albe, cu intervale de umplut, atunci când cineva emite un 
text: primul e că „un text este un mecanism leneş (sau economic), 
care trăieşte din plusvaloarea de sens introdusă în el de destinatar“ 
[1, p. 83]. Celălalt presupune trecerea de la funcţia didactică la cea 
estetică a unui text, deoarece anume într-un asemenea caz textul 
„vrea să-i lase cititorului iniţiativa interpretării (…) Un text vrea ca 
cineva să-l ajute să funcţioneze“ [1, p. 83]. Deci Umberto Eco vede 
în destinatarul sau cititorul unui text o condiţie sine qua non atât a 
capacităţii de comunicare concretă a textului, cât şi a propriei sale 
potenţialităţi de semnificare. 
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În viziunea teoreticianului, e necesar să distingem între un autor 
empiric şi un Autor Model, dar şi între un cititor empiric şi un Cititor 
Model. În legătură cu Autorul Model şi Cititorul Model, trebuie să 
precizăm că Eco îi concepe ca două tipuri de strategie textuală. Profilul 
intelectual al Cititorului Model este determinat de anumite operaţii 
interpretative de care se presupune şi se pretinde că el este capabil. Astfel, 
în baza unui foarte scurt fragment de text propus spre analiză, se remarcă 
următoarea condiţie obligatorie: „cititorul trebuie să actualizeze propria-i 
enciclopedie“ pentru a înţelege că utilizarea unui anumit verb şi anume a 
se întoarce „implicitează într-un mod oarecare faptul că subiectul s-ar fi 
îndepărtat în prealabil“ [1, p. 82]. 

Mai târziu, în Şase plimbări prin pădurea narativă din 1994, el 
preciza că Autorul şi Cititorul Model sunt două imagini care se definesc 
numai în cursul şi la sfârşitul lecturii, se construiesc reciproc şi că cititorul 
model este efectiv un colaborator pe care textul nu doar îl prevede, dar şi 
caută să-l creeze. Într-o lucrare apărută la o distanţă de câteva zeci de ani 
de la publicarea în 1979 a volumului Lector in fabula şi care se intitulează 
Confesiunile unui tânăr romancier, subliniind importanţa conjecturilor 
„corecte“ despre intenţia unui text de care depind interpretările acestuia, 
U. Eco din nou insistă asupra distingerii între un Cititor Empiric şi un 
Cititor Model, accentuând: „Un text este un dispozitiv conceput pentru 
a-şi crea Cititorul Model. Acest cititor nu este cel care formulează unica 
conjectură «corectă». Un text poate anticipa un Cititor Model îndreptăţit 
să avanseze o infinitate de conjecturi. Cititorul Empiric este pur şi simplu 
un actor care formulează conjecturi despre tipul de Cititor Model postulat 
de text. Pentru că intenţia textului este în principal de a crea un Cititor 
Model în măsură să formuleze conjecturi despre acesta, sarcina Cititorului 
Model constă în a concepe un Autor Model care nu este Autorul Empiric 
şi care, în ultimă instanţă, corespunde intenţiei textului“ [2, p. 49-50]. 
Referindu-ne la intenţia unui text, e cazul să remarcăm că Umberto Eco 
este de formaţie semiotician şi pentru el a recunoaşte această intenţie 
echivalează cu a recunoaşte o strategie semiotică. În binecunoscutul 
său tratat despre Limitele interpretării, autorul vorbeşte de trei tipuri de 
intenţii: intentio auctoris, intentio lectoris şi intentio operis, precizând că  
„o semiotică a interpretării (teorii ale cititorului model şi ale lecturii ca 
act de colaborare) caută de obicei în text figura cititorului constituent şi 
prin urmare caută, la rândul ei, în intentio operis criteriul pentru a evalua 
manifestările lui intentio lectoris“ [3, p. 33], altfel spus un text se cuvine 
să fie interpretat în funcţie de această intentio operis, întrucât el, textul, 
impune interpreţilor săi nişte restricţii şi e cazul să fie accentuat că limitele 
interpretării coincid cu drepturile textului, ceea ce nu trebuie înţeles că 
ele ar coincide cu drepturile autorului textului respectiv. Dacă Umberto 
Eco însuşi vorbeşte de aceste intenţii dintr-o perspectivă a semioticii 
interpretării, nu putem fi de acord cu Antoine Compagnon care afirmă 
că aceste „atelaje curioase“, cum le califică el, intenţia textului, intentio 
operis, sunt „în contradicţie cu fenomenologia de la care se făceau că 
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împumută termenul de intenţie, deoarece, pentru aceasta din urmă, intenţia 
şi conştiinţa sunt fundamental legate“, iar textul neavând conştiinţă, „a 
vorbi de o intenţie a textului, sau de intentio operis, înseamnă a reintroduce 
pe nesimţite intenţia autorului ca un element de siguranţă al interpretării, 
sub un termen mai puţin suspect sau provocator“ [4, p. 96]. Nu de la 
fenomenologie pleacă Umberto Eco atunci când îşi formulează tezele 
despre intentio operis, intentio lectoris. 

Spre deosebire de cercetătorul italian, americanul E. Hirsch, autorul 
Validităţii în interpretare, una din lucrările de referinţă în domeniu, ce 
este, aşa cum remarcă Terry Eagleton, „profund îndatorată fenomenologiei 
husserliene“, evidenţia criteriul intenţiei autorului. El susţinea că toate 
interpretările valide câte pot exista ale unui text „trebuie să se mişte 
în interiorul «sistemului de aşteptări şi probabilităţi» pe care îl permite 
înţelesul dat de autor“ [5, p. 86]. Cu referire la înţelesul în accepţia lui 
Hirsch, acelaşi Eagleton relevă: „Înţelesul este ceva intenţionat de autor: 
este un act mental evanescent, neexprimat prin cuvinte, «fixat» ulterior 
pentru totdeauna într-un sistem distinct de semne materiale. Este ceva 
care ţine de conştiinţă, nu de cuvinte“ [5, p. 87]. De cealaltă parte, despre 
Umberto Eco se precizează în monografia lui Paul Cornea Interpretare şi 
raţionalitate că în viziunea acestuia intenţia autorului „nu e nici relevantă 
(întrucât o operă reuşită depăşeşte mai totdeauna proiectul iniţial), nici 
posibil de dezvăluit (întrucât se bazează pe prezumţii neverificabile)“, 
propunând în schimb a se avea în vedere „intenţionalitatea textuală“, 
„dedusă din reţeaua constrângerilor sintactico-semantice, independent 
de intenţiile autorului empiric, ceea ce Eco numeşte intentio operis“  
[6, p. 97]. 

Un alt argument în favoarea accentuării necesităţii de a releva 
specificul concepţiei lui Eco prin raportarea ei la una de sorginte 
fenomenologică şi anume compararea făcută de Umberto Eco între 
Cititorul Model al său şi Cititorul Implicit al teoreticanului german 
Wolfgang Iser. Astfel, în Şase plimbări prin pădurea narativă el 
remarcă: „ Cititorul meu model, de exemplu, e foarte asemănător cu 
Cititorul Implicit al Wolfgang Iser. Totuşi, pentru Iser, cititorul face 
în aşa fel ca textul să-şi revele multiplele sale conexiuni potenţiale. 
Aceste conexiuni sînt produse de mintea care elaborează materia 
primă a textului, dar nu sînt textul ca atare – pentru că acesta constă 
numai din fraze, afirmaţii, informaţii, etc. … Această interacţiune 
nu are loc în textul ca atare, ci se dezvoltă cu ajutorul procesului de 
lectură… Acest proces formulează ceva ce nu era formulat în text, şi 
totuşi reprezenta intenţia acelui text“ [7, p. 24-25]. Se menţionează că 
un astfel de proces apare mai asemănător cu cel descris în lucrarea sa 
Opera deschisă din 1962, în schimb Cititorul Model asupra căruia el 
insistă în Lector in fabula este „un ansamblu de instrucţiuni textuale, 
care se manifestă în suprafaţa textului, chiar sub formă de afirmaţii 
sau de alte semnale“. Sunt importante şi următoarele delimitări 
datorate Paolei Pugliatti pe care el însuşi le citează în continuare:  
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„…perspectiva fenomenologică a lui Iser îi atribuie cititorului un 
privilegiu care a fost considerat prerogativa textelor, anume acela de a 
stabili un «punct de vedere», determinând în acest fel semnificaţia textului. 
Cititorul Model al lui Eco (1979) nu figurează numai ca cineva care 
cooperează şi interacţionează cu textul: în măsură mai mare – şi într-un 
anume sens mai mică – se naşte odată cu textul, reprezintă vâna strategiei 
lui interpretative. De aceea competenţa Cititorilor Model e determinată 
de tipul de imprint genetic pe care textul i l-a transmis“ [7, p. 25].  
Cu referire la teoria efectului estetic elaborată de cercetătorul german şi 
la Cititorul Implicit al acestuia, David Macey subliniază: „Spre deosebire 
de cititorul «real», a cărui receptare a textului poate fi dedusă din reacţiile 
sale documentate, cititorul implicit are în vedere un concept euristic 
întemeiat pe structura textului. Noţiunea de cititor implicit desemnează  
o reţea de structuri ce invită la receptare, cum ar fi modelele, 
perspectivele şi golurile întâlnite în text, care stimulează pe 
cititorul actual să înţeleagă textul. În măsura în care este o entitate 
transcendentală, cititorul implicit se referă la rolul cititorului, aşa cum 
este el definit se structura textului şi de actele structurate inerente 
lecturii“ [8, p. 74-75]. Umberto Eco vine cu precizări asemănătoare: 
„E adevărat că Iser în The Act of Reading spune că «conceptul de 
cititor implicit este prin urmare o structură textuală ce anticipează 
prezenţa receptorului», dar imediat adaugă: «fără a-l defini neapărat». 
Pentru Iser «rolul cititorului nu e identic cu cel al cititorului fictiv 
portretizat în text. Acesta din urmă e numai o componentă a rolului 
cititorului»“, după care, în contextul celor remarcate despre propria 
sa teorie, el consideră că e binevenit să se autocaracterizeze astfel:  
„…chiar dacă voi recunoaşte existenţa celorlalte componente pe care 
Iser le-a studiat cu atâta strălucire, îmi voi îndrepta în principal atenţia 
tocmai asupra acelui «cititor fictiv zugrăvit în text», fiind de părere 
că sarcina principală a interpretării este aceea de a-l încarna, cu toate 
că existenţa lui este fantomatică. Dacă voiţi, sunt mai «neamţ» decât 
Iser, mai abstract, sau – cum ar spune filosofii necontinentali – mai 
speculativ“ [7, p. 26]. 

În capitolul al doilea Autor, text şi interpreţi din Confesiunile unui 
tînăr romancier, Umberto Eco, referindu-se la Autorul Empiric, recunoaşte: 
„îmi dau seama că nu am fost deloc generos“ cu el, deoarece se cuvine 
să fie menţionat „cel puţin un caz în care mărturia Autorului Empiric 
îndeplineşte o funcţie importantă: nu atât aceea de a permite cititorilor să-i 
pătrundă mai bine textele, cât să-i ajute să înţeleagă cursul imprevizibil al 
oricărui proces creativ. A înţelege procesul creativ înseamnă de asemenea 
a înţelege cum anumite soluţii textuale apar prin «serendipitate» sau ca 
rezulat al unor mecanisme inconştiente“ [2, p. 74-75]. Imediat după aceste 
remarci ale sale este definită ceea ce el numeşte strategie textuală: „un 
obiect lingvistic pe care Cititorii Model îl au în faţa ochilor şi care le permite 
să formuleze judecăţi independente de intenţiile Autorului Empiric“  
[2, p. 75]. Dar ce presupune termenul „serendipitate“? În monografia sa 
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Limitele interpretării, mai exact în paragraful Când autorul nu ştie că 
ştie din capitolul Munca interpretării, găsim o notă de subsol, în care 
traducătorii români ai cărţii lui Eco explică: „În italiană serendipità, 
capacitatea de a interpreta corect un fenomen apărut întâmplător în 
timpul unei cercetări ştiinţifice orientate către alte domenii de cercetare“, 
denumirea aceasta exotică provenind de la vechiul nume al insulei Ceylon 
(Serendip) şi cunoscând consacrarea datorită romanului The three princes 
of Serendip din 1754 al scriitorului englez H. Walpole. 

În contextul celor precizate mai sus, relevăm „o circumstanţă în care 
– consideră cercetătorul italian – cunoaşterea intenţiilor Autorului Empiric 
poate fi un demers edificator. Aceasta se produce atunci când autorul este 
încă în viaţă, criticii au oferit interpretările lor, iar autorul poate fi întrebat 
în ce măsură, ca persoană empirică, a fost conştient de interpretările 
multiple pe care le permite textul. În acest punct, răspunsul autorului ar 
trebui folosit nu pentru a valida interpretările textului, ci pentru a arăta 
discrepanţele dintre intenţia lui şi intenţia textului“ [2, p. 57]. 

Revenind la Cititorul Model, menţionăm că Umberto Eco 
accentuează importanţa codului secret ce trebuie să funcţioneze pentru 
acesta ca un reper în tentativele de interpretare a textului unei opere: 
„Codul secret constă în această voinţă ocultă a ei, care devine vizibilă 
când e tradusă în termeni de strategii textuale, de a produce acest cititor, 
liber să se hazardeze în toate interpretările voite de el, dar obligat să se 
oprească atunci când textul nu-i aprobă hazardările“ [3, p. 42]. 

Este cazul să fie evidenţiată şi următoarea delimitare pe care el 
o face în Limitele interpretării: amintind de noţiunile lui Dolezel texte 
autodistructive şi metanaraţiunea autorevelatore, el distinge între 
interpretarea semantică şi interpretarea critică a unui text, reliefând 
că prima „este rezultatul procesului prin care cititorul, pus în faţa unei 
manifestări lineare a textului, o umple cu un anumit semnificat. Interpretarea 
critică, în schimb, este o activitate metalingvistică ce aspiră să descrie şi să 
explice care sunt raţiunile formale pentru care un anumit text produce un 
anumit răspuns“ [3, p. 224]. Am considerat necesare precizările în cauză, 
întrucât în funcţie de cele două interpretări, Umberto Eco semnalează că 
se poate vorbi de un Cititor Model ingenuu şi un Cititor Model critic: 
„puţine texte prevăd în mod conştient aceste două tipuri de Cititor Model. 
Multe opere literare (de exemplu, romanele poliţiste) prezintă o strategie 
narativă iscusită care generează un Cititor Model ingenuu, gata să cadă 
în capcanele naratorului (să se teamă sau să bănuiască tocmai personajul 
nevinovat), dar de obicei prevăd şi un Cititor Model critic, în măsură să 
aprecieze, la a doua lectură, strategia narativă care a configurat cititorul 
ingenuu aparţinând primului nivel. Acelaşi lucru se întâmplă cu naraţiunea 
autodistructivă“ [3, p 224]. 

Luând în consideraţie cele relatate mai sus, putem afirma că prin 
publicaţiile sale în care abordează problematica vastă a interpretării 
textelor literare şi nu doar, Umberto Eco şi-a asigurat un loc de prestigiu, 
devenind una din vocile cu autoritate în acest domeniu al hermeneuticii, 
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a cărui contribuţie esenţială este apreciată pe plan mondial, lucrările lui 
scrise pe parcursul mai multor decenii fiind traduse în principalele limbi 
de comunicare între naţiunile şi culturile europene şi ale altor continente. 
Conceptele de Cititor Model, Autor Model pe care le-a enunţat în primele 
sale monografii despre Opera deschisă şi Lector in fabula, în procesul 
aprofundării cercetării prin considerabile revizuiri şi nuanţări, au devenit 
instrumente-cheie pentru interpretarea unui sau altui text narativ, chiar 
dintre cele mai sofisticate şi codificate cum ar fi, de pildă, Veghea lui 
Finnegan de James Joyce. Aplicarea acestor două strategii textuale  
a contribuit la revigorarea destinului interpretativ al textului. Totodată, 
remarcăm că el argumentează necesitatea de a fi făcută distincţia nu doar 
între un Cititor Empiric şi un Cititor Model, ci între un Cititor Model 
ingenuu şi un Cititor Model critic. Considerăm că în încheiere merită 
menţionată formula sa aparent amuzantă şi paradoxală, care este de fapt 
o metaforă: textul devine „un picnic la care autorul aduce cuvintele, iar 
cititorii sensul“. 
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POLITEțEA  șI  ROLUL  EI  ÎN  PROCESUL
COMUNICĂRII  CU  CELĂLALT

eleNa  CONSTANTINOVICI,
Institutul de Filologie al AŞM

Înţelepciunea populară spune că politeţea este cheia de aur care 
deschide toate uşile. Politeţea este valuta cu care se plăteşte respectul. 
Politeţea este echivalentă cu o valoroasă scrisoare de introducere, care îl 
recomandă pe fiecare actor al interacţiunii verbale. În: [1, p. 232] politeţea 
este definită ca un „contract conversaţional“, în care sunt stipulate drepturile 
şi îndatoririle pe care trebuie să le respecte interlocutorii în căutarea unor 
căi de acces spre Ceilalţi pentru a-şi atinge scopurile cu minimum de 
prejudicii pentru sine. Acest subiect este studiat pentru a spori înţelegerea 
generală a ordinii sociale şi a cooperării umane în societate. În lumea de 
astăzi interacţiunea verbală are loc atât la nivel personal, cât şi profesional. 
O persoană care se poate înţelege bine cu Ceilalţi este de succes. Pentru 
aceasta trebuie să fii politicos. Dar ce înseamnă a fi politicos? „Pragmatic, 
«a fi politicos» înseamnă a ţine în permanenţă seama de celălalt, a avea 
sentimentul unei responsabilităţi faţă de colocutor pe parcursul interacţiunii 
verbale.“ [2, p. 107]. 

Ilustrativ, în această ordine de idei, este cazul lui Charles II, regele 
Angliei, care în ultimele sale clipe de viaţă şi-a cerut scuze pentru ora 
nepotrivită la care îi survenise moartea. Se spune că în cazuri din acestea 
politeţea ţine de caracter şi de tradiţiile culturale ale ţării respective. 

Politeţea este un subiect ştiinţific foarte complex şi complicat, 
deoarece este interdisciplinar: sociologia, etica, pragmatica, lingvistica 
oferă destul spaţiu pentru a valida, cu ajutorul metodelor şi mijloacelor 
de expresie specifice lor, diferenţa dintre un om bine-crescut şi un om 
rău-crescut, precum şi impactul acestei diferenţe asupra comunicării 
interpersonale. În cele ce urmează, în scopul de a vă oferi câteva informaţii 
introductive vom încerca să expunem pe scurt cele mai intens dezbătute 
aspecte ale acestui subiect în lingvistica pragmatică. 

Reprezentând una din universaliile comportamentului comunicativ 
interpersonal, politeţea se referă „la întregul set de atitudini şi comportamente 
verbale, paraverbale şi nonverbale, puse în mişcare de individ pentru 
eficientizarea relaţiei şi a comunicării cu Celălalt“ [3]. Conform părerii lui 
Eugen Coşeriu, comunicarea cu Celălalt se fundamentează nemijlocit pe 
funcţia intersubiectivă a limbajului. În procesul comunicării, „I se atribuie 
celuilalt aceeaşi conştiinţă cu a vorbitorului. Limbajul efectiv realizat este 
această continuă atribuire a eului celorlalţi.“ [4. p. 22]. 
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Cu toate că politeţea este privită ca un fenomen social, mai degrabă 
decât unul pragmatic, teoriile politeţii constituie un subiect larg dezbătut în 
pragmatica lingvistică. Îmbinarea acestor două aspecte (social şi pragmatic) 
în cercetarea politeţii se explică prin faptul că strategiile politeţii stau la 
baza instaurării armoniei sociale în cadrul interacţiunii verbale, servind la 
„instituirea, menţinerea sau dezvoltarea relaţiilor interpersonale.“ [5, p. 66] 
În cadrele pragmaticii lingvistice, analiza politeţii se efectuează în acte de 
vorbire izolate, atenţia fiind orientată spre actul propriu-zis al conversaţiei, 
iar ca fenomen social, are loc extinderea analizei pe întinderi mai mari, 
urmărindu-se „momentele observabile de evaluare în interacţiunea socială 
în curs de desfăşurare“ [6, p. 45]. 

În majoritatea studiilor, cercetarea politeţii ca fenomen pragmatic 
pleacă de la teoria lui Penelope Brown şi Stephen Levinson [7, p. 62] care se 
referă la 2 concepte de bază (oferite de E. Gofman), şi anume: cel de „faţă“ 
şi cel de „teritoriu“, care se completează reciproc. Primul concept (cel 
de „faţă“) se referă la imaginea favorabilă a personalităţii locutorulului, 
pe care acesta tinde să şi-o construiască şi să o facă publică, impunând-o 
celorlalţi. Acest concept este cunoscut sub denumirea de „faţă pozitivă“. 
Cel de al doilea concept (cel de teritoriu) reflectă caracterul independent 
al fiecărui locutor, tendinţa de a-şi păstra teritoriul, de a-l apăra de 
invazia celorlalţi. [8] Acest termen poartă denumirea de „faţă negativă“. 
Conform opiniei lui P. Brown şi S. Levinson, orice act de vorbire de 
tipul cerere, promisiune, ofertă, cadou, invitaţie, refuz, acceptare etc., 
precum şi orice act nonverbal are un potenţial „ameninţător“, capabil să 
atace „faţa pozitivă“ sau „faţa negativă“, sau pe ambele în acelaşi timp, 
distrugând relaţia interpersonală. [apud 9. p. 9]. 

Astfel, se identifică 4 tipuri de posibilităţi de deteriorare a procesului 
de comunicare interpersonală:

1) posibilitatea de a ataca „faţa negativă“ a emiţătorului (este cazul 
actelor de vorbire prin care emiţătorul oferă cuiva ceva, consumând 
energie, eventual, bani etc.); 

2) posibilitatea de a ataca „faţa pozitivă“ a emiţătorului (este cazul 
actelor de vorbire prin care emiţătorul se lamentează, face o confesiune, se 
scuză, se autocritică etc.). În aceste două situaţii locutorul îşi subminează 
propriul teritoriu sau îşi afectează imaginea: de exemplu, făcând  
o confesiune, locutorul poate schimba imaginea cunoscută deja celorlalţi 
sau cerându-şi scuze, îşi recunoaşte greşeala. 

3) posibilitatea de a ataca „faţa pozitivă“ a receptorului, a Celuilalt 
(este cazul actelor de vorbire prin care interlocutorul este întrerupt 
sau este agresat vizual sau când i se minimalizează distanţa faţă de 
partenerul de dialog. 

4) posibilitatea de a ataca „faţa negativă“ a receptorului, a Celuilalt 
(este cazul actelor de vorbire prin care interlocutorul este insultat). În aceste 
două situaţii suferă interlocutorul care cheltuieşte energie şi timp pentru  
a obţine ceva, căruia i se încalcă dreptul la o comunicare confortabilă. 
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Pentru a atenua aceste efecte şi a face comunicarea confortabilă 
şi eficientă este necesară aplicarea unor strategii „menite sa elimine 
sau cel puţin sa „atenueze“/“sa îndulcească“ efectul produs de astfel 
de acte. In acest moment intervine politeţea“ [3] care are mărci şi 
strategii specifice. 

Politeţea este, fără discuţie, şi un fenomen lingvistic, iar 
forma concretă de manifestare variază în funcţie de limbă şi cultură.  
La conturarea aspectului lingvistic al politeţii au contribuit în mod 
substanţial studiile semnate de R. Lakoff, G. N. Leech, p. Brown şi  
S. Levinson, Catherine Kerbrat-Orecchioni, Liliana Ionescu-Ruxandoiu, 
Daniela Rovenţa-Frumuşani, Luminiţa Hoarţă Cărăuşu etc. 

Au fost depistate reguli discursive cu caracter universal, prin care 
vorbitorii urmăresc atingerea obiectivelor conversaţionale. Catherine 
Kerbrat Orecchioni menţiona că principiile politeţii exercită presiuni 
puternice asupra construirii enunţurilor [10, p. 5]. Asta pentru că, după 
cum menţionează cercetătoarea, politeţea lingvistică ţine, în primul 
rând, de „nivelul relaţiei“, manipulând conţinutului enunţului în aşa fel 
încât să se instaureze o legătură socioafectivă între interlocutori [9, p. 9].  
O mare importanţă o au în acest sens şi alte tipuri de constrângeri, 
numite de E. Gofman constrângeri ale sistemului şi constrângeri 
ritualice, care condiţionează funcţionarea conversaţiei [apud 11, p. 16]. 
De aceea devine necesară studierea interconexiunilor dintre aspectele 
lingvistice ale politeţii şi variabilele sociologice. 

Pentru a determina situaţia enunţiativă corespunzătoare, vorbitorul 
trebuie să evalueze factorii sociali care afectează politeţea unui enunţ. 
În literatura de specialitate se discută trei factori mai importanţi în acest 
context: 1) distanţa socială; 2) puterea relativă; 3) gradul de interferenţă  
a actului de vorbire cu nevoile ascultătorului [5, p. 76]. 

Distanţa socială se referă la proximitatea dintre interlocutori. 
Nivelul de politeţe diferă în funcţie de faptul dacă aceştia sunt apropiaţi 
sau nu după vârstă, gen, statut social, grad de familiaritate, grad de 
frecvenţă a interacţiunii verbale etc. Cu cât distanţa socială este mai 
mare, cu atât este mai ridicat gradul de politeţe. Distanţa socială este 
relevantă, mai ales, pentru actele de vorbire directive (ordin, poruncă, 
rugăminte, întrebare, cerere). 

Puterea se referă la relaţia de putere dintre interlocutori care 
poate fi de egalitate (între prieteni, colegi), de superioritate (între şefi 
şi angajaţi, profesori şi studenţi) şi de inferioritate (între angajaţi şi şefi, 
studenţi şi profesori). Dacă emiţătorul are putere asupra receptorului, 
gradul de politeţe poate fi ridicat sau diminuat în şi funcţie de distanţa 
socială dintre ei. 

Gradul de interferenţă a actului de vorbire cu nivelul de secretizare 
a informaţiei deţinute de ascultător se referă la situaţiile în care o cerere sau 
o solicitare nu este rezonabilă sau care provoacă probleme partenerului de 
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dialog. De exemplu, dacă e vorba de informaţii de uz general, pe care le pot 
folosi toţi fără a cere permisiune, atunci gradul de politeţe va fi mic. Dacă e 
vorba de informaţii aşa-zise „secrete“ (starea civilă, viaţa intimă, salariul, 
apartenenţa politică, religia etc.), atunci, pentru a le obţine, emiţătorul 
recurge la diferite formule de politeţe. Deci, cu cât contextul comunicării 
permite dobândirea fără dificultăţi a informaţiei, cu atât se va recurge la 
mai puţine formule de politeţe. Şi invers, cu cât informaţia necesară va fi 
mai greu de obţinut, cu atât mai multe formule de politeţe vor fi folosite. 
După cum se poate vedea, aceşti trei factori contribuie la crearea unei zone 
de liber schimb şi au o influenţă evidentă asupra tehnicilor de exprimare 
a politeţii. Evaluând aceşti trei factori, vorbitorul trebuie să înţeleagă că 
există drepturi (ce avem voie să cerem) şi îndatoriri (ce trebuie să folosim 
pentru a obţine ceva). 

Politeţea, pe lângă faptul că e o datorie pe care o avem faţă de 
Celălalt, este un avantaj pentru noi înşine. Nu costă nimic, şi totuşi poate, 
în multe cazuri, aduce mult profit. S-a remarcat faptul că strategiile 
politeţii aduc profit, în primul rând emiţătorului. Doar emiţătorul poate 
folosi mijloacele verbale pentru a-şi realiza scopurile urmărite. Însă 
pentru a păstra nişte relaţii bune cu receptorul, emiţătorul trebuie să ţină 
cont de două tipuri de manifestare a politeţii: 1) să demonstreze respect 
pentru ascultător şi 2) să modifice cele comunicate pentru a nu fi prea 
directe. Pentru asta emiţătorul foloseşte nişte strategii în funcţie de cele 
două tipuri de politeţe: politeţea pozitivă şi politeţea negativă. 

Potrivit opiniei Caterinei Kerbat-Orechioni, politeţea pozitivă se 
regăseşte în două situaţii: 1) când emiţătorul îşi manifestă acordul cu 
Celalalt şi 2) în situaţia când acesta recurge la mulţumiri, complimente, 
invitaţii, cadouri. Politeţea pozitivă are un efect implicit de redresare, 
inducând un comportament familiar, integrativ, orientat spre valorizarea 
Celuilalt, contracarând componenta ameninţătoare a actelor verbale [12]. 

Adevărata piatră de încercare a politeţii este politeţea negativă care 
trebuie să respecte nişte norme prestabilite, recunoscute de interlocutori. 
Încălcarea acestor norme riscă să perturbeze comunicarea. Potrivit Caterinei 
Kerbrat-Orechioni, politeţea negativă se manifestă fie prin efortul de  
a evita producerea actului ameninţător, fie prin apelul la diferite strategii de 
redresare a situaţiei, atunci când actul ameninţător s-a produs. Strategiile 
de redresare a situaţiei sunt de două feluri: 1) strategii de substituire şi 
strategii complementare. Reproducem, cu statut de informare, aceste 
strategii aşa cum au fost descrise în studiile la care am avut acces. 

Din grupul strategiilor substitutive fac parte:
– exprimarea indirectă a unui act de vorbire direct: un ordin, printr-o 

întrebare (De ce nu taci din gura? în loc de Taci din gura!); printr-o 
aserţiune: E cam întuneric în cameră în loc de Aprinde lumina!; printr-o 
promisiune: Daca spui adevărul, nu te pedepsesc; o respingere printr-o 
întrebare: Chiar poate fi adevărat un asemenea lucru?; un reproş, printr-o 
asertare: Pun pariu ca iar ai uitat sa cumperi pâine. 
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– anticiparea enunţurilor care exprimă solicitări cu verbe modale şi 
adoptarea unei forme interogative: Vrei să?, Ai putea să?

– utilizarea imperfectului de politeţe: Mă întrebam ce-i cu tine pe 
aici!

– utilizarea eufemismelor. 
Din grupul strategiilor complementare fac parte:
– utilizarea propoziţiei condiţionale sau modale după imperativ, 

pentru a diminua efectul produs de impunere/ordin: Închide uşa! Vrei?; 
– utilizarea „preliminariilor“ pentru întrebări (Pot sa-ti pun  

o întrebare?), pentru cereri (Pot sa-ti cer un mic favor?), pentru obiecţii  
(Pot sa fac o mica obiecţie?), sau invitaţie (Eşti libera diseară?); 

– utilizarea scuzelor (Mii de scuze pentru deranj. Te rog să mă ierţi, 
dar aş avea o rugăminte.); 

– utilizarea justificărilor (N-am vrut să te jignesc, crede-mă.); 
– utilizarea termenilor de alint (Fii drăguţă şi închide uşa.); 
– utilizarea minimalizatorilor (Vreau sa-ti cer doar o mica 

favoare.); 
– utilizarea elementelor dezarmante (Ştiu ca te deranjez, dar…); 
– utilizarea tehnicilor care accentuează/subliniază modestia.  

(Nu ştiu cum să încep… îmi poţi împrumuta o sută de lei?) [9]; 
– impersonalizarea (N-ar strica o ceaşcă de cafea.); 
– exagerarea interesului faţă de receptor (Ce gustoasă  

e mâncarea!); 
– minimalizarea gesturilor proprii (E un fleac! N-a fost mare 

lucru!); 
– evitarea menţionării explicite a evenimentului (Ce dezastru!) [8]. 
În concluzie, aş menţiona că aceste succinte repere teoretice vor fi 

completate în cursul cercetărilor ulterioare, unde vom urmări existenţa 
unor forme pure, specifice, ale celor două tipuri de politeţe pentru  
a surprinde coerenţa lor discursivă şi acţiunea lor complementară, pentru 
a demonstra că politeţea nu este o calitate, e o disciplină şi dacă nu putem 
să fim buni, să încercăm măcar să fim politicoşi. 
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ÎNCADRAREA  LINGVISTICĂ  ÎN  REALITĂțILE  EUROPENE
ÎN  VIZIUNEA  ACADEMICIANULUI  NICOLAE  CORLĂTEANU

maria  COSNICEANU,
Institutul de Filologie al AŞM

În vasta şi prodigioasa activitate ştiinţifică a acad. N. Corlăteanu 
un aspect important îi revine lexicologiei, în special, dezvoltarea şi 
îmbogăţirea lexicului limbii române, problemă tratată pe parcursul anilor 
într-o serie de lucrări [1]. În această tematică se înscrie şi penultima sa 
lucrare Încadrarea lingvistică în realităţile europene [2], în care este 
tratată problema teoretică a neologismelor şi importanţa lor pragmatică 
în condiţiile actuale ale evoluţiei societăţii în cadrul orientării către 
Occident, către spiritualitatea europeană contemporană. 

Autorul şi-a pus problema să analizeze neologismele în cadrul 
dezvoltării ştiinţei, tehnicii, culturii în plan eminamente sincronic, dar, 
graţie erudiţiei sale, a potenţialului intelectual şi lingvistic enorm pe 
care-l poseda, le-a analizat prin prisma pătrunderii lor în plan istoric. 
Însuşi termenul neologism este explicat începând cu etimologia lui: 
format din două cuvinte greceşti: adjectivul neos – „nou“ şi logos – 
„cuvânt“. Apoi a dat definiţia neologismului în dicţionarele franceze, 
germane, ruse şi în dicţionarele româneşti, care tratează neologismul 
ca un cuvânt împrumutat de curând din altă limbă sau creat recent din 
mijloacele morfologice proprii ale limbii respective. Autorul Corlăteanu 
precizează că în lucrarea de faţă prin neologism are în vedere şi 
analizează, pe de o parte, elementele lexicale împrumutate din alte limbi 
în diferite epoci, care într-o anumite epocă sunt simţite cuvinte străine, 
de curând incluse în limba română, uneori încă neadaptate la sistemul 
limbii; pe de altă parte, cuvintele formate în limba română pe bază de 
material morfologic (radical, afixe) propriu [2, p. 22]. Autorul relatează 
că începând cu sec. al XVII-lea şi până în prezent limba română s-a 
aflat şi se află mereu într-un proces de reromanizare, caracterizat drept o 
acţiune de reîncadrare în aria lingvistică, spirituală, culturală romanică, 
tinzând spre occidentalizare, proces iniţiat încă de D. Cantemir cu al său 
glosar de cuvinte inclus în Istoria ieroglifică. 

Consecinţa acestui proces a fost şi rămâne direcţionarea limbii 
române literare spre perfecţionarea mijloacelor adecvate de exprimare 
a cugetărilor, sentimentelor, precum şi însuşirea terminologiei tehnice, 
ştiinţifice şi culturale în forme adecvate, cerute de procesul actual 
privind ştiinţa, tehnica şi cultura contemporană. Costachi Negruzzi, la 
1837 declara că neologismele erau necesare pentru un „stil mai adecvat 
civilizaţiei veacului“, iar un secol mai târziu G. Călinescu spunea că 
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„neologismele nu le adoptă un român cult ca să latinizeze o limbă destul 
de latină, ci ca să urmeze progresul ideilor europene“. Astfel, procesul 
de neologizare a fost şi rămâne un agent de primă importanţă în cadrul 
orientării către Occident [2, p. 61-62]. 

Subliniind faptul că neologismul dispune de calităţi de precizare 
şi concizie cu caracter inovator, de variere a nominalizării, de 
diversificare stilistică şi diferenţiere semantică, N. Corlăteanu aduce 
o serie de exemple elocvente în această privinţă. Iată cum prezintă 
autorul neologismul recent sponsor, atestat acum şi în dicţionarele 
generale, cu sensul „persoană, organizaţie, firmă etc., care susţine 
financiar o acţiune în scop publicitar“. 

Neologismul sponsor este etimologiceşte legat de verbul latin 
spondeo, spondere, sponsi, sponsum cu sensul „a garanta pentru 
cineva, a se face garant“. Introdus în ultimele decenii ale secolului 
XX, substantivul sponsor s-a inclus în relaţii de sinonimie cu unităţi 
lexicale care circulau demult în limba română: chezaş, protector, 
proteguitor, filantrop, mecenat, garant. 

– chezaş (< magh. kezeş) este acum un arhaism, indicând „persoana 
care garantează cu averea sa datoria făcută de altul“. 

– mai vechiul proteguitor … şi mai noul protector (< fr. protecteur) 
este un apărător ce păzeşte sau favorizează pe cineva sau ceva. 

– filantrop (< gr. philanthropos – „iubitor de oameni“, persoană care 
întreprindea acţiuni de binefacere în folosul săracilor. 

– garantul (< fr. garant) a luat asupra sa valoarea semantică  
a arhaismului chezaş. 

– termenul livresc mecena (< lat. Maecena) sau mecenat  
(it. mecenato) numeşte un protector al literaturii, artelor, ştiinţelor. 

Şi iată în zilele noastre a apărut un nou termen, specializat mai 
ales în economia politică: sponsor, care fără nici o îndoială, este necesar. 
Acest termen nou se află în relaţii de sinonimie cu toate lexemele mai 
vechi, dar ca la oricare sinonim nu e vorba de o identitate semantică,  
ci de o diferenţiere între toate aceste sinonime. Sponsorul este un chezaş 
sau un garant, este şi un mecenat, protector (proteguitor) şi filantrop. Dar, 
pe când toţi aceştia erau în genere lipsiţi de interese materiale, sponsorul 
urmăreşte şi interese materiale, fie directe, fie indirecte prin reclamă, 
susţinere, scutire de anumite impozite etc. Sponsorul, ca şi toţi ceilalţi, 
poate fi o anumită persoană, dar de cele mai multe ori, este o organizaţie 
ce finanţează o întreprindere, afacere sau şi persoane izolate, neuitând 
niciodată de interesele proprii. E clară, prin urmare, necesitatea apariţiei 
acestui termen economic, de la care s-au format şi derivatele: a sponsoriza, 
sponsorizare, sponsorizat [2, p. 19-20]. 

Împrumutul şi adaptarea în limbă a neologismelor este facilitată şi 
de faptul că în limba română au existat cuvinte asemănătoare ca formă şi 
cu acelaşi sens. De ex., de timpuriu, au pătruns cuvintele robotă, a roboti 
cu sensul „muncă grea, trudă obositoare, clacă“, atestate la scriitorii:  
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L. Blaga, L. Rebreanu, A. Vlăhuţă, M. Sadoveanu. La Ion Creangă: „gazda 
robotind zi şi noapte“. Au apărut şi derivatele: roboteală, robotit. Astfel, 
introdus prin anii 1930-1940 ca neologism, termenul robot s-a încadrat în 
sistemul derivativ şi lexical al limbii române, aflându-şi locul în categoria 
numelor şi verbelor, aceasta fiind „o închegare“ (cum scrie autorul),  
o interpătrundere armonioasă a vechiului cu noul, fapt demonstrat şi prin 
atestarea lui la scriitorii contemporani Victor Teleucă, Grigore Vieru în 
poezia „Robotul“. 

Neologismul este strâns legat de anumite perioade din istoria 
poporului, fiecare din ele, dispunând de un bagaj neologic specific, 
care, cu trecerea timpului se include, în limita necesităţilor expresive şi  
a adaptabilităţii, în sistemul limbii respective şi intră în circulaţie generală. 
Astfel, se subliniază faptul că trecerea republicii noastre de la regimul 
totalitar sovietic la cel democratic, cu libertăţile lui, manifestate şi în 
domeniul mijloacelor expresive, a dus mai întâi la o reducere a utilizării 
termenilor specifici pentru regimul trecut, aceştia devenind istorisme 
(întrecere socialistă, cincinal, colhoz, sovhoz etc.), şi, în schimb, 
s-a pus pe larg în circulaţie terminologia nouă de tipul: concurenţă  
(a monopolurilor, a pieţii), manager, management, managerial, 
indexare, economie liberă (de piaţă), marketing, lobby, leader etc., 
astfel trecându-se la o occidentalizare şi plasare a ţărilor est-europene în 
sistemul economic şi cultural-educativ mondial [2, p. 37-38]. 

Termenii neologici sunt explicaţi în lucrare cu indicarea epocii 
în care au apărut ei în diferite limbi, uneori cu anul şi cu data apariţiei. 
De ex.: privatizare, etatizare, cvorum, nailon etc., etc. şi o serie de 
termeni pur ştiinţifici, specifici pentru anumite domenii, specialităţi: 
medicină, fizică, muzică etc., etc.: penicilină, cibernetică, informatică, 
electronică, volt, foton, algoritm, saxofon, iorgofon etc., etc. 

Într-un capitol aparte sunt analizaţi termenii puşi în circulaţie 
de inventatorii lor, cu data apariţiei şi a evenimentului datorită căruia 
fiecare termen a fost pus în circulaţie: telegraf (la 1792, apărut apoi şi 
în scrierile lui V. Alecsandri, I. L.: Caragiale, C. Dobrogeanu-Gherea), 
telefon (1876) şi apărut apoi telefonic, telefonie, telefonistă etc., 
televizor (1952), apoi telespectator, tranzistor (1948) etc. Termenul 
estetică „ştiinţa cunoaşterii sentimentelor, a căror perfecţiune este 
frumosul“ a fost definit de filozoful german A. G. Baumgarter la 1735, 
dar acceptat definitiv numai la mijlocul sec. al XIX-lea. Termenul 
lingvistică a fost atestat prima dată în 1823 la scriitorul francez Charles 
Nodier, semasiologie, în 1839, în monografia unui latinist Chr. Reisig, 
semantică, în 1883, apărut pentru prima dată în „Essai de semantique“  
a lingvistului francez M. Breal etc., etc. 

Împrumuturile lexicale din alte limbi sunt analizate şi clasificate în:
1. exotisme (unităţi monetare, titluri, profesii, dansuri, instrumente 

muzicale, îmbrăcăminte, băuturi, plante). Aici sunt explicate şi cuvintele: 
fazendă, ecuson, mancurt ş. a. 
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2. barbarisme, care sunt analizate şi din punctul de vedere al 
cultivării limbii. Se aduc mai multe exemple din presa basarabeană 
în care se face abuz de folosirea adverbului vizavi în mod inadecvat. 
Autorul întreabă: „S-ar putea oare intitula piesa lui I. L. Caragiale 
„Conul Leonida vizavi cu reacţiunea“? [2, p. 49]. Este amintit exemplul 
de la V. Alecsandri a verbului amare – „a iubi“, cuvânt inutil care are un 
efect comic. 

3. cuvinte savante: veteran, hibernare, scriptură etc., etc. 
Un capitol aparte este Adaptarea neologismelor: a) adaptarea 

(neadaptarea) ortografică, b) adaptarea fonetică, c) adaptarea 
(încadrarea) morfologică şi neadaptarea morfologică a „cuvintelor 
– citate“ şi a unor nume proprii (apriori, alter ego, honoris causa, 
persona nongrata), d) adaptarea noţională (semantică) este explicată 
prin modificarea semnificaţiei cuvintelor: epigramă, crainic,  
a catapulta etc., etc. 

Într-un capitol aparte este redată Terminologia ecleziastică: toţi 
termenii, rangurile, adresările, titlurile etc. cu indicarea etimologiei, 
cu descrierea Bibliei, cu atestarea celor mai vechi texte româneşti ale 
scrierilor biblice, cărţile sfinte apărute în limba română după 1688 etc. 

În capitolul VIII sunt prezentate căile de formare a neologismelor 
prin mijloace lingvistice proprii, prin includerea în circulaţie a diverselor 
sinonime, formate din rădăcini existente, la care se anexează tot felul de 
afixe (prefixe, sufixe): sufixele neologice, sufixele adjectivale în domeniul 
onomasticii (cornelian, asachian, eminescian etc.), prefixele neologice 
(con, contra, sub, re), prefixoidele, cuvintele compuse (pomicultură, 
prim-ministru, scurtcircuit, scurtmetraj etc., etc., formate după model 
internaţional). Este analizat pe larg procesul neologizării noţionale 
(semantice) prin terminologizare şi determinologizare, când unui cuvânt 
cu valori semantice atestate din cele mai vechi timpuri, sub influenţa 
limbilor romanice, i se atribuie sensuri noi şi când un termen trece în 
lexicul general. 

În capitolul Neologismul – mijloc de modernizare a limbii literare 
se aduc exemple şi de neologisme apărute recent în limba română din 
Basarabia, dar nu sporesc cu nimic valoarea semantică a cuvintelor 
încetăţenite demult în româna literară (fezabil < fr. fesable „realizabil“ 
faţă de realizabil şi realizabilitate, cuvinte încetăţenite demult). 

Şi la sfârşit autorul dă următoarea definiţie: neologismul este un 
termen sau o expresie, împrumutată dintr-o limbă străină sau creată 
din mijloacele proprii ale limbii, conform regulilor morfologice 
corespunzătoare. Neologismul poate fi şi un cuvânt vechi, care capătă 
un sens nou, actual, modern. 

Lucrarea prezentată are un spectru cu mult mai larg decât cel enunţat 
în titlul ei. Autorul, fiind un filolog de profil larg, profund cunoscător al 
limbilor clasice (latina şi greaca), a proceselor lingvistice de formare  
a limbilor romanice, a elucidat şi istoria formării limbii române ca 
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limbă romanică cu trăsăturile ei balcanice. Anunţând că procesul de 
neologizare în limba română începe din sec. al XVII-lea, autorul totuşi 
analizează fiecare unitate neologică (lexicală şi fonetico-morfologică), 
cuvinte comune, expresii, termeni ştiinţifici din diferite domenii, 
începând de la limba latină (la termeni şi din limba greacă), urmărind 
transformările ei în limbile romanice, atestarea în operele literare 
din diferite limbi şi fixarea ei în limba română în forma adecvată, 
corespunzătoare spiritului limbii, încadrarea în şirul sinonimic al 
cuvintelor de bază şi atestarea în operele literare ale scriitorilor 
contemporani. La formarea neologismelor este subliniat rolul important 
al savanţilor, oamenilor de cultură, scriitorilor, jurnaliştilor. Se atrage 
atenţia şi la folosirea corectă a formei cuvântului, şi la locul cuvenit 
în textele scriitoriceşti, şi în cele din mass-media. Lucrarea reprezintă 
o adevărată enciclopedie lingvistică, ce include un enorm material 
lexical, explicat în plan evolutiv. Această lucrare este şi va rămâne 
cartea de căpătâi pentru cei care studiază azi şi pentru generaţiile 
viitoare care vor învăţa şi vor studia limba română. 
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CULTIVAREA  LIMbII  ÎN  VIZIUNEA
ACADEMICIANULUI  NICOLAE  CORLĂTEANU

teodor  COTELNIc,
Institutul de Filologie al AŞM

Ca să dea roade bogate, limba – ca 
şi livada – se cere îngrijită, cultivată. 

 (N. Corlăteanu) 

Rezumat. Un merit incontestabil al academicianului N. Corlăteanu 
rezidă în faptul că la începutul anilor ’60 în contextul unui deşănţat genocid 
glotic, când poluarea limbii române atinge cote dramatice, savantul s-a 
angajat public în fruntea noii generaţii de lingvişti, pe care tot Domnia  
Sa i-a educat, să combată utilizarea în limbă scrisă a elementelor dialectale,  
a împrumuturilor şi a calcurilor nemotivate. La Institutul de Limbă şi Literatură, 
pe care îl conducea, se pregăteşte publicarea culegerilor de articole Cultivarea 
limbii (au apărut vreo zece fascicule), în care sunt examinate greşelile din 
ziarele raionale şi republicane, din emisiunile de radio şi televiziune. El este 
organizatorul a mai multor conferinţe privind cultivarea limbii în diverse oraşe 
şi raioane ale republicii, este animatorul emisiunilor de cultivare a limbii la 
radio şi televiziune, susţine sistematic rubricile Limba noastră şi Ca o vatră 
– limba noastră din revista Femeia Moldovei. Pentru dl profesor cultivarea 
limbii înseamnă nu o simplă decretare a formelor corecte, ci şi o muncă enormă 
de culturalizare a maselor de vorbitori. 

Cuvinte-cheie: claritate, denaturare, expresiv, limbă literară, mijloace 
lingvistice, normă, noutate, precizie. 

Un loc aparte în prodigioasa-i activitate ştiinţifică şi didactică  
a patriarhului filologilor basarabeni, pasionat cercetător al limbii române 
literare, revine problemelor de cultivare a limbii. În chiar groaznicul an 
1945 Domnia Sa se implică activ în discutarea Normelor limbii literare, 
adoptate în 1941. Nu fără contribuţia lui Nicolae Corlăteanu, în urma 
unor dezbateri aprinse, au fost introduse mai multe modificări în sensul 
apropierii lor de normele limbii literare române. Lupta acerbă împotriva 
„tendinţelor naţionaliste în limbă“, a cultivării şantismului degradant,  
a lipsei de bun-simţ şi respect pentru cuvântul scris şi rostit, consfinţit 
de dezvoltarea culturală a neamului nostru, a continuat până în anii 
cincizeci. Sesiunea ştiinţifică din 1950, organizată în acest scop 
a constituit, în pofida aşteptărilor, un pas important în direcţia 
românizării Normelor menţionate. 
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Profesorul Nicolae Corlăteanu participă activ la lucrările 
sesiunii ştiinţifice amintite, demonstrând spiritul şi tendinţa romanică 
de dezvoltare a „limbii moldoveneşti“. Dar peste un an promotorii 
şantismului agresiv organizează o nouă conferinţă ştiinţifică, cu 
participarea unor savanţi de la Academia Unională, la care s-a reactualizat 
problema „limbii moldoveneşti“ ca limbă „osăghită“, cu trăsăturile 
ei individuale, cu normele ei ortografice şi ortoepice deosebite de 
respectivele norme româneşti. Deşi fiecare dintre participanţi la conferinţă, 
începând cu academicianul V. Vinogradov, a stabilit independenţa 
„limbii moldoveneşti“, unii lingvişti moscoviţi (V. Serebrenikov,  
S. Berştein, D. Mihalci) au demonstrat că „limba moldovenească“ este  
o limbă romanică, iar specificul ei îl constituie nu elementele slave,  
ci structura gramaticală şi fondul lexical de bază [1, p. 44, 157]. 

Cu toate că I. D. Ceban şi-a recunoscut greşeala privind originea 
şi romanitatea „limbii moldoveneşti“, el s-a pronunţat din nou pentru 
scrierea palatizată (chişior, vraghie, jin, nişi), ca limba literară să 
nu coincidă cu dialectul muntean, adică cu limba română, să nu se 
ignoreze „cuvintele norodnişi moldoveneşti (aist, amu, aista, iamuş, oi 
aduşi, cuşmî, a chiti, a se inji, mâniştegură ş. a.), iar cuvintele străine 
să fie ortografiate după maniera rusească (Chitai, Varşava, Dania, 
Crâm, Ispania, Parij, Litva, Rim, Şveţia, Franţia) „ce corespunde pe 
deplin necesităţilor practice ale poporului moldovenesc“. „Care dintre 
aceste principii sunt mai aproape de limba moldovenească – se întreba  
I. D. Ceban – franţuzesc sau rusesc cu care limba moldovenească a 
întreţinut o legătură străveche, de la care s-a îmbogăţit tot timpul şi 
continuă să se îmbogăţească mai ales acum? Mai trebuie să demonstrăm 
că unicul principiu cel just va fi cel rusesc“ (2, p. 172-176). 

Cu deosebită vehemenţă au fost criticaţi oponenţii săi (Gh. Bogaci, 
V. Coroban, Andrei Lupan, Em. Bucov, D. Mihalci) care se făceau 
vinovaţi de „ignorarea limbii moldoveneşti, defăimarea orientării spre 
limba rusă şi orientarea pentru cultura occidentală, impunându-se fără 
necesitate cuvintele franceze, latine şi italiene, ignorându-se legile 
interne ale dezvoltării limbii moldoveneşti“. De ce ar trebui, spunea  
I. D. Ceban, să se folosească: şomaj, definiţie, tentacul, alianţă, 
celulă, premisă, ordin, sentinţă, interogatoriu şi alte cuvinte vest-
europene în cazul în care împrumuturile din limba rusă sunt mai 
apropiate şi mai înţelese: bezrabotiţa, opredelenie, şciupalţe, soiuz, 
cletkă, predposâlkă, prigovor, prikaz, dopros ş. a. [3, p. 178-179]. 
Bineînţeles, în calitatea sa de profesor de limbă la Universitatea de 
Stat, N. Corlăteanu respingea tacit normele şantiste şi continua să 
pregătească cadre de filologi în spiritul adevăratelor norme literare 
ale limbii române ‒ fonetice, lexicale şi gramaticale. 

Pledoaria profesorului Corlăteanu pentru perfecţionarea ortografiei 
„limbii moldoveneşti“, pentru promovarea românismului, munca de 
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pregătire a cadrelor de viitori promotori ai limbii române şi activitate 
ştiinţifică s-au soldat, în 1956, cu rezultatele scontate când a avut loc 
revizuirea temeinică a normelor ortografice şi recunoaşterea faptului 
că aceeaşi entitate glotică e denumită cu doi termeni diferiţi: limba 
moldovenească şi limba română. Credem cu această ocazie ar fi binevenit 
să cităm mai ales pentru cititorul contemporan, acel pasaj despre unitatea 
lingvistică moldo-română, scris în 1956, în condiţii sociale destul de 
riscante pentru autori. Iată cum este tratată unitatea moldo-română: 
„Asta înseamnă, că amândouă limbile au un fond lexical comun şi 
aceeaşi sistemă gramaticală, morfologică şi sintactică, adică declinarea 
substantivelor, conjugarea verbelor, formarea şi flexionarea tuturor 
celorlalte părţi de vorbire, sistema formării cuvintelor, regulile de îmbinare  
a acestora, topica – toate acestea sunt absolut identice şi nu se deosebesc 
prin nimic esenţial. Aceasta înseamnă, prin urmare, că moldovenii şi 
românii nu întâmpină greutăţi în comunicarea dintre dânşii nici în vorbirea 
orală, nici în cea scrisă“ [4, p. 31-32]. 

Referindu-se la reorientarea normei lingvistice, codificate intenţionat 
divergent în Republica Moldova, regretata savantă bucureşteană Mioara 
Avram avea să menţioneze la Simpozionul Internaţional cu tema Norma 
literară în contextul diversităţii funcţionale a limbii române (Chişinău, 
1993) că „este meritul incontestabil al intelectualilor basarabeni că încă 
în ’50 au ştiut să profite de orice moment de relativă destindere internă şi 
externă pentru a-şi orienta norma lingvistică din ce în ce mai mult după 
cea de peste Prut“ [5, p. 36]. 

Tentativele ideologilor românofobi de a lichida discrepanţa dintre limba 
literară şi vorbirea colocvială, năpădită de rusisme şi calcuri din limba rusă, 
au continuat, dar pe an ce trecea se făcea tot mai simţit rolul pedagogului-
filolog, al omului de ştiinţă-filolog în acţiunea de veghere asupra corectitudinii 
vorbirii, a limbii scrise, unica susceptibilă de îmbunătăţiri în condiţiile  
aşa-zisului „bilingvism armonios“. Afirmarea normei literare s-a intensificat 
în stânga Prutului mai ales după 1960, când acelaşi Nicolae Corlăteanu, 
care prezenta o valoare excepţională pentru mii şi mii de învăţăcei,  
s-a angajat public, în fruntea noii generaţii de lingvişti, pe care tot Domnia 
Sa i-a educat, să combată utilizarea în limba scrisă a elementelor dialectale,  
a împrumuturilor şi a calcurilor nemotivate. La Institutul de Limbă 
şi Literatură pe care îl conducea, se pregăteşte publicarea culegerilor 
de articole Cultivarea limbii (au apărut vreo 13 broşuri), în care sunt 
examinate greşelile din ziarele republicane şi raionale, din emisiunile 
radio şi televizate, propunându-se modelele corecte. El este organizatorul 
a mai multor conferinţe privind această temă în diverse oraşe şi raioane 
ale republicii: Chişinău, Bălţi, Cahul, Soroca, Călăraşi, Orhei ş. a., este 
animatorul emisiunilor de cultivare a limbii la radio şi televiziune, sub 
denumirile Limba noastră, Grai matern, Ghidul radiofonic – În lumea 
cuvintelor, susţine sistematic în revista Femeia Moldovei rubricile 
Limba noastră (1975-1982) şi Ca o vatră – Limba noastră (1982-1995). 
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Corectitudinea exprimării orale şi scrise la nivel lexico – gramatical şi 
stilistic este obiectul de studii în mai multe articole şi cărţi. Amintim în 
acest sens doar câteva: Cultivarea limbii şi problemele ei actuale (1961), 
Normele literare şi chestiunile de cultivare a limbii (1962), Cultivarea 
limbii la etapa actuală (1963), Măiestria scriitorului şi problema 
cultivării limbii (1963), Să cultivăm limba literară (1963), Cultivarea 
limbii şi şcoala (1966), Cultivarea limbii la un nivel mai înalt (1968), 
Şi vorbirea orală trebuie cultivată (1970), Limba presei moldoveneşti 
(1971), Scriitorul în faţa normei literare (1974), Cultura vorbirii şi 
terminologia sportului (1991), Ecologia limbajului (1993), Vorbirea vie 
şi ortografia (1991) etc. 

Este inestimabilă contribuţia domnului academician la reforma 
ortografică din anii ’50-’60, eveniment important în unificarea normelor 
literare de scriere şi pronunţare corectă ce s-a soldat cu apariţia 
îndreptarului Ortografia limbii moldoveneşti (1957, ediţia a II-a în 1967) 
şi a Dicţionarului ortografic al limbii moldoveneşti (1965, ediţia a II-a în 
1978), ale căror coautor şi redactor a fost academicianul prof. N. Corlăteanu. 
În legătură cu această ocazie N. Corlăteanu avea să specifice mai târziu: 
„În deceniul al şaselea s-a întreprins cunoscuta reformă a ortografiei, 
care a descătuşat spiritele creatoare ale intelectualităţii noastre. Au fost 
înlăturate piedicile artificiale care limitau posibilităţile de exprimare  
 a gândurilor şi sentimentelor“ [6, p. 68]. 

În articolul-program Ce este cultivarea limbii?, publicat în primul 
număr al seriei Cultivarea limbii, din 1961, Domnia Sa menţionează: 
„Cultivarea limbii trebuie să ducă la formarea simţului limbii la toţi acei 
care vorbesc limba dată. Omul care are un dezvoltat simţ al limbii, ştie 
să folosească un anumit cuvânt, vechi sau nou, la locul potrivit. Ca şi 
muzicianul, care tresare la fiecare notă falsă, auzită într-un ansamblu 
muzical, vorbitorul cu un fin simţ al limbii prinde orice abatere de la 
cerinţele limbii literare“ [7, p. 6]. În continuare scrie că acei ce se ocupă de 
cultivarea limbii „trebuie să aibă în grijă curăţarea ogorului lingvistic de tot 
ce împiedică exprimarea corectă, adecvată a gândurilor şi a sentimentelor 
vorbitorilor. Tendinţa de a-şi cultiva limba trebuie să intre în preocupările 
tuturor acelor care se folosesc de limbă ca de cel mai de seamă mijloc de 
comunicare“ [8, p. 14]. 

În contextul unui grav genocid glotic când limba populaţiei autohtone 
majoritare era inundată de tot felul de impurităţi lingvistice (rusisme şi 
calcuri), distinsul nostru lingvist îşi dădea bine seama şi cerea colegilor 
săi să conştientizeze un lucru simplu: pentru a ne integra în familia 
popoarelor civilizate, e nevoie de o muncă enormă, or „marea majoritate 
sau chiar întregul colectiv de vorbitori ai unei limbi trebuie să folosească 
atât oral, cât şi în scris modelele de limbă, formele literare. În vederea 
atingerii acestui scop nobil, explicând şi justificând folosirea cutării sau 
cutărui element lingvistic recomandabil, – sublinia mereu N. Corlăteanu, 
– cultivarea limbii contribuie la însuşirea conştientă a normelor literare, la 
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formarea şi cultivarea simţului limbii la marea majoritate a vorbitorilor“ 
[9, p. 12-13]. 

Pentru academicianul N. Corlăteanu cultivarea limbii nu e o simplă 
decretare a formelor corecte, ci o muncă enormă de culturalizare anume 
a masei majorităţii vorbitorilor. El e de părere că munca de cultivare  
a limbii se aseamănă cu cea a agricultorului: la fel cum agricultorii îngrijesc 
pământul şi plantele ce cresc pe acest pământ, căutând să obţină o roadă 
cât mai bogată, tot aşa şi cel ce se ocupă de cultivarea limbii trebuie să 
aibă în grijă curăţirea ogorului lingvistic de tot ce amestecă la o exprimare 
corectă, adecvată a gândurilor şi a sentimentelor celor care se folosesc  
de această limbă. În felul acesta, dânsul sublinia deseori că „ocupându-
ne de cultivarea limbii, suntem chemaţi a lămuri ce fel de elemente 
lingvistice sunt mai potrivite pentru un anumit scop, să arătăm care 
dintre ele corespund mai bine tendinţelor generale actuale ale limbii 
şi care sunt învechite şi lipsite de viaţă“. În aceste cazuri nu obosea 
să repete că „în afară de întrebuinţarea generală în limba comună 
trebuie să ţinem cont şi de folosirea acestor elemente în opera celor 
mai reprezentativi scriitori“ [10, p. 11-12]. 

Fără declaraţii zgomotoase, cu o chibzuinţă ideologică bine 
cumpănită, N. Corlăteanu adoptă o strategie cu bătaie lungă şi, cum 
s-a dovedit mai târziu, de o eficienţă extraordinară, concentrându-
şi eforturile asupra studierii limbii şi stilului scriitorilor clasici şi 
promovării normei eminesciano-crengene. Având în vedere că scriitorii 
propun modelul de folosire a limbii literare, şlefuiesc limba literară, o 
perfecţionează punând în circulaţie anumite cuvinte, forme sau construcţii 
noi, neobositul dascăl a studiat şi a propagat farmecul exprimării unor 
mari scriitori români, cum sunt Ion Creangă, Mihai Eminescu, Vasile 
Alecsandri…. În opinia lui, un adevărat scriitor simte limba, ştie să-i 
aprecieze şi să-i verifice posibilităţile stilistice şi estetice, căci „poetul  
e arhitect, un inginer al sufletelor umane, dar în aceeaşi vreme 
este şi un meşter-faur, un maestru al slovei scrise, prin intermediul 
căreia el face ca ceilalţi să vadă, să simtă pulsul vieţii, să acţioneze 
în corespundere cu idealurile nobile ale societăţii“ [11, p. 46]. Dar 
pentru aceasta e necesar ca maeştrii slovei scrise să depună o muncă 
foarte intensă, până ce ajung la forma cea mai desăvârşită. Drept 
exemplu în această privinţă este cazul lui M. Eminescu, căutând forma 
definitivă a ultimului vers din prima strofă a poemului Luceafărul  
(O prea frumoasă fată) a încercat vreo 11 variante. În cazul dat e vorba 
de talentul poetului, care a selectat cuvintele şi construcţiile cele mai 
potrivite pentru exprimarea conţinutului de idei al poeziei. Totodată, 
Domnia Sa atrage atenţia că, spre deosebire de lucrările ştiinţifice şi 
actele oficiale în care se respectă cu stricteţe normele limbii literare, 
comunicarea artistică îşi are legităţile ei. Necesităţile estetice îi permit 
scriitorului, în special poetului, să se abată uneori de la normă. Pentru 
a-şi exprima individualitatea, maestrul slovei scrise este nevoit să se 
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elibereze oarecum de rigiditatea normelor literare. Fireşte, abaterile 
trebuie să fie bine motivate de conţinutul de idei al operei literare. 
Un adevărat mânuitor de condei trebuie să aibă bine dezvoltat simţul 
normei în cadrul limbii literare. 

Profesorul nu se mărgineşte doar să dezvăluie cauzele apariţiei 
diferitelor greşeli de limbă, să demonstreze în ce constă încălcarea regulilor 
şi normelor de exprimare corectă, ci se străduieşte să găsească şi soluţiile 
eficiente. El insistă asupra factorilor care asigură o exprimare corectă, 
precisă, expresivă şi adecvată, spre care trebuie să tindă orice vorbitor. La 
o atare exprimare se poate ajunge prin lectura operelor literare clasice şi 
contemporane, prin străduinţa de a respecta cu stricteţe normele ortoepice, 
ortografice, lexicale şi gramaticale în vigoare. 

Infatigabilul cercetător acordă un rol important valorificării 
şi propagării normelor lexicale, în special cuvântului recepţionat 
de purtătorii unei limbi ca elementul ei central. Din punctul lui de 
vedere, una din condiţiile de bază ale exprimării corecte este utilizarea 
adecvată a cuvintelor, în strictă conformitate cu sensurile lor, cu norma 
în vigoare, respectarea căreia este o cerinţă fundamentală pentru 
menţinerea unei comunităţi glotice. Simultan savantul relevă cauzele 
de apariţie a erorilor în utilizarea unităţilor lexicale: necunoaşterea sau 
cunoaşterea aproximativă a sensului, care duce la folosirea neadecvată, 
nefirească a cuvintelor sau la atribuirea unor sensuri improprii; năzuinţa 
unor vorbitori de a utiliza neologisme, fără a le cunoaşte sensul 
deplin; neglijarea particularităţilor semantice ale cuvintelor în cadrul 
frazeologismelor şi înlocuirea cu echivalente semantice neadecvate 
sau prin calcuri defectuoase, uneori ridicole; abuzul de tot felul de 
barbarisme. 

Munca de cultivare a limbii nu este, în concepţia prof. N. Corlăteanu, 
un proces haotic. Cultivatorul de limbă, subliniază dânsul, „intervine doar 
în cazurile, când avem două sau mai multe cuvinte, forme sau construcţii, 
dintre care numai una este recomandabilă. Astfel, trebuie propagate şi 
răspândite numai formele de tipul mânji, grumazi, care sunt în corespundere 
cu tendinţele istorice de dezvoltare a limbii noastre. Aceste cuvinte sunt de 
o vechime foarte mare. La origine în componenţa lor fonetică era africata 
dz, care acum a evoluat în z. De aici şi alternanţa z-zi (grumaz, mânz – 
singular, grumaji – mânji – plural)“. Şi profesorul explică cu răbdare mai 
departe: „Cu totul alta e situaţia în cuvintele harbuz, obraz, treji, viteji)“ 
[12, p. 12]. 

Aceeaşi grijă avea pentru respectarea normelor fonetice. Atât în 
prelegerile universitare, cât şi în multiplele articole scrise, insistă cu 
toată puterea de convingere asupra necesităţii de a respecta normele 
ortoepice literare. În special se opreşte asupra accentului: „nu o dată am 
auzit accentuându-se greşit: ducèm – ducèţi; bătèm-bătèţi; trecèm-
trecèţi; mergèm-mergèţi ş. a. Este vorba de accentuări dialectale (şi 
nu literare) ale verbelor de conjugarea a III-a la timpul prezent modul 
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indicativ. La asemenea verbe norma literară fonetică cere ca accentul să 
cadă pe rădăcina verbului, şi nu pe desinenţă. Deci, în corespundere cu 
normele literare fonetice trebuie să accentuăm: dùcem, dùceţi, bàtem, 
bàteţi, trècem, trèceţi ş. a. m. d.“ [13, p. 8]. 

Pentru a-l determina pe cititor să creadă cu tot dinadinsul că 
accentul este de o importanţă deosebită, că el este, după cum spuneau 
gramaticii antici „sufletul“ cuvântului şi de el depinde de multe 
ori sensul nu numai al unui cuvânt, ci şi al unei propoziţii întregi,  
N. Corlăteanu citează exemplul semnificativ din M. Eminescu De unde 
vii?. Accentul logic poate cădea pe fiecare dintre cele trei vorbe unde, 
vii, tu şi în fiecare caz fraza va avea alt înţeles. 

O altă orientare în domeniul cultivării limbii a dlui profesor a fost 
direcţionată spre presa periodică (scrisă şi orală), considerată, pe bună 
dreptate, un mijloc eficient de cultivare şi propagare a scrisului şi vorbirii 
corecte, culte, expresive. Din acest motiv devierile de la normele limbii 
literate, strecurate atât în paginile ziarelor şi revistelor, cât şi în emisiunile 
de radio şi televiziune au consecinţe nefaste asupra maselor largi de 
purtători ai limbii române. 

Făcând unele totaluri ale materialelor consacrate problemelor de 
cultivare a limbii în forma ei scrisă şi orală, apărute în primele 5 numere 
ale broşurilor sub titlul comun Cultivarea limbii în cadrul Institutului 
de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, 
savantul schiţează unele perspective în activitatea de cultivare a limbii 
literare contemporane, care se cere mereu dezvoltată şi desăvârşită. În 
acelaşi timp atrage atenţia colegilor de a contribui la ridicarea nivelului de 
cultivare a limbii, în special de aspectul ei literar. Este necesar ca de această 
muncă nobilă să se ocupe continuu nu numai cercetătorii ştiinţifici, ci şi 
opinia publică largă: învăţătorii (nu numai de limbă şi literatură), studenţii, 
scriitorii, ziariştii, redactorii, artiştii, traducătorii, în genere, toţi acei, care 
nu sunt indiferenţi faţă de comunicarea cât mai expresivă şi adecvată în 
limba maternă. Printre problemele studiate în mod nesatisfăcător sau care 
au fost atinse doar în treacăt în materialele publicate, se numără: sporirea 
vocabularului cu noţiuni noi ce apar în legătură cu necesitatea de a exprima 
prin mijloace lexicale româneşti realizările ştiinţei şi tehnicii moderne, 
ale literaturii şi artei contemporane; problema relaţiilor semantice dintre 
cuvinte, corelaţia dintre sens şi formă; cea a ortoepiei; cultivarea limbii 
vorbite. Acelaşi lucru se poate spune şi despre frazeologie – izvor foarte 
important de mărire a expresivităţii limbii literare. După părerea Domniei 
Sale toate aceste probleme de cultivare a limbii urmează să fie aprofundate 
şi anume: „Se impune o cercetare continuă în mod atrăgător şi interesant 
a chestiunilor lingvistice, însă acestea să se efectueze în plan vertical 
istorico-etimologic, precum şi în plan orizontal prin studii comparative, 
trimiteri la evoluţii paralele din alte limbi înrudite şi neînrudite“  
[14, p. 9]. 

În cartea Cuvântul în vâltoarea vieţii prof. N. Corlăteanu dă 
pentru cititorul obişnuit, mai puţin iniţiat în probleme de lingvistică, 



134

unele sfaturi folositoare referitoare la utilizarea corectă a mijloacelor 
de exprimare. Le reproducem în întregime: a). Să-ţi formulezi gândul 
în mod precis şi concret, alegând cuvintele mai potrivite, mai adecvate 
la redarea acestui gând sau sentiment; b). Să recurgi la termeni, pe care-i 
cunoşti bine din punctul de vedere al sensului, al formei lor fonetice, al 
valorii lor stilistice; c). Să citeşti mult literatură artistică, publicistică, 
de specialitate; d). Să nu neglijezi nimic, când cauţi cuvintele; e).  
Să recurgi la mijloace originale şi interesante; să foloseşti expresii şi 
construcţii, care trezesc un viu interes, fără însă, a cădea în extremitatea 
„stricătorilor de limbă“; f). Să vorbeşti şi să scrii simplu, accesibil, 
fără a ajunge la simplism; g). Să utilizezi cuvinte şi expresii uşor 
de reţinut, bineînţeles, menţinându-te la nivelul cerut de progresul 
ştiinţific, tehnic şi cultural; h). Să-ţi formulezi gândul în aşa fel, ca 
să trezeşti interesul ascultătorului (sau cititorului), bunăvoinţa lui;  
i). Să dai exemple din viaţa de toate zilele, accesibile pentru ascultător;  
î). Când este vorba de adresări, să ai în vedre anumite persoane 
concrete. Este aceeaşi situaţie ca şi cum la o convorbire te uiţi în ochii 
interlocutorului [15, p. 67-70]. 

Ţinând seama de aceste sfaturi ale profesorului se poate ajunge mai 
lesne la transmiterea precisă şi expresivă a gândurilor şi sentimentelor. 
Cunoaşterea şi dezvoltarea graiului matern constituie o datorie patriotică 
a fiecărui vorbitor al limbii materne, pentru că orice om cult trebuie să 
stăpânească într-o măsură cât mai perfectă posibilităţile expresive nu 
numai ale graiului matern, ci şi ale altor limbi. Se cere ca orice vorbitor 
să contribuie nu numai la însuşirea mijloacelor expresive, ci şi să le 
folosească în vorbirea cotidiană la redarea oricărui conţinut. Este necesar 
să contribuie la îmbogăţirea, cultivarea, perfecţionarea limbii acelui 
colectiv naţional; deoarece „limba se caracterizează prin dinamismul de 
fiecare zi şi nu rămâne niciodată «îngheţată» într-un anumit stadiu, ci 
poate fi mereu împrospătată cu elemente noi“ [16, p. 202]. Numai în 
felul acesta limba îşi va putea îndeplini funcţia sa de bază de a fi cel mai 
important mijloc de comunicare şi-şi va atinge scopurile ei principale: 
claritate, precizie şi noutate, dându-i vorbirii o formă armonioasă şi 
plăcută pentru cei din jur. 

Şi, în sfârşit, nu putem să nu amintim că dl prof. acad. N. Corlăteanu  
a cultivat cu multă dragoste cuvântul ales, a apreciat sincer expresia 
perfectă, ocolind cu perseverenţă uimitoare expresiile obscene, cuvintele 
cu semnificaţie dubioasă, tot ce putea să arunce o umbră cât de mică 
asupra frumuseţii limbii române pe care a servit-o cu un devotament de 
adevărat fiu al ei. 

Considerăm că ar fi un gest de recunoştinţă creştinească dacă cineva 
dintre discipolii dumnealui ar aduna la un loc toate materialele de cultivare 
a limbii publicate de Domnia Sa de-a lungul anilor, dar rătăcite până astăzi 
în diferite cărţi, culegeri tematice, reviste şi ziare, le-ar înmănunchea şi 
publica într-un volum aparte, mult aşteptat şi foarte necesar publicului 
larg de cititori. 
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RAPORTUL  ISTORIE  LITERARĂ-SOCIOCRITICĂ

oxaNa  DIACON,
Institutul de Filologie al AŞM

Afirmându-se ca ştiinţă în anii ’70 ai secolului trecut, sociocritica 
marchează o importantă schimbare de optică în hermeneutica literară, 
menită să explice producerea şi structura textului literar în lumina 
contextului social. 

Pornindu-se de la afirmaţiile fondatorului ei, Claude Duchet, 
precum că „orice creaţie artistică este şi practică socială“ [1], socialul 
va fi văzut în strânsă corelaţie cu istoricitatea, propunându-se, în 
esenţă, o lectură socioistorică a textului. Depistarea socialului în text 
devine posibilă în cazul în care cunoaştem mijloacele prin care el este 
textualizat. Scriitorul, volens-nolens, nu se poate sustrage cadrului 
social şi celui istoric din care face parte. Componenta istorică se referă 
la reflectarea epocii în operă, sociocritica urmărind, în consecinţă, 
producerea şi structurarea operei literare în funcţie de contextul istoric 
şi social. 

Aparent, se creează impresia că aceleaşi deziderate stau şi 
la baza sociologiei literaturii, dar, de fapt, ele plasează socialul 
şi literarul într-un raport de „interacţiune dinamică“, urmărind 
îndeosebi corelaţia textului cu contextul social, pe când sociocritica, 
este o practică de lectură marcată de o atitudine specifică faţă de 
textul literar: „[o atitudine] respectuoasă faţă de autonomia textului 
ca formă estetică (…) şi, în egală măsură, atentă la procedeele prin 
intermediul cărora această formă se articulează, într-un fel sau altul, 
în spaţiul social.“ [2]. Prima direcţie pune accent pe contextul istoric, 
cea de-a doua pe structurile textuale. 

Ca să înţelegem care este de fapt importanţa istoriei în interpretarea 
textului din perspectivă sociocritică, ce este aceasta de fapt, sub ce 
forme se manifestă şi despre care istorie vorbim ca atare, este necesar 
să facem următoarele distincţii:

Istoria literară vs istoria literaturii
În unele studii critice, întâlnim folosite, adesea impropriu, 

sintagmele istoria literaturii şi istoria literară, ambele creând, în cele 
mai frecvente cazuri, confuzii. Stabilirea deci a unei distincţii între ele 
devine un imperativ, în condiţia în care desemnează şi vizează domenii 
distincte de cercetare. Astfel, istoria literaturii se referă la ansamblul 
de opere literare atestate de la începutul primelor forme scrise. A face 
istorie a literaturii înseamnă „a fi obligat să faci atât istorie propriu-zisă, 
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cât şi biografie de scriitor, analiză de text literar, adeseori indisociabilă 
de biografia scriitorului, conform paradigmei Sainte-Beuve, monografie 
literară, critică privind geneza şi receptarea unei opere, etc.“ [3, p. 3], pe 
când istoria literară are în vedere caracterul estetic al operelor. Adrian 
Marino insistă asupra caracterului estetico-literar pentru că, în opinia lui, 
în caz contrar, istoria literară nu şi-ar dovedi viabilitatea, pentru că ea: „se 
ocupă în mod esenţial numai de fenomenele estetico-literare. Altfel, n-ar 
avea nici un sens să se proclame literară.“ [4, p. 133]. Caracterul estetic este 
explicat de teoreticianul român prin succesivitatea istoriei literaturii faţă 
de istoria literară, întrucât: „Întâi au apărut operele, apoi nevoia «istoriei» 
lor. Există opere literare care se succed în timp, care se cer recunoscute şi 
studiate ca atare. De unde şi necesitatea fundamentală a istoriei literare de 
a se întemeia pe un concept estetic, pe o definiţie a «literaturii» [4, p. 133]. 
Şcoala formalistă rusă a considerat, la fel, esteticul ca fiind indisociabil 
operei literare. Roman Jakobson afirma: „Dacă istoria literară doreşte să 
devină o ştiinţă, ea trebuie să recunoască procedeul estetic drept unica 
sa preocupare.“ [4, p. 141]. Accentul cade deci nu pe ceea „ce spune 
poetul, ci pe cum spune“. Adevărata „dată“ de istorie literară, nu mai 
este detaliul biobibliografic, ci apariţia unui nou tip de metaforă, a unei 
noi idei poetice. Urmează a fi scrisă, nu istoria romanului, ci istoria 
tehnicii romanului, ca naraţiune etc. [4, p. 141]. 

Această disociere este efectuată încă de la primele încercări de  
a face istorie literară, adică încă de la Lanson sau Brunetière. 

Contribuţii importante în domeniu s-au înregistrat odată cu studiile 
bazate pe critica biografică, şi anume: ale lui Sainte-Beuve (care explică 
opera făcând trimitere la viaţa autorului, prin filiera acesteia reconstituindu-i 
geneza), Voltaire, La Harpe, Taine (care explică individul cu ajutorul a trei 
factori: rasa, mediul, momentul istoric). 

Aporturi veritabile la dezvoltarea istoriei literare s-au înregistrat 
odată cu Brunetière (biografismului şi socialului îi este adăugată tradiţia 
literară reprezentată de gen), Renan (care pledează pentru o analiză 
din perspectivă sociologică), până la lucrările lui Gustave Lanson, care 
are marele merit de a face din istoria literară o adevărată disciplină 
ştiinţifică. Fiind fondatorul ei, situează textul în contextul său istoric. 
Contribuţiile teoreticienilor istoriei literare au dat naştere aşa-zisei 
„critici de geneză“, de la începutul secolul XX, care marchează o nouă 
percepţie asupra noţiunii de text. Gustave Lanson studiază, în acest 
sens, tot ceea ce se referă la genetica textuală – materie care, ulterior, 
devine mostră pentru determinarea genezei operei. Gustave Rudler 
se axează pe emergenţa geneticii textuale în Franţa, fiind preocupat, 
în mare parte, de reconstrucţia genezei. El delimitează, cu această 
ocazie, critica externă (bazată pe documente, referindu-se la mărturiile 
prietenilor, pe corespondenţă, pe diversele note) de critica internă, 
care urmăreşte să dezvăluie stările conştiente şi inconştiente pe baza 
diverselor manuscrise ale autorului. 
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Brunetière şi Lanson au totuşi meritul de a face mai mult decât istorie 
literară, îmbinând-o pe aceasta cu critica. Lanson se preocupă în principal 
de „fenomenul literar, nu de biografia autorului. (…) Individualitatea 
trebuie aflată în operă. În practică aceasta este, de altfel, exact ceea ce 
face Lanson: el caracterizează idei, sentimente, stări de spirit, atitudini; el 
descrie, expune, interpretează, dar totodată emite judecăţi, deseori folosind 
ascuţişul epigramatic, şi punctul personal de vedere.“ [5]. 

Ulterior, biografismul va constitui subiect de dezbateri pentru 
critica franceză. Odată cu reevaluarea conceptului de literatură, este supus 
analizei şi termenul de istorie literară. „Opera este aceea care absoarbe 
istoria, nu istoria este cea care o resoarbe pe ea.“ [6] Fără să nege 
importanţa biografiei autorului în înţelegerea sensurilor operei, noii critici 
arată că „circuitul comprehensiunii merge de la operă la autor pentru a se 
întoarce spre operă, şi nu de la autor spre operă pentru a se închide asupra 
autorului.“ [7]. 

Roland Barthes, în acest context, „este un anti-Lanson, pe el nu-l 
interesează «ce spune autorul», ci ce spune limbajul care curge sub 
pana autorului, pe care autorul nu-l gândeşte, dar care, el însuşi, este 
gândire.“ [8]. 

Conceptul de istorie literară se extinde, aşadar, la nivelul 
comprehensivităţii textului literar. În absenţa unei culturi istorice este 
imposibil să extragem fondul de idei şi să obţinem o interpretare valorică 
pertinentă: „Fără un minimum de cunoştinţe asupra contextului, a tradiţiei 
literare, a intertextualităţii, ele (textele, n. a.) pierd o bună parte din 
interes.“ [9, p. 20-21]. Chiar şi cele mai elementare deprinderi au la bază 
un fundament socioistoric [9, p. 20-21]. Respectiv, prin analogie, genurile, 
temele, stilurile, etc. se conformează tendinţelor sociale contemporane, 
dar păstrează, în esenţă, geneticitatea hipotextului. 

Istoria literară este cea care introduce dimensiunea timpului în 
cercetarea literară. Ea plasează opera într-un context bine determinat şi 
descrie, totodată, aventura scriiturii literare. Tangenţa pe care o întreţine 
cu sociocritica nu se rezumă doar la geneza operei sau la biografia 
scriitorului, ci se referă şi la modalităţile de articulare a anumitor judecăţi 
în evoluţia realităţii literare. Ordinea timpului nu ancorareză opera într-
un spaţiu al trecutului, ea presupune şi o serie de relaţii dialectice, care 
permit confruntarea timpului prezent cu alte timpuri, a Eu-ului cu Altul, 
a noului cu vechiul, a clasicului cu modernul etc. 

Mai nou, structuraliştii impun perceperea istoriei literare prin filiera 
poeticii, sociocriticii, retoricii, semioticii, naratologiei sau achiziţiilor 
comparatiste. Aceste raporturi sunt văzute simplist de către Constantin 
Trandafir, care consideră că problema este „simplă ca bună ziua“. Opera 
literară apare într-un context, deci are şi un statut istoric. Deci este 
posibilă şi necesară analiza „istorică“. (…) În multe lucrări de istorie 
literară se observă chiar o recrudescenţă a sociologismului, indiferent că 
poartă o nouă pălărie: socio-critica, sociopoetica, sociologia comunicării, 
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orizontul de aşteptare, structuralismul genetic, teoria „grupurilor sociale“ 
ş. a. Escarpit, Caillois, Goldmann, Mukarovsky sunt notorii în această 
privinţă.“ [10] Şi de fapt, pe drept, pot fi considerate ca forme ale istoriei 
literare: sociologia literaturii, sociocritica, sociopoetica şi pragmatica 
literară, istoria literară constituind un demers interdisciplinar. 

Structuraliştii consideră că istoricul nu trebuie să privească prin 
prisma trecutului, dar prin cea a prezentului – pentru a-l reconstrui nu 
pentru a oferi o reproducere obiectivă a realităţii. Cu atât mai mult 
insistă ei cu cât, obiectivitatea istorică este privită sceptic, în măsura 
în care istoricul este dependent de anumite metode, concepte, principii 
pe care le alege, totuşi, la discreţia sa. 

Criticul francez Bruno Laforgue consideră că binomul istorie 
literară – istoria literaturii comportă o serie de confuzii şi, în acest 
context, sociocritica devine perspectiva care percepe textul din mai 
multe puncte de vedere. Astfel, „unul din primele ei merite (…) 
constă în permiterea interogării relaţiei dintre istorie şi literatură, 
fără riscul de a reveni la pozitivismul cel mai prostesc sau la 
lukácsismul cel mai restrâns, în măsura în care obiectul său este de  
a studia înscrierea socialului, a politicului şi a istoricului în text. În 
consecinţă, tentaţia de a despărţi literatura de istorie dispare complet, 
deoarece istoria este consubstanţială literaturii, şi una nu poate fără 
cealaltă. Teoretic, luarea în considerare a istoriei a avut ca efect asupra 
sociocriticii reconsiderarea contextului şi a referentului, examinându-le 
drept co-text şi drept terment de referinţă, altfel, spus, ca rezultat al unei 
textualizări“ [11]. 

Istoricitate – sociocritică
„Cu ce contribuie sociocritica la înţelegerea istoricităţii literaturii?“ 

[12], îşi pune întrebarea Alain Vaillant. În această situaţie, el face apel 
la conjunctura în care apare sociocritica. În 1979, momentul proclamării 
ei, studiul lui Claude Duchet situează sociocritica la intersecţia dintre 
critica materialistă şi ideologia marxistă. Evoluţia ei devine posibilă doar 
datorită dialogului dintre cercetările efectuate asupra socialităţii. Această 
conjunctură devine crucială în situaţia în care: „Pe de o parte (contextul 
istoric, n. a.) reaminteşte că ultima (sociocritica, n. a.) este născută într-
un context ideologic foarte precis, în care vorbim despre universităţile 
literare de stânga – să spunem astfel –, din luna mai 1968, iar pe de altă 
parte, ni se cere să opunem istoria tradiţională (postlansoniană) la voga 
poeticii structuraliste, încercând să conciliem materialismul istoric şi 
achiziţiile analizei formale a textelor.“ [12]. Claude Duchet caută „să 
pună în evidenţă istoricitatea scriiturilor literare“ [13]. 

Şi totuşi: „De ce istoricitatea este atât de importantă pentru 
sociocritică?“ Xavier Bourdenet este interesat, în acest sens, de modalitatea 
prin care textul exprimă temporalitatea, altfel spus – „cum poate fi citit 
timpul în roman?“ [14]. Dacă avem în vedere planul prezentului, atunci 
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vom întâmpina unele dificultăţi în stabilirea frontierelor sale: unde 
se sfârşeşte prezentul şi unde se încheie trecutul? până când durează 
prezentul? ori vorbim de un prezent continuu? Această dilemă este ştiută 
şi se pare că scriitorii ţin cont de ea, întrucât încă Stendhal considera 
necesar ca: „ să nu se marcheze timpul cu o exactitate geometrică“ [14]. 
Frazele din debutul romanelor sunt cele care permit medierea dintre 
timp şi roman, ele reflectă un anumit raport cu timpul şi fixează un cadru 
temporal mai mult sau mai puţin precis din punct de vedere cronologic. 

Caracterul indisolubil dintre istorie şi operă este justificat cu atât 
mai mult, cu cât istoria literară combate ideea precum că biografismul nu 
contează: „Istoria literară înţelege (…) altfel modul de existenţă al operei: 
ca funcţie a unui context social, religios sau politic şi ca reacţie specifică la 
mediul ideologic şi mentalitar în care ea apare, conformistă sau insurgentă, 
confirmând, înşelând sau sfidând constrângerile“ [15]. Astfel, argumentul 
precum că contextul rezonează cu opera devine imbatabil, iar influenţa 
mediului asupra scriitorului este indiscutabilă. Cu toate acestea, ideea 
biografismului nu este tranşantă în abordarea unor astfel de concepte, ea 
este necesară, dar nu este hotărâtoare, cu atât mai mult cu cât se cunosc 
cazuri în care biografia scriitorului nu explică geneza sau statutul operei  
(de exemplu, ermetismul lui Ion Barbu nu denotă nicicum filiaţii sociale 
sau anumite momente biografice; nu acelaşi lucru putem spune, de 
exemplu, de opera lui Nicolae Bălcescu sau Victor Hugo, a căror operă 
este influenţată direct de conjunctura politico-socială). 

Sub acelaşi raport istoric se impune şi reevaluarea relaţiei dintre 
sociocritică şi lingvistică. Cercetările teoretice efectuate între anii 1960 și 
1970 înfăţişează sociocritica drept o disciplină care preia instrumentarul 
metodologic de la lingvistică: „semnul“ lingvisticii saussuriene devine 
„indiciu“ la sociocritici. Cu toate aceastea, o tangenţă sesizabilă între 
sociocritică şi lingvisitică este puţin probabilă, pentru că – după cum 
menţiona şi fondatorul disciplinei – Claude Duchet – sociocritica 
„pleacă de la exterior, de la socialitate, care nu este pertinentă pentru  
o lingvistică doritoare de a pune în lumină sistemul limbii. (…) 
Sociocritica tinde întotdeauna contra tentaţiei de închidere. Explorând 
socialitatea, ea caută în text tot ceea ce forţează ieşirea din text, 
rămânând înafară (…), lingvistica fiind interesată doar de funcţionarea 
textului în sine“ [16, p. 126]. Sociocritica „nu se referă la opera 
literară ca la un document istoric sau sociologic lizibil imediat, ca un 
exemplu sau ca o dovadă“ [17, p. 4], ea este „un studiu socioistoric 
al reprezentărilor“ [16, p. 132] ea nu subsumează, ca într-o colecţie 
enciclopedică, ansamblul de fapte în corelaţie directă cu societatea în 
care se desfăşoară – ea implică un studiu interpretativ profund. 

Edmond Cros s-a preocupat de modalitatea explicită prin care 
are loc acest procedeu în încercarea de a defini o teorie sociocritică 
a subiectului ce „îşi propune să pună în evidenţă modalităţile de 
încorporare a istoriei în textul literar, nu la nivelul conţinuturilor, dar la 
nivelul formelor“ [18, p. 34]. 
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Marc Angenot, la rândul său, concepe sociocritica prin filiera 
discursului social, iar Duchet consideră că reticenţa sociocriticii faţă de 
discursul social se datorează faptului că sociocritica are la bază noţiunea de 
„text“ şi că este „mai preocupată decât analiza discursului de istoricitatea 
textelor“ [16, p. 129], şi asta cu atât mai mult, cu cât „textul în sine nu este 
producător de discurs.“ [16, p. 130]. Termenul discurs trimite mai mult 
la aspectul comunicativ. Utilizându-l, Marc Angenot acordă literaturii  
o funcţie comunicativă, iar textul este doar o componentă. 

Opera literară a oferit întotdeauna istoriei surse cu caracter 
documentar. Ea reflectă aspiraţiile, visele, regretele, temerile unui 
popor, sugerând soluţii pentru anumite probleme din societate aparent 
nerezolvabile. Dar! Dacă anterior operele erau cele ce urmăreau înfăţişarea 
şi/sau elucidarea contextului, ulterior, se va face apel la contextul socio-
politico-cultural în procesul de înţelegere a operei. Astfel, istoria nu oferă 
acea autonomie deplină operei, aceasta fiind percepută doar în corelaţie 
cu mediul. 

Istoria literară impune operei să fie o reflexie a societăţii, 
asumându-şi convingerea că opera este produsul intelectual al unui 
subiect conştient, identificabil, care vieţuieşte într-o anumită epocă  
şi o anumită societate, travaliul criticului concetrându-se asupra 
descoperii intenţiilor autorului şi în plasarea operei în contextul său 
istoric. 

Însă opera nu poate fi privită doar prin prisma contextului 
istorico-social, biografic, pentru că (atenţie!) ea rămâne totuşi un 
produs al ficţiunii: nu are statut de document şi nu este o copie fidelă 
a societăţii. Pornind de la experienţa sa, de la epocă, de la comunitatea 
în care activează, autorul explorează propria sa experienţa culturală 
pentru a exprima ceea ce simte şi gândeşte, dar care nu îi exprimă 
neapărat convingerile sale de viaţă. 
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ACAD. NICOLAE  CORLĂTEANU  ‒  100  DE  ANI. 
PERSONALITATE  NOTORIE  ÎN  FILOLOGIA  ROMâNEASCĂ

aNatol  EREMIA,
Institutul de Filologie al AŞM

Lingvist, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, 
membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova. Eminent al Învăţământului Public, Om Emerit 
în Ştiinţă, Laureat al Premiului de Stat al Moldovei, doctor honoris 
causa al Universităţii de Stat din Moldova. Distincţii: Ordinul Republicii, 
Medalia Dimitrie Cantemir (Academia de Ştiinţe a Moldovei). 

Acad. Nicolae Corlăteanu face parte din pleada marilor noştri 
înaintaşi, ctitor al filologiei româneşti din spaţiul de la est de Prut. Savantul 
şi-a consacrat plenar viaţa ştiinţei şi profesiei de pedagog, făurind opere de 
pionierat şi de valoare ştiinţifică incontestabilă, lăsând urmaşilor o bogată 
moştenire lingvistică şi o adevărată comoară cultural-spirituală. 

Nicolae Corlăteanu s-a născut la 14 mai 1915 în satul Caracui din 
jud. Lăpuşna. Şi-a ţnceput studiile la şcolile din Caracui şi Cărpineni, 
jud. Lăpuşna. A absolvit Liceul Alexandru Donici din Chişinău.  
Aici i-a avut ca profesori pe renumiţii pedagogi, proeminentele figuri 
basarabene: Eugenia Maleşevschi (desen, caligrafie), fostă elevă  
a pictorului I. Repin, cu şcoală de pictură în Franţa; Nicolae Popovschi 
(istoria), absolvent al Universităţii din Kiev, autor de studii de istorie 
şi filologie, publicist la ziarele „Basarabia“ şi „Viaţa Basarabiei“;  
Leon T. Boga (geografia), licenţiat al Universităţii din Bucureşti, director 
al arhivelor din Chişinău, editor de documente istorice basarabene ş. a. 
Ca elev exemplar la învăţătură a participat la concursurile de limbă şi 
literatură organizate de Societatea de ştiinţe istorice, filologie şi folclor 
„Tinerimea română“ din Bucureşti. 

În 1939 a absolvit Universitatea din Cernăuţi, la două facultăţi: 
Facultatea de Litere şi Filozofie şi Facultatea de Drept. În anii de studenţie 
a participat la cercetările de teren organizate sub conducerea Institutului 
Social, dirijat de prof. Dumitru Gusti, membru al Academiei Române. La 
începutul carierii sale a fost practicant la Colegiul de avocaţi din Chişinău, 
apoi a activat în calitate de profesor de limbă şi literatură la Şcoala feroviară 
din Ocniţa (1940). În 1941, la începutul războiului, se refugiază cu familia 
în or. Balaşov, reg. Saratov (Rusia), unde activează ca profesor de limbă 
germană la două şcoli din oraş. În acelaşi an este mobilizat în armată şi 
trimis la munci agricole intr-un colhoz şi apoi ca muncitor de rând la  
o uzină militară din or. Nijni Taghil (Нижний Тагил). În 1943, la 
solicitarea Ministerului Învăţământului al RSSM, este eliberat şi angajat 
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în funcţie de cercetător ştiinţific la Institutul Moldovenesc de Cercetări 
Ştiinţifice în domeniul Istoriei, Economiei, Limbii şi Literaturii, evacuat 
pe atunci din Chişinău la Buguruslan, reg. Orenburg. 

În 1944, revenit la Chişinău, continuă să activeze la aceeaşi 
instituţie ştiinţifică, apoi ca lector superior la Catedra de limbă şi literatură  
a Universităţii de Stat din Moldova, unde activează timp de 42 de ani, 
fiind şef al acestei catedre (1946-1949), conferenţiar şi profesor universitar 
(pană în anul 1988). Pe langă activitatea didactică îndeplineşte funcţia de 
şef al Sectorului de limbă şi literatură al Institutului de Istorie, Limbă şi 
Literatură al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS (1950-1958), director 
adjunct al acestui Institut (1958-1961), director al Institutului de Limbă 
şi Literatură al AŞM (1961-1969), şef al Sectorului de gramatică al 
aceluiaşi Institut (1969-1990), cercetător ştiinţific principal la Institutul 
de Lingvistică al AŞM (1991-2005). 

Diapazonul tematicii ştiinţifice abordate de savant este cât se poate de 
cuprinzător: istoria limbii şi gramatica istorică, lexicologia şi lexicografia, 
fonetica şi fonologia, morfologia şi sintaxa, romanistica şi limbile 
neoromanice, derivatologia, sociolingvistica, cultivarea limbii, istoria 
filologiei. A semnat şi lucrări în domeniul ştiinţei literare şi folcloristicii, 
precum şi eseuri publicistice şi de bibliografie ştiinţifică. A publicat peste 
800 de lucrări ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei filologice, inclusiv  
30 de monografii, broşuri, manuale, dicţionare, îndrumări metodice. 

Investigaţiile acad. Nicolae Corlăteanu în problema etnogenezei 
poporului şi a istoriei formării limbii române conţin un vast volum de 
informaţii de ordin lingvistic, istoric, etnologic, antropologic. Diverse 
sunt sursele informative explorate: operele istoricilor şi scriitorilor 
antici, textele şi inscripţiile de limbă latină clasică, mărturiile scrise ale 
cronicarilor din Evul Mediu, documentele istorice şi actele cancelariilor 
domneşti. Importante sunt concluziile la care ajunge savantul în urma 
acestor investigaţii: romanizarea populaţiei autohtone s-a început cu 
mult înainte de cuceririle de facto a Daciei şi a continuat secole la rând 
şi după părăsirea Daciei de către romani; împăratul roman Aurelian  
(270-275) a evacuat din Dacia peste Dunăre doar legiunile romane, 
populaţia băştinaşă continuând să-şi ducă mai departe viaţa pe pământurile 
natale; geto-dacii au însuşit limba latină şi au adoptat modul de viaţă 
roman prin contactul direct cu cetăţenii romani stabiliţi în provincie 
(administratori, militari, negustori, meşteşugari), prin şcoli şi instituţii 
de cult religios [1, p. 189-196]. 

Limba română, remarcă acad. Nicolae Corlăteanu, a avut ca bază 
de formare limba latină vorbită în provinciile romane nord- şi sud-
dunărene, pe teritoriul locuit încă din Antichitate de populaţiile trace şi 
ilire. Geto-dacii, o ramură etnică a tracilor, a imprimat latinei orientale 
un anumit specific şi colorit local, prin elementele lexicale şi complexul 
lor sonor păstrate în noul idiom romanic. Timp de cateva secole geto-
dacii au insuşit limba latină şi au adoptat cultura de sorginte romană. Prin 
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încrucişarea celor două limbi, latina şi geto-daca, o a treia limbă nu s-a 
creat, a biruit latina ca idiom al unui popor de înaltă cultură şi civilizaţie 
europeană. După cum se ştie, secolele IV–VIII, datorită modificărilor 
de structură gramaticală şi componenţă lexicală, a schimbat fizionomia 
latinei, atribuindu-i noului idiom, de formaţie regeneratoare, un statut 
etnolingvistic şi etnocultural propriu. Următoarele secole (IX–XIV) au 
prefigurat sub toate aspectele individualitatea limbii române. Secolele 
XVII–XIX, după opinia savantului, reprezintă perioada decisivă în 
formarea şi statornicirea limbii române literare. 

Sunt de apreciat opiniile acad. Nicolae Corlăteanu în multe probleme 
de lingvistică. Formarea şi dezvoltarea limbii române literare e una dintre 
problemele capitale ale ştiinţei lingvistice, cercetate de savant în profunzime 
şi sub multiple aspecte. În viziunea acad. Nicolae Corlăteanu, trei surse 
principale au stat la baza constituirii şi dezvoltării limbii române literare:  
a) limba vorbită pe întreg masivul românesc nord-danubiano-pontic: Moldova 
(inclusiv Basarabia), Muntenia, Oltenia, Transilvania, Bucovina; b) tradiţia 
lingvistică şi literară (cărţile vechi, cronicile etc.); c) operele scriitorilor 
clasici. La făurirea limbii literare au contribuit scriitorii şi cărturarii din toate 
timpurile şi de pe toate meleagurile populate de români: I. Heliade-Rădulescu, 
C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Al. Russo, D. Bolintineanu,  
M. Eminescu, I. Creangă, B. P. Hasdeu, I. L. Caragiale, G. Coşbuc,  
Al. Vlahuţă etc. [2, p. 36-41]. 

Este de remarcat opinia acad. Nicolae Corlăteanu privind limba 
literară: „limba literară constituie o unitate lingvistică spaţială şi 
structurală de rang superior, având o răspandire teritorială şi socială 
generală“. Şi în continuare: „limba literară asigură în modul cel mai 
adecvat necesităţile de redare a gândurilor şi sentimentelor vorbitorilor 
unui popor. Ea constituie un diasistem care s-a format în decursul 
secolelor… şi reprezintă tot ce conţine mai de preţ vorbirea vie şi graiurile 
locale“ [2, p. 10-19, 36-41]. În acest mod, concluzia se impune de la 
sine: a coborî limba literară la rangul de grai teritorial, cum s-a încercat 
conform ideologiei regimului de odinioară, pentru a promova existenţa 
unei noi limbi romanice – aşa-zisa „limbă moldovenească“, deosebită 
de cea română, înseamnă a substitui întregul printr-o parte a sa, pentru 
că, în cazul dat, limba literară reprezintă întregul, generalul, iar graiul –  
o parte a întregului, particularul. Conform logicii, postulatului dialecticii, 
generalul, fundamentalul, principalul include particularul, individualul, 
diversitatea. 

Operele lingvistului Nicolae Corlăteanu au servit drept fundament 
teoretic şi aplicativ-practic în tratarea multor probleme de actualitate 
stringentă, acestea referindu-se la statutul limbii române ca limbă oficială 
în Republica Moldova, ea servind ca principal mijloc de comunicare 
interetnică pe teritoriul republicii şi ca factor primordial în procesul 
integrării şi consolidării societăţii civile la est de Prut. În interpretarea 
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savantului, limba română literară este expresia identităţii neamului 
românesc, este factorul unificator al românilor de pretutindeni, care ne 
uneşte pe noi, vorbitorii ei, oriunde ne-am găsi, la vest sau la est de Carpaţi, 
de la Tisa pană la Nistru şi dincolo de Nistru. 

Sunt de menţionat ideele profunde ale autorului: „Limba noastră 
literară, limba lucrărilor literare şi ştiinţifice, limba documentelor 
administrative etc. este una singură şi se numeşte Limba Română, 
aceeaşi pentru toţi românii (moldoveni, munteni, ardeleni, bucovineni, 
transnistreni), precum şi pentru românii din Bulgaria, Ucraina, Rusia, SUA 
etc. Limba Română este numele corect şi adevărat al limbii noastre şi ea 
trebuie să ne unească, să devină un izvor de bucurii pentru contemporani 
şi pentru cei ce vor veni după noi“. Este crezul testamentar al omului de 
ştiinţă Nicolae Corlăteanu [3, p. 5-6; 4, p. 36]. 

Un rol de prim ordin în procesul de statornicire a limbii române 
literare este atribuit operelor scriitorilor clasici şi contemporani. Aici 
sunt de amintit ediţiile de carte şi studiile: Capitole din istoria limbii 
literare (1980, în colaborare), Schiţe de istorie a limbii literare (1980, 
în colaborare), Româna literară în Republica Moldova: istorie şi 
actualitate (1995). În scopul propagării operelor literare ca principale 
surse de îmbogăţire şi perfecţionare a limbii scrise, Nicolae Corlăteanu 
iniţiază editarea micromonografiilor cu genericul „Scriitorii moldoveni 
în şcoală“. 

În 1984 vede lumina tiparului una dintre primele lucrări din această 
serie – Creaţia lui Ion Creangă în şcoală, ea având ca bază cunoscuta 
monografie Studiu asupra sistemului lexical din anii 1870-1879 
(Contribuţia lui Ion Creangă şi a altor scriitori la valorificarea stilistică 
a vocabularului contemporan), apărută in 1964. Despre acest studiu prof. 
Anatol Ciobanu remarcă: „Monografia impresionează prin profunzimea 
abordării problemelor, prin cunoştinţele autorului în domeniul istoriei 
literaturii române şi a celei universale, prin caracterul ei instructiv, 
înscriindu-se în istoria filologiei romanice ca o contribuţie importantă la 
opera de valorificare a moştenirii clasice“ [5, p. 23-24]. 

Problemele istoriei limbii române, căile de dezvoltare şi procesele 
evolutive, ce ţin de sistemul şi structura limbii, sunt tratate la cel mai înalt 
nivel în monografiile şi studiile apărute în diferite perioade de vreme: 
Începutul scrisului în limba română (1947), Originea fondului lexical de 
bază (1955), Rolul factorilor sociali în dezvoltarea limbii (1968), Etape 
ale dezvoltării limbii literare (1988), Scrisul românesc: începuturile lui 
(2000) etc. Studiul despre latina vulgară, editat în ruseşte la Moscova în 
1974 (Исследование народной латыни и ее отношений с романскими 
языками) şi reeditat în româneşte la Chişinău, în colaborare cu doctorul 
conferenţiar Lidia Colesnic, a fost înalt apreciat de specialişti şi rămâne 
pană astăzi o operă de unicat în domeniu. 

Nicolae Corlăteanu a fondat şi a susţinut editarea serialului de 
broşuri Cultivarea limbii. Articolele publicate în aceste broşuri elucidau 
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probleme de lingvistică şi de cultură generală, de scriere şi rostire literară, 
de utilizare corectă a cuvintelor şi expresiilor, îndemnau vorbitorii de rând 
să însuşească normele limbii, participând astfel la salvarea şi propăşirea 
graiului matern. Aceleaşi probleme erau discutate şi propagate în cadrul 
emisiunilor de radio şi televiziune (Cultivarea vorbirii, Grai matern, În 
lumea cuvintelor), în rubricile permanente din reviste şi ziare, fondate şi 
susţinute de lingvist. 

E bine cunoscută opinia savantului în problema raporturilor 
etnolingvistice şi etnoculturale, în urma cărora limbile trebuie să se 
îmbogăţească una pe alta, mai ales la nivel terminologic, respingând astfel 
supremaţia funcţională a unor limbi faţă de altele, referindu-se în special 
la rolul limbii ruse în funcţionarea şi dezvoltarea limbilor popoarelor mici 
din fosta URSS. A fost combătut şi bilingvismul unilateral din republica 
noastră, arătându-i-se rolul nefast şi daunele pe care le-a adus limbii 
române şi culturii naţionale. Referitor la împrumuturile din alte limbi, 
Nicolae Corlăteanu remarcă: „Trebuie să conştientizăm că ceea ce e al 
nostru, e al nostru, iar ce am luat de la alţii, am acceptat pentru că s-a 
produs cu asentimentul nostru şi pentru că de multe ori el venea tot de la 
latini, prin filieră cand grecească, cand slavă“ [6, p. 36]. 

Părtaşii „moldovenismului“, după cum de asemenea se ştie, învinuiau 
oamenii de cultură şi, mai cu seamă, lingviştii că ei, chipurile, românizează 
„limba moldovenească“. De fapt, sublinia Nicolae Corlăteanu, aici nu  
e vorba de românizare a limbii, nu se poate româniza ceea ce este demult 
românesc, ci e vorba mai degrabă de reromanizare, iar „a reromaniza 
înseamnă a romaniza din nou, a pune în circulaţie mijloacele lexicale 
de origine latino-romanică pentru a crea posibilitatea de redare şi în 
limba noastră a noţiunilor noi, reclamate de dezvoltarea contemporană 
socială, economică, culturală etc., înseamnă a introduce termeni ştiinţifici, 
tehnici ce corespund stadiului actual european şi mondial. Reromanizarea 
înseamnă în acelaşi timp consolidarea caracterului romanic al limbii 
române“ [6, p. 36]. 

În multe dintre studiile sale savantul ne atenţionează asupra 
unor adevăruri de netăgăduit. Limba şi etnia unui popor sunt entităţi 
veşnice, constante, intacte, independente faţă de dogmele ideologice 
şi doctrinele politice. Statutul ontologic al limbii şi specificul etnic al 
unei naţiuni nu se schimbă de la o epocă la alta, de la o stare socială 
la alta, de la un regim politic la altul. Substituirea de termeni glotici 
şi etnici nici ea nu se află la cheremul fiecăruia, la voia şi poftele unei 
formaţiuni politice sau partide, cât de influente ar fi ele într-un moment 
dat. Românul a rămas român în toate timpurile şi limba română  
a rămas în esenţa ei, ca sistem şi structură, aceeaşi în toate vremurile, 
de la constituirea sa şi până în zilele noastre. Limba nu cunoaşte salturi 
în dezvoltarea sa, transformări de moment, neaşteptate. Statutul limbii 
nu poate fi revizuit, după cum nu pot fi revizuite formulele şi ecuaţiile 
matematice, după cum nu poate fi restructurată componenţa chimică  
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a substanţelor, fără a le schimba sau a le lipsi de proprietăţile lor naturale. 
Nu a existat un popor român, cu o limbă de vechime milenară, până în 
1812 şi altul după 1812 sau până în 1944 şi altul după 1944. 

Convingerile acad. Nicolae Corlăteanu, în ceea ce priveşte limba 
şi apartenenţa etnică a populaţiei majoritare din acest spaţiu, sunt bazate 
pe principii şi argumente ştiinţifice, acestea având temeiuri trainice în 
specificul şi caracterul ontologic al idiomului şi al etniei poporului 
român. Opinia opozanţilor însă este de factură subiectivă şi ţine de un 
capriciu sau o ambiţie personală, dacă nu cumva de indicaţiile unor 
ideologi sau ale unei formaţiuni politice. Unitatea limbii române, 
vorbită în întreg spaţiul geografic dacoromân, a fost recunoscută la noi, 
la est de Prut, în istoricul an 1989, odată cu legiferarea limbii române 
ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova. Consfinţirea prin 
lege a statalităţii limbii române şi revenirea la grafia latină, veşmântul 
ei firesc, sunt opţiuni istorice ale românilor basarabeni în lupta lor de 
Eliberare, Renaştere şi Statornicire Naţională. „Consider că adoptarea 
legislaţiei lingvistice în 1989 a fost un eveniment ce i-a oferit populaţiei 
băştinaşe posibilitatea de a-şi redobandi demnitatea de neam şi i-a 
înlesnit calea spre împlinirea idealului naţional“ – remarcă pe bună 
dreptate acad. Nicolae Corlăteanu [6, p. 14]. 

Reputatul lingvist a optat pentru revizuirea articolului 13 din 
Constituţie în conformitate cu adevărul ştiinţific, urmând a fi formulat în 
redacţia: Limba oficială a Republicii Moldova este limba română. „Acest 
lucru nu afectează în niciun fel nici ambiţiile, nici orgoliul cuiva, cu atat 
mai mult, independenţa şi suveranitatea statală a Republicii Moldova. 
Reformularea cuvenită a articolului 13 din Constituţie va servi drept 
chezăşie pentru însuşirea unei limbi literare (scrise şi orale) în formele 
cerute de normele respective cu toată terminologia ştiinţifică, tehnică, 
culturală, adecvată exigenţelor contemporaneităţii“ – remarcă acad. 
Nicolae Corlăteanu [3, p. 42, 44]. 

Problemele limbii romane, precum şi cele de lingvistică generală 
şi romanică au constituit obiectul multor studii şi articole publicate 
în culegerile şi revistele ştiinţifice apărute peste hotarele republicii. 
Variată este tematica rapoartelor şi comunicărilor prezentate în 
cadrul a numeroase congrese, conferinţe şi simpozioane, organizate 
în principalele centre ştiinţifice din Rusia, Romania, Bulgaria, Italia, 
Cehia, Letonia, Lituania, Georgia etc. 

Vin să întregească activitatea ştiinţifică a savantului lingvist 
studiile monografice din ultimii ani. Prestigioasa lucrare Încadrarea 
lingvistică în realităţile europene tratează probleme de mare 
actualitate pentru limba română de azi, şi anume înnoirea, îmbogăţirea 
şi desăvârşirea vocabularului general şi, îndeosebi, a terminologiei 
diferitor discipline ştiinţifice, tehnice, dar şi literare propriu-zise. „În 
procesul de prefacere a societăţii, de trecere de la un stadiu social-
economic la altul, de dobandire a unor cunoştinţe noi, privitoare la natura 
omului (microcosmos) şi la cea a lumii inconjurătoare (macrocosmos) 
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orice limbă modernă este chemată ca, prin mijloace expresive adecvate, 
să răspundă acestei necesităţi“ – subliniază autorul [7, p. 5]. Aceasta 
pentru că procesele de integrare europeană privesc atât structura, cât şi 
suprastructura societăţii, referindu-se nu numai la baza economică, ci 
şi la cea socială, politico-juridică, ştiinţifică, tehnică, avându-şi fiecare 
specificul şi diversele sale forme de manifestare. 

În monografia Neologismul în opera eminesciană este pusă în 
evidenţă contribuţia lui M. Eminescu la constituirea, dezvoltarea şi 
perfecţionarea limbii literare româneşti. Marele scriitor este considerat 
drept novator de prim rang nu numai în literatură, în creaţia poetică 
românească, ci şi în materie de limbă română, prin atenţia sa sporită faţă 
de mijloacele lingvistice de exprimare a ideilor şi sentimentelor, prin 
modul de utilizare a cuvintelor şi expresiilor autohtone, alături de cele cu 
caracter neologic, prin procedeele inovatoare de adoptare şi adaptare la 
sistemul limbii noastre a noilor cuvinte şi termeni. În această lucrare se 
analizează procesul general istoric de formare a limbii literare româneşti 
şi se caracterizează în special originalitatea modului eminescian de  
a contribui la îmbogăţirea şi actualizarea vocabularului românesc prin 
intermediul neologismelor cu referire concretă la creaţia poetică, proza 
literară şi publicistica eminesciană [8]. 

Prin opera sa ştiinţifică, prin lucrările sale didactice pentru 
învăţămantul universitar şi preuniversitar, prin dicţionarele, manualele 
şi cursurile de lexicologie, fonetică, istoria limbii literare, aşa cum 
menţionează dr. prof. Nicolae Mătcaş, acad. Nicolae Corlăteanu s-a 
aflat totdeauna la catedra propăşirii culturii şi creşterii spirituale  
a neamului nostru, adevărul despre limba română şi istoria sa milenară, 
întregul arsenal de opere ştiinţifice lăsându-le moştenire generaţiilor 
următoare prin lumina cărţii [9, p. 76]. Nicolae Corlăteanu a venit pe 
lume să caute şi să întroneze dreptatea, adevărul ştiinţific şi istoric 
despre limba română, despre neamul nostru, şi, dacă le-a găsit, le-a 
împărtăşit semenilor săi, le-a dăruit generaţiilor de filologi prin 
învăţătura sa de cărturar şi prin lumina cărţii. 

Savant cu renume, pedagog de vocaţie, patriarh al lingvisticii 
romaneşti, domn al graiului matern, patriot credincios al neamului, 
cărturar de talie enciclopedică, intelectual de aleasă cultură, om de rară 
punctualitate şi acurateţe – sunt cuvinte de recunoştinţă şi înaltă preţuire  
a profesorului academician Nicolae Corlăteanu, onorat şi venerat astăzi de 
colegii, prietenii şi discipolii săi din toate timpurile. 
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CONTRIbUțII  LA  IDENTIFICAREA  CUVâNTULUI
CA  FENOMEN  GLOTIC  GENERAL

marcu  GAbINSChi,
Institutul de Filologie al AŞM

După cum se ştie, identificarea cuvântului este o problemă 
foarte veche şi dificilă, chiar pentru mai multe limbi particulare, 
nemaivorbind de planul lingvistic general. De exemplu, recent s-a 
constatat că există până la 300 de încercări de a defini noţiunea de 
cuvânt [1, p. 104]. Iar existenţa cuvintelor, recunoscute demult în 
această calitate şi de intuiţia vorbitorilor şi de tradiţia lingvistică, 
dar având forme nelimitat separabile şi cu părţi reciproc permutabile 
(e vorba de tipul de verbe german aufstehen „a se scula“) chiar  
a îndemnat pe unii germanişti cunoscuţi să renunţe la recunoaşterea 
acestora ca fiind cuvinte (vezi [2, p. 129-130]; vezi şi [p. 125-147] 
despre alte probleme ale cuvântului). Într-adevăr, acest tip de 
verbe (aufstehen) prezintă mai multe metode de a defini cuvântul 
ca inoperant. Avem în vedere în primul rând apelarea la „segmentul 
fonic accentuat izolabil prin pauză în limba naturală ce transmite 
informaţie semantică (morfologică, sintactică) şi/ori stilistică“  
[3, p. 188] (dar care morfem nu o transmite?). Sunt oare, în lumina unor 
astfel de definiţii, cuvinte unice, de exemplu, verbele germane teilnelmen 
„a lua parte“ şi sich anschlieβen „a intra“ cum apar ele în pasajul: Aber 
er nahm sich immer bewuβter an den Kämpfen der revolutionären 
Arbeiterklasse teil und schloβ sich, nach trüben Erfahrungen mit der 
kapitalistischer Ausbeutung und der Arbeitslosigkeit, im Jahre 1928 der 
Kommunistischen Partei Deutschlands an (M. Zimmering, Deckname 
Adi, Berlin, 1973, S. 121). „Însă el participa tot mai conştient la luptele 
clasei muncitoare revoluţionare şi în anul 1928, după trista experienţă 
avută cu exploatarea şi şomajul capitalist, a intrat în Partidul Comunist 
German“ (relevarea ne aparţine). 

Nu e drept nici aceea cum că un cuvânt nu poate fi reprezentat în 
vorbă printr-o parte a lui: cf. germ. Auf! (= Aufstehen!) „Scularea!“. 

Tot de aici vedem că, pe lângă imposibilitatea de a defini cuvântul 
ca „segment fonic“ etc. nu e posibil a-l defini pe baza semantică: cf. tot 
aici germ. teilnehmen = rom. a participa, sinonim cu a lua parte (cf., de 
ex., rom. cale ferată = drum de fier, dar şi germ. Eisenbahn, engl. railway 
sau railroad, ucr. залізниця ş. a.). 

Nereuşita multiplelor încercări de a defini cuvântul, chiar al unei 
singure limbi, se datoreşte faptului că (dacă lăsăm la o parte cuvintele 
monomorfe, ca aici, acolo, azi, ieri, acum etc.), cuvântul este o abstracţie, 
prezentată în datul nemijlocit prin logoforme. Prin urmare, pentru  
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a identifica fenomenul de cuvânt în întregimea lui, acesta trebuie privit 
ca o abstracţie. În caz contrar nu vom putea demonstra nici aceea că 
morfocomplexe ca steht… auf reprezintă câte un singur cuvânt. De notat 
că aceeaşi problemă există şi în alte limbi, de genealogie diferită. Cf., de 
exemplu, ungara, în care, deşi cu un grad de distanţare mai redus dintre 
părţi, unul şi acelaşi cuvânt e prezent şi în felállni „a se scula“ şi în fel kell 
állni „trebuie de sculat“, şi în Nem akarok felállni „Nu vreau să mă scol“, 
şi în Fel akarok állni „Vreau să mă scol“, şi în Miert nem áll fel? „De ce 
nu se scoală“, şi în Állj fel! „Scoală!“ ş. a. 

Se înţelege, nu putem examina aici toată varietatea cazurilor din 
diferite limbi ale căror fapte pun problema identificării cuvântului. 
Totuşi examinând câteva cazuri diagnostice, dintre unele mai 
discutate, încercăm să reducem în măsura posibilului incertitudinea 
din această sferă. Anume, încercăm să arătăm că, în ciuda datului 
nemijlocit, cuvântul se lasă identificat şi în secvenţe limitat şi 
nelimitat separabile, şi cu părţi reciproc permutabile; şi 2) şi câte  
o secvenţă inseparabilă poate consta din două cuvinte. 

În prima situaţie relevăm următorii doi factori ai relaţiilor liniare:  
1) cei dintre flexiuni şi temă; 2) cei dintre părţile temei. 

În cazul (1), precum se ştie, o problemă veche o constituie relaţiile 
articolului cu purtătorul lui. Aici se lasă distinse cel puţin trei grade de 
dificultate. Primul grad (de fapt, nul) e reprezentat de articolul numai 
inseparabil de purtător. Aşa este, de exemplu, articolul hotărât ebraic  
ha- (în trei alomorfe fonetice) întotdeauna strâns lipit de purtător, bunăoară, 
ha-iş „omul“. Articolul nehotărât lipsind în ebraică, problema nu necesită 
alte examinări. Mai complicat e cazul articolului postpus strâns legat de 
purtător, dar cu cel nehotărât antepus distant. E cazul românei (cf. omul – 
un om), al albanezei, macedonenei şi bulgarei, ca şi al limbilor scandinave 
ş. a. Aici (chiar fără să apelăm la argumentele valabile pentru articol în 
genere, vezi mai jos) constatăm apartenenţa articolului la unul şi acelaşi 
cuvânt cu purtătorul lui în baza opunerii cu articolul hotărât inseparabil, 
amândouă fiind membre ale unei singure opoziţii. Iar rom. cel se identifică 
ca articol, având acelaşi rol pe lângă adjective, pe care îl are -ul/-le pe 
lângă substantive. 

Mai dificilă este demonstrarea aceleiaşi calităţi a articolelor hotărât 
şi nehotărât, separabile amândouă de purtător. E cazul bine cunoscut al 
limbilor sud-germanice, vest-romanice (deşi în aceste ultime separarea 
articolului de substantiv prin adjectiv e rară, fiind stilistic marcată), şi 
al limbii greceşti. De data aceasta recunoaşterea unanimă a articolului 
ca exponent categorial se explicitează în felul următor. 

Şi acest articol este unanim recunoscut în lingvistica modernă ca 
exponentul unei categorii morfologice (al celei de hotărât-nehotărât). 
Dar, în primul rând, exponentul categorial este întotdeauna a altcuiva, 
adică a purtătorului său, neputând să apară niciodată fără el. Aici  
e de relevat deosebirea dintre articol şi determinative, printre care el 
este deseori clasat de către lingvişti. Acestea, anume demonstrativele 
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şi posesivele, ori pot constitui enunţuri aparte (caz banal în limbi), 
ori, dacă nu o pot face (fiind anauteme), au alomorfe care o pot face 
(auteme), cf. rom. acesta pentru acest, al meu pentru meu ş. a. Articolul 
însă nu are asemenea variante. În al doilea rând, aici e relevant 
următorul fapt. Spre deosebire de alte elemente incapabile de obicei de 
a constitui enunţuri aparte, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile (a căror 
comunitate de însuşiri cu articolul ca tot o pretinsă parte de vorbire 
e relevată insistent de O. Dumitru [3]; vezi despre asta amănunţit 
[4]), articolul se caracterizează prin ceea ce se numeşte iremanenţă. 
Această însuşire a unor clase de morfeme, relevată de E. Martinet  
[5, p. 491], constă în împărţirea fără rest a planului conţinutului într-
un număr strict finit de sectoare. Deci articolul caracterizându-se prin 
alte şase metaindicii ale exponentului morfocategoriei ca indiciu (vezi  
 [6, p. 281-282]) îl considerăm parte a logoformei al cărei sens categorial 
îl exprimă. Că e lipit sau distant (ca şi dacă e antepus sau postpus, 
pur sau cumulativ cu alte categorii etc., nu influenţează asupra înseşi 
calităţii lui ca atare1.12 

Alt caz de revizuire a tezelor tradiţionale privitoare la cuvânt 
este acela al aşa-ziselor „pronume scurte (atone, conjuncte)“ romanice 
şi balcanice ca fiind în realitate exponenţi obiectivali la verb. Acest 
caz l-am tratat nu odată amănunţit (vezi o redacţie recentă în [7]), 
de aceea ne limităm doar la a reafirma că aceste „pronume“ fac 
parte din forme unice verbale subiectival-obiectivale, aglutinate, 
dar deja cu elemente de fuzie. Tot aşa, nu mai repetăm argumentele 
(aduse în sprijinul ideii dnei V. Guţo Romalo) despre neosintetismul 
paradigmelor verbale româneşti ca am făcut ş. a., (v) oi face ş. a. şi 
aş face ş. a. (vezi [8, p. 147-178]). 

Cât priveşte „articolele“ fictive de tipul al, a, ai, ale despre care am 
scris mult, am preciza următorul detaliu. Oricât ar fi de rare, totuşi sunt 
posibile cazurile de separare a acestui al ş. a. de purtătorul lui. Cf., de ex., 
a veşnic bunului prieten. Înseamnă oare aceasta că a şi bunului (deci şi  
a şi omului) sunt cuvinte diferite, cum poate să pară? Aceasta se respinge 
ţinându-se cont de faptul că un element pozitiv–alomorf al lui Ø face 
parte din aceeaşi logoformă cu acelaşi purtător ca şi acesta (aici ar fi 
casa Ø veşnic bunului prieten). 

O paralelă este infinitivul englez considerat o singură formă 
verbală, existentă în alomorfie poziţională prefixală-zero (ca în  
to make – make, cf. rom. a face – face, dar în alomorfie poziţională 
confixal-sufixală). Deci dacă infinitivul englez apare şi în forma 
split (separabil paradigmatic printr-un număr nelimitat de elemente,  
ca, de ex., în to immediately act), rămânând o singură logoformă  

1 Faptul că în unele limbi şi demonstrativitatea (ca în macedoneană), şi posesivitatea 
(ca în limbile semite, turcice, funougrice ş. a.) se exprimă şi prin exponenţi categoriali, 
nu influenţează cele spuse aici despre articol.12
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(se înţelege, nu una ortografică), asta e implicat de alomorfia flexiunii 
to/Ø. 

În ceea ce priveşte confixele ordinale al…lea şi al.. a ne corectăm 
afirmaţiile de altă dată, conform cărora ele ar fi dilatabile. Am adus exemple 
ca al doilea > al treizeci şi doilea > al o sută treizeci şi doilea ş. a. m. d. În 
realitate, dilatabile (şi aceea teoretic până la infinit) sunt nu aceste confixe, 
ci temele derivatoare, ceea ce este un factor extraglotic. Dacă însă vrem 
să-i juxtapunem lui al doilea un element din afara cardinalului derivator, 
spunem, de ex., al doilea bun tovarăş, nu *al bun doilea tovarăş. 

Cât priveşte problema (2), cea a unităţii cuvântului în funcţie de in/
separabilitatea temei (e cazul germ. aufstehen şi ung. felállni ş. a.), aceasta 
se rezolvă în felul următor. 

Ne bazăm procedeul, ca şi în diferite alte cazuri, pe metoda 
axiomatică îmbinată cu principiul empiric, urmând ierarhia aceasta: 
fonem, morfem, categorie şi anegorie, logoformă, cuvânt şi clase 
diferite de cuvinte. Categoria în sens morfologic (morfocategoria) 
este indiciul de opunere a secvenţelor de morfeme, caracterizate prin 
următoarele metaindicii: 1) opoziţie reală, nu variere contextuală;  
2) număr limitat de membre şi număr nelimitat de purtători; 3) exponenţi 
de ne sine stătători, adică neputând constitui enunţuri aparte, dar  
4) formând cu purtătorii săi asemenea enunţuri sau anantemele lor 
(vezi mai sus); 5) caracter obligatoriu (prezenţă sau absenţă) cel puţin 
într-o parte a tipurilor de contexte, un caz particular al acestuia fiind 
acordul; 6) universalitate, adică implicarea unui membru al opoziţiei 
de către altul; 7) contiguitatea (inseparabilitatea decât printr-un număr 
finit de elemente) cu purtătorul sau/şi iremanenţă în planul conţinutului 
(vezi mai sus). Acestea sunt metaindiciile comune ale categoriei şi ale 
anegoriei, prima caracterizându-se şi prin (8) nuclearitate, adică prin 
distincţia de către somatisme (denumiri de corpuri) şi/sau predicatorii 
nonnominali simpli. După anegorii se opun unul alteia infinitivul şi 
gerunziul între ele, dar şi ele se opun predicatorilor (vezi amănuntele 
în [6, p. 280-282]). 

Aşadar, ştiind ce sunt exponenţii categoriali şi anegoriali (prin care 
explicităm noţiunea de flexiune), identificăm unirea fiecărei flexiuni cu 
purtătorul ei ca logoformă, iar totalitatea tuturor acestor uniri (logoforme) 
cu purtătorul lor comun ca un singur cuvânt2,13 cu următoarea condiţie: 

2 Fenomenul se lasă exemplificat mai uşor pe materialul morfocomplexelor 
inseparabile: bunăoară, pe lângă purtătorul comun cas- identificăm exponenţii categoriali 
-ă, -e, -ele, -elor -o, iar pe lângă purtătorul cânt- identificăm exponenţii categoriali -Ø, 
-i, -ă, -ăm, -aţi, -e ş. a. şi cei anegoriali -ând, (a) …a, de … at ş. a. În cazul germ. -e, 
-st, -t, -en, -et, ge…en ş. a. procedeul de identificare a abstracţiei în datul nemijlocit  
e mai complicat, dar esenţa ambelor cazuri e una şi aceeaşi: şi a cânta şi aufstehen sunt 
în ultima analiză fiecare câte un cuvânt unic.13
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dacă acest purtător comun este în mod obligatoriu inseparabil (ca germ. 
aufstehend „sculându-se“), contiguu (separabil strict limitat, ca auf (zu) 
stehen „ (pentru) a se scula)“ cel puţin pe lângă o singură flexiune sau/şi 
în anumite tipuri de contexte (ca în.. daβ er aufsteht „…că el se scoală“), 
atunci toate aceste uniri sunt forme ale unui singur cuvânt, care include 
şi forme nelimitat separabile şi cu părţi reciproc permutabile (ca steht … 
auf, vezi exemple mai sus). 

De precizat că inseparabilitatea de care a fost vorba exclude şi 
intercalarea flexiunii între părţile temei, ca în aufstehen sau în citatul 
teilnehmen, al cărui echivalent rom. a lua parte, de obicei nedespărţit şi 
el, e totuşi separabil prin flexiunea lui a lua. Din aceeaşi cauză, nu sunt 
cuvinte unice nici verbele frazale engleze, ca to stand up „a se scula“. Tot 
aşa, locul flexiunii ne sugerează de ce, de ex., rom. autogară e un singur 
cuvânt, iar gară auto sunt două. 

Aşa dar, identificând logoforma ca dat nemijlocit, şi definind cuvântul 
ca abstracţie de logoforme, constatăm că acesta este unirea temei 
cu toate flexiunile ei,  tema fiind inseparabilă sau contiguă 
cel puţin pe lângă unele flexiuni sau/şi în anumite tipuri de 
contexte . 

Eo ipso cuvintele monomorfe se dovedesc a fi teme cu flexiuni 
zero, identificabile şi în mod rezidual, adică prin scăderea din text  
a cuvintelor polimorfe. 

În sfârşit, în mai multe limbi unirile prepoziţiilor cu articolele sunt 
inseparabile (cf. rom. la un, cu o ş. a.), ajungându-se câteodată la fuziune 
(cf. într-un, printr-o ş. a.), fenomen propriu în special limbilor apusene: 
cf. it., sp., al, del, it. nel, col, sul, fr. du, des, port. do, da, no, na etc., 
germ. im, zum, vom, zur ş. a. Aici avem uniri ale exponenţilor categoriali 
(articole) cu prepoziţiile care nu ţin de aceşti exponenţi. Deci găsirea, 
în aceste uniri de logoforme unice ar contrazice definirea acestora şi  
a cuvintelor, propusă mai sus. Soluţia este tratarea acestor 
morfocomplexe ca ligaturi interlexicale (prin analogie cu ligaturile 
grafice din unele alfabete; cf. şi, de exemplu, silabogramele ruseşti е, 
ё, ю, я). Deci, şi de data aceasta esenţa nu se lasă stabilită la nivelul 
datului nemijlocit (reflectat şi în ortografie, care vizează comoditatea 
practică), ci la nivel de abstracţie. 

Aşa dar, fără a se ţine cont de consideraţiile de mai sus nu vedem 
cum s-ar putea apropia soluţia problemei cuvântului. 
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POLIFONIA  ROMANULUI  „VIAțA  șI  MOARTEA
NEFERICITULUI  FILIMON“  DE  VLADIMIR  bEșLEAGĂ

oxaNa  GhERMAN,
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. This study exposes a dialogical perspective on the artistic world 
of the novel Viaţa şi moartea nefericitului Filimon… by Vladimir Beşleagă. 
The heroe’ conscience may be understood analysing the dialogic interaction of 
the opposite voices and realities from inner and outer world. All the antithetic 
voices are represented by one main existential duality: masculine-feminine. This 
relation displays the dual essence of the human conscience and the ceaseless 
interior collision which determines the human destiny. The dialogic interaction 
between voices take place in the interior space wihtin an individual temporality. 
The particular elements of artistic chronotope determine the spiritual essence of 
the human as a dialogical being. 

Keywords: conscience, voice, opposition, dialogic relation, chronotope, 
poliphony. 

1. Vocile fiinţei în dialogul existenţial
Reţeaua de voci a poemului tragic Viaţa şi moartea nefericitului 

Filimon… se polarizează în două categorii opuse: vocile masculinităţii şi 
ale feminităţii. Coliziunea dintre ele cauzează ruperea echilibrului lumii –  
a universului interior şi a universului exterior al personajelor. Atât în 
conştiinţa eroilor, cât şi în relaţiile dintre ei se resimte o permanentă 
„tensiune dialogică“ (Bahtin). Eroul central al romanului se află în mijlocul 
a două trinităţi ale vocilor contradictorii. 

Triunghiul relaţional al masculinităţii este cel al puterii dominatoare, 
al subjugării, al dezindividualizării şi descendenţei. Cele trei forţe masculine 
îi provoacă lui Filimon suferinţe fizice şi spirituale, manifestând interese 
acaparatoare şi forţă opresivă faţă de Filimon: Fătu vrea să-l „înfrângă“, 
Guja să-i fure „aurul“ moştenit de la bunel, iar Ghior să i-o ia pe Cristina. 
De fapt, ele tind să-l deposedeze pe Filimon de cunoaştere, de identitate, 
de valori, coborându-l în labirintul infernal al golului de sine (lumea lui 
Fătu – extremitatea de jos). 

Dar există şi triunghiul salvator al feminităţii. Cele trei voci feminine 
presupun trei dimensiuni de ascendenţă: femeia (prin dragostea fizică), 
sora Cristina (prin dragostea spirituală) şi mama (prin dragostea divină, 
absolută). Fiecare are un anumit grad de apropiere de fiinţa lui Filimon, 
care determină puterea de atracţie dintre ei. Mama se află la extremitatea 
de sus. Cu cât Filimon se apropie mai mult de ea, adică, de principiul 
binelui, cu atât mai departe este de principiul răului, aflat la polul opus. 



158

În roman mama şi tata sunt mărci ale polarităţii lumii (zenit şi nadir). 
Fătu (numele înlocuieşte statutul) şi mama (statutul înlocuieşte numele) 
sunt părinţii prolifici (au născut gemeni), care dictează principiile de 
funcţionare a lumii pe care au creat-o. Lupta opoziţiei dintre ei continuă 
în interiorul lui Filimon şi al Cristinei, progeniturile ambilor. Dinamica 
raporturilor dintre ei formează ciclul existenţial, mobilizat de contradicţia 
permanentă dintre bine şi rău, pozitiv şi negativ, material şi spiritual etc. 

Raportul mamă-tată reflectă dualitatea cunoaştere-noncunoaştere, 
acest fapt fiind relevat de întreg sistemul metaforic al romanului. Aşa, de 
exemplu, s-ar putea explica tendinţa lui Filimon de „a zbura“, în opoziţie 
cu încercarea lui Fătu de a-l trage „în jos, sub pământ, în Gura Muntelui 
de Piatră“: „oamenii se aruncă dintr-o parte în alta parcă s-ar legăna  
o iarbă deasă – ce caraghioşi sunteţi, măi oamenilor, nici nu vedeţi că vi se 
cufundă picioarele în hlei şi numai capetele vi se clatină, picioarele rămân 
veşnic înfipte locului, pe când eu… sunt liber! Am scăpat de toate, m-am 
desprins de pământ şi zboooor!“. Este accentuată în această secvenţă 
imaginată de erou opoziţia dintre omul comun, limitat, necunoscător şi 
omul care vede lumea „de sus“. 

Prima etapă în calea autocunoaşterii lui Filimon este dragostea 
(cunoaşterea) fizică: descoperirea materială a lumii şi a celuilalt  
(a femininului fizic). Dragostea perfectă e întruchipată de relaţia unui 
coleg de lucru cu soţia lui. Imaginea acestei relaţii armonioase, productive 
(„fructul“ iubirii este Rena), feerice, îl tulbură pe Filimon: „m-a cuprins 
invidia, o invidie sălbatică, şi mi-am zis: de ce unii să aibă parte de fericire 
şi alţii nu? (…) am simţit atunci nu numai invidie ci şi ură…“. El vrea 
să trăiască fericirea colegului şi nu ezită să i-o ia odată cu viaţa. Ambiţia 
oarbă îl dezumanizează: „lumea arunca piatra la o parte: poate-i viu, poate 
mai suflă! iar eu mă uitam rece, de parcă m-aş bucura că s-a surpat zidul 
peste el şi nu peste mine, şi acum femeia aceea…“ Dar tentativa dragostei 
forţate suferă eşec. Filimon nu se simte împlinit după ce obţine femeia 
colegului pentru că nu o iubeşte. Atracţia nu apare din necesitatea unui 
contact cu ea, ci din dorinţa/obsesia de a simţi „fericirea“ bărbatului ei. 

Scena unei încercări amoroase dintre ei, desfăşurată (simbolic) „sus 
pe stâncă“, dovedeşte lipsa iubirii. Au găsit împreună „Floarea Muntelui“, 
dar femeia a aruncat-o, afirmând: „miroase a piatră ca şi inima ta!“.  
Ea urcase „sus pe stâncă“ din nevoia de intimitate, iar Filimon – ca să vadă 
lumea de sus, de la înălţime, „cât e de mare, în toate zările“. Ascensiunea în 
cunoaştere prin dragoste la care aspiră inconştient Filimon se accentuează: 
pentru femeie dragostea reprezintă scopul, iar pentru el - calea pe care 
accede „sus pe stâncă“. Neconcordanţa lor conjugală este evidenţiată de 
un şir de realităţi-simbol: drumul prin glod, patul de fier, Casa de Zahăr (în 
opoziţie cu toate „casele de piatră“ ale însurăţeilor) etc. 

Rămasă singură, femeia încearcă să susţină căsnicia artificială cu 
Filimon, însă nu reuşeşte. El pleacă de la „Casa de zahăr“, ea îl caută 
mereu. Şi îl caută, evident, la sora lui. Pentru Filimon, Cristina, ca 
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şi Femeia, reprezintă o sursă de cunoaştere a lumii şi a propriei fiinţe. 
Dacă Femeia îi întruchipează posibilitatea de a înţelege („de sus“) lumea 
prin dragostea comună (eros), apoi Cristina simbolizează capacitatea de 
cunoaştere raţională, ştiinţifică (logos): „de ce a zis el: ţi-i rupt nervul! 
Există în om un aşa nerv? Spune-mi, Cristino… (…) Spune-mi într-
adevăr, fiecare om – deodată se răsuci – tremuri ca şi mine! – da, acum văd 
că are dreptate studentul! Voi, care ştiţi atâtea, vă uitaţi la noi ca la nişte 
dobitoace cuvântătoare şi nici nu vreţi să ne spuneţi ce se petrece în noi, 
ce-i cu noi, de ajungem să ne dărâmăm pe dinăuntru, simţim, dar nu ştim 
şi voi tăceţi…“ Filimon ştie că sora lui înţelege altfel lucrurile şi apelează 
la ea, o invocă deseori în sine. 

De altfel, Cristina şi Filimon îşi sunt antagonişti: unul bărbat şi altul 
femeie; unul întunecos, necunoscător şi altul înţelept, luminos; unul deviat 
şi altul incoruptibil. Există o veche superstiţie românească referitoare la 
existenţa gemenilor, conform căreia, în timpul vieţii, dacă trăiesc ambii 
– ei îşi iau norocul unul de la altul. Iar naşterea de gemeni este fatală, 
cauzează moartea unuia din părinţi, situaţie similară şi în roman. Însă, 
pe de altă parte, atunci când „un frate geamăn poate fi nefast, celălalt 
va aduce alinare victimelor. Dacă geamănul terestru greşeşte ctitoria sa 
profană, fratele său ceresc o îndreaptă.“ [1, p. 8] În poemul tragic, opoziţia 
intelectuală dintre gemeni (ambii fiind „din acelaşi ou“ al cunoaşterii: 
luciferice şi paradisiace) se explică prin insistenţa şi reuşitele lui Fătu de 
a-l face pe Filimon „om“. Rezultatul orbirii spirituale a lui Filimon de 
către „tatăl“ său este golirea de sens şi plasarea lui în lumea misterului, pe 
calea revelării adevărului absolut prin căutare, intuiţie. 

Substratul compoziţional al romanului este foarte apropiat de mit. 
În toate călătoriile eroilor mitologici (Tezeu, Heracle, Orfeu, Ulise ş. a.) 
figurile feminine reprezintă forţe de sprijin (Circe) sau însuşi scopul 
incursiunilor (Euridice). Pe aceeaşi schemă se realizează şi fabula 
poemului tragic, cu excepţia faptului că, din cauza excesului implicării 
masculine, feminitatea nu-şi poate atinge finalitatea salvatoare. Cele două 
modalităţi de cunoaştere, realizate prin dragostea fizică şi spirituală nu sunt 
efective şi din cauza indeterminării lui Filimon, a viciului său preexistent, 
a inconştienţei cognitive în care se află. Gândirea în opoziţii a lui Filimon, 
e o cale de salvare, presupunând „metoda care duce la abolirea condiţiei 
umane şi iniţierea într-un nou mod de a fi.“ [2, p. 16]. 

Filimon provoacă o competiţie între cele două forţe feminine, 
actualizată, după cum vom vedea, chiar în spaţiul său spiritual: „credeam 
că braţele mele vorbesc, dar, sigur, sunt cele două, ele vorbesc, auzi cum 
se ceartă? – pentru sufletul tău – dă-mi-l, stricato! auzi: de ce mi l-ai luat? 
– dar el a venit, el singur – l-ai ademenit, să-ţi fie ruşine! – şi odată izbeşte 
de mâna stângă şi se aude un glas ţipând: nu ţi-l dau, e al meu!.. (…) cu 
tine o să fie nenorocit! – tu l-ai nenorocit dintâi, - nu eu, taică-său! Tu lasă-l 
acum că-l doare mâna – stângă? dreaptă? Nici nu ştie care…“. „Nici nu 
ştie care“ semnifică lipsa lucidităţii, a discernământului dintre bine şi rău. 
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Fiindcă aceste două mâini-femei îşi sunt contradictorii. „Dreapta, reunind 
denumiri grupate în jurul etimonului latinesc dexter (şi, de asemenea 
rego, regula, rectus, directus) induce valori de origine morală cum sunt 
dibăcia, rectitudinea, onoarea, sinceritatea. Largi semnificaţii dobândesc 
şi cuvintele cu baza etimologică din latinescul sinister legat iniţial de 
rituri divinatorii rău-prevestitoare.“ [3, p. 109-110]. Deci în conştiinţa lui 
Filimon una din femei reprezintă o formă a viciului, dar el nu ştie care 
anume. Opoziţia dialogică Cristina-Femeia, prin asociere cu semnificaţia 
opoziţiei „drept-stâng“ în textele religioase vechi, ar putea denota şi 
dualitatea „sacru-profan“. Cristina ar putea fi, prin numele ei creştinesc  
(< „Christus“, „christianus“), intermediara binelui sacru, matern, salvator, 
la care Filimon, din rătăcire, nu este receptiv. Dreapta-stânga ar însemna, 
în fine, două direcţii în labirintul cunoaşterii, în care se află Filimon. 

Toate cele menţionate ne permit observaţia că lumea în poemul 
tragic nu este împărţită în două doar orizontal (sus-jos, mama-tata) ci 
şi vertical (stânga-dreapta, soţia-sora; Ghior-Guja). Iar omul face corp 
comun cu lumea, este creat după un model similar: schema fizică, mentală, 
spirituală este aceeaşi. De altfel, rivalitatea dintre forţele feminine 
reprezintă, într-o altă ipostază, contradicţia dintre cele două triunghiuri 
relaţionale: masculin-feminin. Aceasta se reflectă în evenimentul cel 
mai dureros din copilăria lui Filimon, când mama şi tatăl îl trag în 
direcţii diferite: „de ce trageţi? îl trag de mâini, unul într-o parte, altul 
în alta şi el aude rupându-i-se trupul, desfăcându-se în două, trunchiul 
despicat de frânghie ca de o lamă de oţel… – de ce mă sfâşiaţi?! “.  
În maturitate apar aceste două „mâini-femei“ care tind să-l salveze, dar, 
în fond, duc la bun sfârşit actul dezbinării iniţiat de „părinţi“. De fapt, 
fiecare dintre perechile antagonice de personaje, în raport cu Filimon, 
sau cu Cristina, formează o triadă dialogică: triada Ego-Alter-Obiect  
 [4, p. 216]. Forma triadei o iau relaţiile dialogale: mama-tata-Filimon, 
Cristina-Femeia-Filimon, Guja-Ghior-Filimon, Filimon-Ghior-Cristina, 
mama-tata-Cristina, Ghior-Fătu-Cristina, Guja-Ghior-Fătu ş. a. 

Cristina este prima valoare pe care o posedă, de la Dumnezeu, 
Filimon. Iar cea de-a doua valoare este „aurul“ moştenit de la bunelul 
Andrei. Valorile existenţiale apar în două ipostaze fundamentale: 
obiect şi fiinţă. Fiecare dintre ele au o semnificaţie spirituală: Cristina 
reprezintă cunoaşterea superioară, „aurul“ e simbolul bogăţiei, puterii, 
fericirii, al inteligenţei cosmice active şi al nemuririi. Cristina nu este 
pentru el doar soră, e şi o cale de contact cu „mama“, aurul nu este 
pentru el doar metal preţios, e preţios numai pentru că e moştenit de 
la bunelul. Valorile prezintă posibilităţi salvatoare pentru Filimon. 
Şi aici trebuie menţionată diferenţa dintre viziunea lui Filimon şi  
a celor două forţe masculine asupra acestor valori, Cristina fiind ţinta lui 
Ghior, iar „aurul bunelului“ – scopul vieţii lui Guja. Pentru Ghior, Cristina 
este o asigurare a bunăstării şi continuităţii fizice, la fel şi aurul pentru 
Guja. Pentru Filimon ele nu au nici o legătură cu materialul, cu fizicul. 
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Relaţia Filimon-Fătu este intensificată o dată prin implicarea lui 
Ghior, a doua oară – prin implicarea lui Guja. Când Ghior şi Guja încearcă 
a-l deposeda pe Filimon de valorile sale, Fătu încearcă a-l deposeda de 
sine, de identitatea personală. În final, când îşi dau seama că planurile 
lor eşuează, Fătu şi Guja îşi vor uni eforturile pentru a-i tăia lui Filimon 
„limba“: „ce facem, spune mai reprede: ce facem? te rog, uite-l că 
pleeaaaacă – pe el! sari pe el! amândoi odată! (…) muzica! strigă Guja… 
– muzica! repetă şi Nichifor Fătu… în vreme ce-l dădură la pământ pe 
Filimon, care gâfâia, se zbătea să scape: nu… nu te recunosc, nu-mi eşti 
tată! şi numele, numele meuuuu…. – auzi, scrâşni Guja: limba! – limba! 
zice Nichifor Fătu – descleaştă-i gura…“. Ghior şi Guja sunt două voci 
infernale ecourile cărora răsună permanent în conştiinţa lui Filimon. 
Actul „tăierii limbii“ îl va lipsi de posibilitatea de a-şi proclama adevărata 
identitate, pe care Fătu nu vrea s-o accepte. 

Fătu ajunge să-şi dispreţuiască propriul sânge, pentru că el vede pe 
altcineva în propriii copii, deşi ar fi dorit să se recunoască pe sine. Iată de 
ce, în exterior el luptă cu ei, iar în interior luptă şi cu mama lor: „Pleacă, 
femeie! şi pe Cristina am s-o dau la partea ei, dar e încăpăţânată, nu mă 
ascultă! Tu i-ai băgat în suflet…a râs o dată de mine, nimeni n-a râs pe 
lumea asta, am s-o frâng şi dânsa, pe Cristina ta! Pe băiat l-am înfrânt, 
frânt (…) nu vor să mă asculte, asta, fata, nici în ruptul capului nu vrea să-l 
primească pe Ghior, s-ar potoli, ar pleca ea capul, după dânsa şi Filimon se 
face încăpăţânat, Cristina îl aţâţă! Avea dreptate corcitura: toată-i bunelul 
său! ea îl aţâţă, dar las’că…“. Fătu vede în copii lui pe altul. Toate actele 
de tiranie, toate nedreptăţile faţă de Filimon, Fătu le-a comis conştient, din 
dorinţa de a „înfrânge“ pe acel altul: „încăpăţânat ca bunelul său! De ce? – 
întrebase el indignat – crezi că trebuie să-ţi semene ţie? Rânjea corcitura, 
sămânţa ta cade deasupra, dar este alta mai adânc, supuşenia e forma, 
încăpăţânarea e miezul! Las’ că i-o scot şi din măduva oaselor!“ Fătu 
doreşte să aibă control total asupra fiinţei fiului său, să trăiască viaţa lui, să 
manipuleze dorinţele lui. El vrea să-şi continuie existenţa în El: „Nichifor 
Fătu prinde a lăcrima iar, de data asta mai abundent, vocea-i tremură – eu, 
care după o viaţă de muncă şi alergătură meritam să am odihnă la bătrâneţe, 
nepoţeii să-i joc pe genunchi… şi deodată pe un alt ton: ce vrei de la 
mine? ce-ţi lipseşte?“ Filimon ar fi fost pentru el un mijloc de realizare a 
sinelui, a idealului proiectat în conştiinţă. Fătu vrea perpetuarea neamului 
său, dar pentru că fiul lui nu-i este identic, ci din contra, îi este opus, el îl 
resimte drept cel mai mare duşman. De aceea, el are obsesia persecuţiei,  
a violenţei. Când îşi imaginează tablouri de maltratare, emană intens 
atmosfera unei plăceri demonice. În concepţia lui Fătu viaţa este  
o vânătoare, o luptă, iar relaţiile se rezumă la a înfrânge sau a fi înfrânt. 
Toate acestea explică faptul că nu a ezitat să-l rupă pe Filimon de la 
sânul mamei, să-i schimbe numele (din Felix < lat. „fericit“, în Filimon <  
gr. „iubitor de singurătate“ [5, p. 65]) şi să-i camufleze originea cu speranţa 
că îl va face „om“, adică, identic cu sine. Lucrul acesta nu-i reuşeşte. 
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Filimon are o identitate prenatală pe care o simte, o intuieşte mai ales prin 
fiinţa Cristinei, şi tinde să o descopere. 

Forţa unificatoare a lui Filimon cu Cristina este mama. Porunca 
biblică pe care o repetă vocea mamei în conştiinţa ambilor ilustrează 
această idee: „să nu osândeşti, băiete…“; „Nu mă duc de aici, vreau 
să mă lămuresc, să ştie toţi că el… – nuuuuoooooo-sâââânndiiiiii!“; 
„dar nu osândesc, vino şi ajută-măăă…“; „Dă mâna şi hai din casa 
asta… – casa asta? Picioarele mele arse, piatra cu dungă neagră, odaia 
– nuoooosândii – de ce?“; „să nu osândeşti, copila mamei…“ Ipostaza 
maternă a feminităţii este sacralizată de funcţia ei mântuitoare. Accesul 
lui Filimon către mamă este prin casa (simbolul sufletului) Cristinei, or 
căsuţa veche a mamei se găseşte încadrată în casa fiicei. 

Revelarea identităţii, în cazul lui Filimon, este posibilă prin 
restabilirea relaţiei cu „mama“. „Mama“ însă nu se află în lumea comună, 
în lumea fizică. Mama n-a existat în viaţa lui Filimon. Întrebarea despre 
mamă i-a apărut atunci când a rostit (de groază) prima dată cuvântul: „şi 
momentan îşi aminti de lupii care-l fugăriră atunci prin pădure, când fugea 
de la colonie… abia apucă să urce într-un copac ţipând: maaaamăăăă!  
a ţipat aşa? – până atunci nu cunoşteam cuvântul… adică îl auzisem 
odată noaptea: toţi din colonie dormeau, fiecare în patul lui, alţii câte 
doi, era într-o noapte când n-am putut să dorm, şi un alt băiat ţipă prin 
somn: maaamăăă!“ Intuiţia îl duce la ideea că mama este salvarea în 
faţa oricărui pericol, frica fiind învinsă cu ajutorul ei. În conştiinţa sa, 
Filimon se identifică cu ea: „…mirosul sânului tău! vreau să-mi învăluie 
tot trupul, ca să mi te aduc aminte, să te văd, să te simt cu toată fiinţa 
mea, eu care te port în mine, pe tine care m-ai purtat în tine, vino, 
ajută-mă să mă descuuuuuurc…“ Filimon o invocă ca pe un duh, ca pe  
o zeitate, asemeni oamenilor arhaici. Ruperea din trupul ei va finaliza cu 
întoarcerea în trupul ei. Imaginea arhetipală a mamei - naştere şi moarte, 
regăsită în unele mituri, este cea a Pământului-Mamă (Terra Genetrix), 
mamă primordială generatoare şi susţinătoare a vieţii. Ea oferă materia şi 
tot ea o primeşte. Totodată, mama este ultimul punct de contopire pentru 
conştiinţa masculină sau masculinizată. 

În cadrul acestei lumi a opoziţiei şi paradoxului, raportul lui Filimon 
cu sine este de cea mai mare complexitate. Cunoaşterea sinelui ar echivala 
cu regăsirea sinelui. Dar pentru că Filimon încearcă la început a se identifica 
în acela, sinele său se pierde în alteritate. Momentele de confuzie a eului 
apar în următorul monolog interior dialogizat al protagonistului: „nu mai 
aude întrebarea acestui glas venit dinafara ori dinăuntrul lui, nu vrea să-l 
audă, acum i s-a făcut uşor, aşa de uşor pe inimă de parcă nici n-ar fi el, 
ci oricine altul, valurile fierbinţi de nisip s-au retras, s-au duuuus, şi el, 
care nu-i el, ci altul, stă lângă uşă şi priveşte la cei doi care se ceartă, 
vagoanele?“ (…) eram acolo, face cu capul nepăsător, parcă ar fi vorba de 
altul şi nu de dânsul, care stă aici la fereastră - la fereastră? Dar el e la 
uşă! – la uşă? – stai, ce-i cu mine? cine-s eu? unde sunt? – ascultă! Răsună 
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iar glasul dinlăuntru lui, îţi dai seama ce faci, te-ai rătăcit, aiureşti! Unde-i 
locul tău? – locul meu – aici, lângă uşă – acesta-i Ghior care vine chefliu 
de la petrecere, locul tău e la fereastră, acela eşti tu!“. 

Tendinţa lui Filimon de a deveni altul, de a trăi viaţa lui, se reflectă 
în două conştiinţe- oglindă – a Femeii şi a Renei. Femeia îl acceptă în 
locul soţului decedat, chiar dacă nu-l iubeşte. Deci la nivel fizic Filimon 
ia locul aceluia. Iar la nivel moral-spiritual această înlocuire are loc prin 
Rena. Ele îi creează iluzia fericirii: „o să trăim bine la Casa de Zahăr, 
zicea Femeia, Rena se lipea de el, şi lui i se umplea inima de lacrimi, 
căci îl vedea pe acela (sublin. – O. G.), tatăl ei, strivit de zid, dar nu era 
acela, ci el, Filimon, şi iar îşi aducea aminte cuvintele bătrânului zidar: 
Piatra scoasă de sub sat aici nu ţine…“. Rena îl vede în Filimon pe tatăl 
ei, aşa cum se vede şi Filimon în raport cu ea: „ah, mânuţele tale mici şi 
subţiri – cu ele te-am scos de sub pietre, erai mort, tăticule, şi eu te-am 
scos şi te-am înviat – m-ai înviat, vino, vreau să-ţi simt suflarea caldă sub 
obraz…“ Între Filimon şi Rena are loc contopirea lui cu acela. Astfel, 
eul său degradează în alteritate, într-un obiect al voinţei şi această stare 
nu-i va repara „nervul, care leagă pe om de centrul pământului şi de 
vârful cerului“. Aflat în incertitudine, Filimon continuă să caute rezolvare 
problemei sale, nu în altul, ci în tu-ul propriei interiorităţi. Filimon revine 
de la modalitatea de identificare eu-acela la modalitatea eu-tu. 

Dualitatea sinelui eroului îl plasează între două voci care-i înaintează 
dilema „a fi sau a nu fi“. Filimon încalcă legea echilibrului – la început el 
nu o cunoaşte pe mama lui (nu cunoaşte aspectul pozitiv al sinelui său) şi 
nu conştientizează rolul dominator al tatălui. Mai apoi descoperă adevărul 
despre mamă, despre tată, despre raportul dintre ei. După ce capătă forţa 
discernământului, el nu vrea să-şi recunoască tatăl, tinzând spre unitate 
totală cu mama. Deci el refuză să recunoască răul din sine. Însă atunci 
când omul încearcă să reprime sau să nu accepte partea negativă a sa, el se 
pune în pericol, pentru că el reprimă, de fapt, unitatea propriei fiinţe. Dar 
Filimon, cel care în final cunoaşte binele şi răul, nu se poate împăca cu 
existenţa ambelor aspecte în sine, or „împăcarea, atunci când se petrece, nu 
e cu Tatăl, ci cu propria structură duală. Singur, faţă în faţă cu moartea ca 
singură certitudine, omul dobândeşte seninătatea. Se regăseşte identificând 
în sine mama şi tatăl.“ [6, p. 13]. Raportul dintre om şi sine este condiţionat 
de raportul dintre om şi lume. Lumea învaţă omul să împartă totul în alb şi 
negru, în pozitiv şi negativ, pentru ca ulterior, omul să se simtă imperfect 
şi să lupte cu sine, cu răul din structura sa spirituală. Starea de frustrare 
îl face vulnerabil şi instabil, fapt care îi generează conflicte exterioare. 
Acesta este cercul vicios al coabitării fiinţei în lume. Lupta cu sine şi cu 
lumea este o condiţie a continuumului existenţial. 

Aşadar, în lumea lui Filimon, masculinul şi femininul reprezintă 
vocile contradictorii ale sinelui dual. Ele constituie cele două entităţi 
arhetipale în care se substanţializează complementaritatea dintre fizic 
şi spiritual, material şi ideal, raţiune şi sentiment, obiectiv şi subiectiv, 
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adevăr şi falsitate, realitate şi iluzie, egoism şi altruism, ură şi dragoste, 
viaţă şi moarte etc. Esenţa „omului din om“ rezidă în iminenţa fiinţării 
lui tensionate în dialogul etern al opoziţiilor. 

2. Timpul şi spaţiul interior
Lumea romanului Viaţa şi moartea nefericitului Filimon… este 

una policentrică, e lumea mai multor lumi. Ea reprezintă o multitudine 
de planuri de viaţă proiectate în diverse dimensiuni spaţio-temporale, 
care există printr-o continuă interacţiune dialogică, elementele 
cronotopice având caracter plurivalent. A înţelege modul de fiinţare  
a acestei lumi textuale presupune a determina întâi şi întâi diversitatea şi 
natura categoriilor spaţiale şi temporale, şi apoi raporturile dintre ele şi 
strategiile prin care sunt reprezentate în textura romanului. 

Într-o monografie despre imaginea spaţiului în literatură, V. Cristea 
face o distincţie între două tipuri de spaţiu, în opinia lui, fundamentale 
pentru existenţa umană: spaţiul deschis şi spaţiul închis. Existenţa, în 
acest context, se rezumă la permanenta mişcare din spaţiul închis (intim, 
protector) în cel deschis (al cuceririlor) şi înapoi. Cele două spaţii prezintă 
omul în „măreţia şi mizeria lui“ [7, p. 6]: posibilităţile lui de afirmare, 
cucerire, interacţiune şi limitele în care sunt închise acestea. Opere dintre 
cele mai diverse ca gen, origine şi epocă, corespund acestei concepţii. 
Romanul Viaţa şi moartea nefericitului Filimon… însă nu se încadrează 
în schemă. Imaginea de fiinţă-în-lume în poemul tragic are alt conţinut 
relaţional. Pentru Filimon spaţiul închis nu este un refugiu, un loc al liniştii 
şi stabilităţii, pentru că acesta nu este deloc protector, ci la fel de riscant ca 
şi spaţiul deschis. Spaţiul închis este supus totalei dezintimizări (aşa cum 
se întâmplă cu locuinţa Cristinei). De aceea Filimon nu este nici omul 
acţiunii, care concurează universul, nici omul retras în spaţiul închis. În 
poemul tragic apare o altă dimensiune a spaţiului, care se opune celor 
două menţionate mai sus. Este vorba de spaţiul interior (al conştiinţei, al 
spiritului) aflat într-un raport de opoziţie cu spaţiul exterior (cel închis şi 
cel deschis). În acest context, raportul om-spaţiu depinde eminamente de 
raportul om-om. 

Spaţiul interior nu este mai puţin complex decât cel exterior. El 
poate fi perceput ca o structură psihică organizată vertical (asemeni celei 
freudiene): conştient, subconştient şi inconştient. Această stratificare este 
reflectată în roman prin spaţii onirice, fantastice şi simbolice: subterana/
groapa, Casa de zahăr, cerul (zborul). Subterana este un teren accidentat, 
ruinat, eroul simte pericolul surpării ei peste sine, acesta fiind totodată şi 
spaţiul identificării sinelui. Spaţiul de suprafaţă e cel al dialogului cu sine 
şi cu celălalt, un spaţiu al luptei pentru existenţă. Iar spaţiul de dincolo 
(al inconştientului) e al dialogului cu mama, cu bunica, cu spiritele celor 
care lipsesc. 

Proiectată ca realitate dinamică, lumea romanului lui Beşleagă nu 
poate fi înţeleasă sau descrisă ca un tablou, pentru că nu este inertă. Ea se 
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mişcă continuu asemeni un caleidoscop în care existenţa desfăşurată paralel 
în diverse categorii spaţio-temporale este percepută prin o multitudine de 
oglinzi în mişcare, oglinzi de diferite dimensiuni, care reflectă realitatea, se 
reflectă unele pe altele şi, totodată, reflectă realitatea reprezentată de unele 
în altele. Elementele abia sesizate în text dispar după imediata receptare  
a unei imagini, pentru a se uni în formarea alteia. 

Spaţiul interior al eroului, ca şi cel exterior, este deschis (disponibil 
spre contact), elementele lor fiind interşanjabile. Pe de o parte, spaţiul 
interior (subconştient) se exteriorizează, Eul lui Filimon se percepe ca 
fiind în interiorul spaţiului său interior. Prin anumite asocieri mintale acest 
spaţiu devine vizibil şi palpabil şi este un anturaj pe care Filimon vrea să-l 
depăşească: „Îşi dă seama: sunt pe fundul unei uriaşe fântâni cu pereţi 
de piatră, dar… răzbate o lumină prin ei. Se apropie de unul, pune mâna 
– peretele e moale, cum îl atinge, piatra se macină şi curge, sunând sec, 
la picioarele lui. Îşi retrage mâna – să ies de aici, acuşi se surpă şi mă 
acoperă! (…) se apropie iar de perete, dă cu degetul, degetu-i intră în 
piatră, vrea să-l scoată – nu poate! Trage şi – drăcie! – degetul i se rupe 
rămânând în perete“. Depăşirea spaţiului interior îi va crea protagonistului 
posibilitatea interacţiunii cu alter ego. Astfel, existenţa sa desemnează  
o anumită „mobilitate a Daseign-ului, mişcarea de ieşire din sine, ek-
sistere, omul îşi realizează esenţa în acest mod.“ [8, p. 34]. 

Pe de altă parte, elementele spaţiului exterior sunt interiorizate. 
Cronotopul drumului este un exemplu ilustrativ. Drumul prin hrubele 
subterane e o realitate trăită odată de Filimon, repetarea acestei experienţe 
se face la nivel de conştiinţă, prin asociere cu chinurile interioare de 
reconstituire a trecutului. Osmoza timpului şi spaţiului suferinţei/disperării/
căutării are loc în cadrul cronotopului drumului. Drumul noii familii 
(Filimon, Rena, mama ei) spre „spaţiul locativ“ („drumu-i cotit, locul 
povârnit, şi aici o groapă făcută de ploi“), patul „de fier“ târâit cu mare 
chin prin glodul acestui „drum“ dificil nu este decât reflecţia interioară  
a relaţiilor sale conjugale. 

Drumul prin galerii subterane ca realitate interioară este întortocheat 
şi practic imposibil. Dar eroul îl parcurge nu atât fizic, cât spiritual. Filimon 
străbate un drum în labirintul gândirii: „aşa se târî el ore, zile, ani, poate 
veşnicii, tot prin ganguri subpământene atât de înguste, de nu era loc nici 
pentru firavu-i trup, carele se făcuse subţire cât un fus, şi, când nu putea 
să treacă îşi aducea aminte că nu i-a rămas decât două zile şi două nopţi 
înainte, şi atunci se făcea cât un fir de păiangen, dar atât de tare, că, să fi 
pus toate puterile lumii – jumătate la un capăt, jumătate la celălalt – şi 
să fi tras de amândouă în aceeaşi clipă, nu l-ar fi putut rupe, pentru că 
era gândul şi pe unde nu putea trece în genunchi şi în coate trupul lui 
vlăguit, trecea gândul…“ Spaţiul-labirint fuzionează cu timpul-labirint în 
dimensiunile cugetului, ale conştiinţei umane. „Parcursul zigzagat este 
dictat de obsesiile şi retrăirile dureroase ale nesiguranţei şi incertitudinii 
existenţiale. Ieşirea din labirint consemnează găsirea drumului just, a unei 
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soluţii optime în urma unei îndelungi meditaţii, cu alte cuvinte, rezolvarea 
unei probleme de cunoaştere.“ [9, p. 59] Astfel, cronotopul labirintului 
reprezintă condiţia existenţei lui homo rationalis. Labirintul gândirii este 
o încercare, o iniţiere în tainele spiritualităţii, în care, „omul, nimerind în 
hăţişul întrebărilor şi problemelor existenţiale, merge pe firul călăuzitor 
al lămuririlor, dar se pomeneşte pe drumurile întrerupte heideggeriene, 
întorcându-e mereu la punctul de pornire, luând-o de la capăt.“  
[10, p. 184]. 

Labirintul ca spaţiu şi ca timp trăit este „ca o zonă situată între „două 
lumi“, ca un teritoriu în care contrariile coexistă: el desparte şi apropie 
(apropie despărţind), este simultan închidere şi deschidere (închidere 
ce se deschide), este continuitate şi discontinuitate (continuitate în 
discontinuitate), presupune rătăcire şi regăsire (rătăcire întru regăsire)“ 
[11, p. 183]. Arhitectura lumii labirintice presupune drumuri în două 
direcţii: mai întâi spre interior şi apoi spre exterior. Aceasta ar semnifica 
zbaterile omului în căutarea adevărului despre sine şi despre lume; 
parcursul către conştiinţa de sine şi către celălalt, iar ieşirea din labirint – 
salvarea spiritului. 

Spaţiul-labirint, ca şi spaţiul-cavernă, spaţiul-infern, spaţiul-
capcană (din odaia unde Filimon este „prins“ de tatăl lui), sunt teritorii 
străine, malefice, în care Filimon trăieşte şi retrăieşte evenimente teribile. 
Moara (un spaţiu carnavalesc, care colcăie de multitudinea de voci ale 
unor figuri caricaturizate, pornite spre ironie, batjocură, măcel) este locul 
unde Filimon e „măcinat în făină de oase“, adică, cronotopul disoluţiei şi 
reformării. Gara „din cărămidă roşie cu plopi pe la colţuri“ este locul unde 
personajele se învârtesc unul după altul ca într-un carusel, până la ameţire, 
fără a se întâlni. Ea desemnează spaţiul aşteptărilor, unde au loc doar 
întâlniri imaginate, confuze, care se asociază relaţiilor dintre personaje: 
„uite că ne-am fugărit împrejurul gării! Am strigat şi nu m-a auzit, a vorbit 
către mine şi nu l-am înţeles, ca doi oameni într-un pustiu“. 

Gura Neagră a Muntelui, Tărâmul Vremii, Satul Amintirilor – spaţii 
imaginare; groapa, odaia albă fără ferestre a spitalului (cu patul de scânduri), 
hruba – spaţii reale, toate sunt spaţii deschise, străine şi de esenţă dură 
(piatra cu ascuţişuri, lemnul cu aşchii îi provoacă suferinţe, nisipul, glodul 
care îi face deplasarea imposibilă, sau îi pătrunde în căile respiratorii). 
Procesul de „contopire cu materia“ presupune o descompunere a corpului. 
Lumea exterioară a umbrelor, de întunecimii, unde vuiesc „vânturile 
lumii“, este spaţiul suferinţei şi al ruinării. Spaţialitatea pentru protagonist 
nu este creatoare de atmosferă, de anturaj, de protecţie, ci este o realitate 
de interacţiune. Spaţiul exterior este unul al disoluţiei, acolo unde omul se 
pierde în materie. 

Timpul apare ca o categorie structurantă a modificărilor spaţiului şi 
a evenimentelor trăite în interioritatea umană. Conştiinţa devine o zonă 
în care „indiciile timpului se relevă în spaţiu, iar spaţiul este înţeles şi 
măsurat prin timp“ şi care permite „materializarea principală a timpului în 
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spaţiu“ [12, p. 294]. Totodată, prin avatarurile formelor spaţiale se percepe 
mişcarea temporală, având loc spaţializarea timpului. „Spaţializării 
timpului i se asociază transcrierea trăirii şi sunetului în termenii vizualului“  
[13, p. 246], sau cel puţin în limitele perceptibilului. Astfel, categoriile 
timpului îşi pierd caracterul abstract, devenind concrete ca şi cele  
ale spaţiului. 

Configuraţia temporalităţii în Viaţa şi moartea nefericitului Filimon… 
nu este mai puţin complexă decât cea a spaţiului. Cu referire la el, trebuie 
evidenţiată distincţia dintre „timpul fizic, formă obiectivă de existenţă 
a materiei, conceput substanţialist, relaţionist, cu manifestări diferite în 
domeniile fizic, biologic şi social ale existenţei, şi timpul subiectiv, psihologic, 
sau timpul trăit, reflex al timpului obiectiv în trăirea subiectivă a omului.“  
 [14, p. 152]. Iată de ce, a încadra temporalitatea în percepţii fixe este imposibil, 
mai ales atunci când vorbim de categoriile temporale într-o lume artistică 
ca acea din poemul tragic. În Viaţa şi moartea nefericitului Filimon… 
are loc schimbarea de accent de pe timpul universal pe timpul uman. 
Timpul uman e definit drept „sentiment, experienţă şi/sau conştiinţă  
a timpului [ce] acoperă multiple registre ale existenţei fiinţei umane. Timp 
al faptei, al sensibilităţii, al gândirii, al percepţiei sau senzaţiei, timp al 
vieţii, al memoriei sau uitării, el apare ca realitate paralelă, integrată sau 
integrând temporalitatea existentului.“ [15, p. 23]. 

Timpul universal, obiectiv (reprezentat în literatură liniar, ciclic, 
circular, ramificat, vertical sau orizontal), în poemul tragic este înlocuit 
cu timpul individual, subiectiv, perceput diferit de diverse instanţe. Prin 
urmare, timpul uman devine un timp perspectival [16, p. 220], reprezentând 
o totalitate de variaţii interioare ale timpului universal reflectat în conştiinţa 
umană. Configuraţia lui se poate modifica în funcţie de subiectul care îl 
gândeşte: dacă omul îşi aminteşte un eveniment, el se plasează în trecut 
care-i apare drept prezent, prezentul în care are loc procesul rememorării 
fiind pentru el viitor, iar atunci când imaginează ceva, viitorul devine 
pentru el prezent, iar prezentul – trecut. În acest sens, ordinea şi conţinutul 
celor trei aspecte fundamentale ale timpului – prezent, trecut şi viitor – 
depind de fiinţa care le trăieşte şi le supune cugetului. 

Gândirea asupra timpului tinde să-l sistematizeze, să-l supună 
unei ordini, dar acest proces în sine este atemporal, iată de ce în Viaţa şi 
moartea nefericitului Filimon… perceperea timpului de către personaje 
stă sub semnul unei permanente incertitudini: (în viziunea lui Filimon) 
„să fi trecut de-atuncea ore-n şir sau numai câteva secunde – nu ştia. Când 
şi-a revenit zăcea cu faţa-n jos, cu o mână – dreapta? – sub obraz…“; 
(în viziunea lui Fătu) „Să fi trecut de-atunci minute ori poate ani… de 
când intrase în cabinetul acesta înalt…“; (în viziunea Cristinei) „Cine 
ştie cât timp se scursese: o secundă, un minut, zece, când la un moment 
dat se pomeni că şade pe scaunul cu spetează arcuită din mijlocul 
casei, cu baticul legat bine nod la ceafă…“. Pe de o parte, eroii sunt, 
în raport cu timpul universal, incapabili de a-l discerne cu adevărat,  
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de a-l calcula, pe de altă parte însă gândirea asupra timpului îi plasează 
înafara lui, făcându-i superiori, pentru că fără a fi contemplat de om, timpul 
nu există. Strategia incertitudinii temporale, a acroniei, a neconcordanţei 
dintre timpul interior şi cel exterior permite autorului să eternizeze timpul. 
Schimbând accentul de pe timp pe evenimentul petrecut în timp, se 
reliefează natura anacronică a lumii şi a lucrurilor. 

Timpul perspectival este o categorie cu semnificaţii transindividuale. 
Pentru Filimon, recuperarea trecutului denotă posibilitatea de a revaloriza 
timpul trăit. Timpul crizei şi al rătăcirii în trecutul consumat se desfăşoară 
în spaţiul dialogic al conştiinţei. Experienţa rememorării este fragmentară, 
discontinuă, chiar atemporală, nu coincide cu cronologia evenimenţială 
trăită, or acţiunile se rememorează după logica asocierilor, a stimulilor în 
lanţ, după importanţa lor în rezolvarea problemei ontologice pe care şi-a 
pus-o eroul. Atemporalitatea rememorării este cauzată şi de suprapunerea 
mai multor realităţi paralele, evenimente simultane, reale şi iluzorii, 
apartenente mai multor spaţii (interioare şi exterioare). 

Pentru Filimon trecutul este un timp al decăderii spirituale, a pierderii 
de sine, de aceea nu este perceput ca flux, ca timp al devenirii. Prezentul 
este un timp labirintic al căutării, şi un timp al fricii de a accede în viitor, 
iar viitorul este timpul transgresării eului în eternitate, în lumea spiritelor, 
ieşirea lui din limitele timpului şi spaţiului existenţial. Contemplând timpul, 
protagonistul iese din timp, or „gândirea nu depinde de timp, dar timpul 
depinde de gândire.“ [17, p. 138] Filimon devine stăpân pe destinul lui, nu 
se lasă dus de valul timpului, de clipa viitorului care se trasformă în prezent,  
ci renunţă la viitor pentru a se întoarce în trecut şi a-l elucida. 

Şi pentru Fătu timpul reprezintă o problemă. Prezentul este marcat 
de chipurile, spiritele, vocile trecutului (ghemul-ochiul-gura neagră) şi de 
frica obsedantă de a nu-şi pierde viitorul: „…şi iar vin lucruri, întâmplări, 
oameni, toate din trecut – nu văd nimic, nici trei zile înainte, toate din 
trecut, măcar trei zile din viitor, să le ştiu, da-ţi-mi trei zile, să ies!“; „Trei 
zile nu văd înainte – trei zile!“. Fătu nu are grija doar a propriului viitor, 
ci le programează un viitor şi copiilor lui, un viitor pe care aceştia nu vor 
să-l accepte, dar care se trasformă treptat în prezent/trecut, până la un 
anumit moment: „bine, l-am dat la partea lui, se gândea la Filimon, dar 
concomitent şi la Cristina, pentru că planul lui era, după ce va fi vorbit 
despre acoperişul spart şi, în genere, că trebuie mutată linia laterală şi 
platforma pentru ciment să nu se mai întâmple ca astă-primăvară, când 
s-au pierdut cinci sute de tone de ciment, gândul lui era să vorbească 
despre Cristina – ea îmi rămâne, s-o dau la partea ei, s-o angajez aici la 
gară, de exemplu, ca telegrafistă! Parcă o vede de acum – într-un fotoliu 
rulant, cu cască telefonică, zâmbind…“. Prin planificarea soartei celor doi 
copii, Fătu se simte realizat, el se simte superior timpului, ordinii lumii, 
de aceea, spre a atinge această împlinire, el este gata să comită orice crimă 
sau nedreptate. Deci „sentimentul timpului“ (A. Pamfil) îl dezechilibrează 
nu numai pe Filimon, ci şi pe Fătu. 
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Deci, tehnicile duratei (raportul dintre durata variabilă  
a segmentelor ficţiunii (povestii) şi pseudodurata relatării lor în discurs 
[18, p. 237]) sunt şi acestea generatoare de fragmentarism şi devin 
un instrument de codificare a textului. Discontinuitatea şi acronia 
discursului face puţin posibilă restabilirea exactă a elementelor fabulei. 
Textul este un puzzle pentru cititor, care e antrenat în aceeaşi activitate 
obsedantă ce îl chinuie pe Filimon – ordonarea evenimentelor (metafora 
„cubuşoarelor“): „trei? Dacă erau numai trei, sunt multe, trei, opt, zece, 
unsprezece, multe pătrăţele, trebuie să le aşez la loc: rând în sus, rând 
la dreapta… nu, întâi să fac temelia, unde să aşez temelia? – pune un 
rând orizontul şi zi-i temelie – dar n-are în ce se ţine, vine iar un vânt 
– prostii, nu vântul ţi le-a împrăştiat, pătrăţelele – urăsc pătrăţelele, nu 
se ţin, am să aşez cubuşoarele – se aşază în genunchi şi – cine mi-a 
băgat cubuşorul acesta cu lacrima? luaţi-l…“; „În unul din pătrăţelele-
cubuşoare mai este un pătrăţel-cubuşor, iar în acesta al treilea mai mic, 
altul mai mic, apoi altul şi mai mic, şi toate cubuşoarele interioare stau 
strâmb!“. Acest puzzle cu elementele în continuă metamorfoză este 
o metaforă atât a regenerării trecutului eroului, a soartei, imaginii şi 
eului său, cât şi metafora procesului receptiv al romanului, care are la 
bază acelaşi mecanism dinamic. 

Ca şi în metafora jocului de imagini fragmentate în interiorul 
cubuşoarelor, în Viaţa şi moartea nefericitului Filimon… „cronotopii 
se pot încorpora unul într-altul, ei pot să coexiste, să se împletească, 
să se succeadă, să se compare, să se confrunte sau să se afle în 
raporturi şi mai complexe“ [19, p. 484]. Polifonia romanului rezidă 
în interacţiunea lumilor existente la diferite niveluri cronotopice: 
exterioare şi interioare, deschise şi închise, conştiente, inconştiente şi 
subconştiente, reprezentate de diverse categorii spaţiale şi temporale. 
Astfel, posibilităţile de interacţiune dialogică a cititorului cu vocile 
textuale, a lumii lui cu lumile romanului, sunt nelimitate. 
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DIAbOLIZAREA  PERSONALITĂțII
(O  PERSPECTIVĂ  PSIhANALITICĂ  A  ROMANULUI

„UN  DIAVOL  ÎN  PARADIS“  DE  hENRY  MILLER) 

oleSea  GÎRLEA,
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. This article is centered upon the stages of transformation of two 
contradictory characters. The first character Conrad Moricand is an evil nature, 
egocentric passing through a process of „subjective transformation of personality 
decrease” (C. Jung), the second „friend” is the writer character Henry Miller,  
a naive nature, open and honest that access to a „subjective transformation in 
terms of personality enlargement”. Two opposite characters will join together for 
a short time determined by different interests and goals, but will quickly break, 
forever. 

Keywords: archetype, subjective transformation, demonization, 
pathological, duality, autobiography. 

O scurtă retrospectivă a creaţiei şi destinului scriitorului Henry 
Miller se prezintă astfel: s-a născut la 26 decembrie 1891 în New York 
într-o fаmilie de catolici de origine germană. Şi-a petrecut anii de şcoală 
în Brooklyn între 1909 şi 1924, a încercat să lucreze în atelierul de 
croitorie al tatălui său, a trecut prin greutăţi, slujbe prost plătite, medii 
dominate de sărăcie şi mediocritate. Numai un post l-a păstrat mai mult: 
acela de şef al personalului de telegraf. În timpul concediului din 1922 
a scris prima sa carte, un studiu de proză. A renunţat la locul său de 
muncă şi şi-a luat în serios cariera de scriitor dedicându-se scrisului 
la împlinirea vârstei de 34 de ani. Între anii 1923 și 1930 apare ideea 
unei trilogii de romane The Rosy Crucifixion (Răstignirea trandafirie) 
compusă din părţile Sexus (apărută în 1945), Plexus (1949) şi Nexus 
(1957), considerată de critica literară o capodoperă. 

Următorul deceniu îl petrece la Paris şi se împrieteneşte 
cu scriitoarea Anaïs Nin, cu care trăieşte o adevărată poveste de 
dragoste. Scriitorul duce o existenţă umilă, pictează şi scrie poezii 
pe care le vinde pe stradă trecătorilor. În 1934 scrie romanul Tropicul 
Cancerului, care i-a pus bazele succesului prin descrierile realiste 
şi tenta autobiografică, „prima sa carte considerabilă“ după spusele 
romancierului. 

În 1940 Miller se întoarce în SUA şi se stabileşte în Big Sur, 
California până la moartea lui la 7 iunie 1980. Operele pe care le va 
publica şi reedita odată cu mutarea sa în SUA îi vor aduce calificativul de 
idol printre scriitorii americani şi vor spori necesitatea libertăţii gândirii 
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moderne: Primăvara neagră (1936), Tropicul Capricornului (1939), 
Ochiul cosmologic (1939), Lumea sexului (1940), Înţelepciunea inimii 
(1941), Coşmarul climatizat (în alte traduceri Coşmarul atelierului 
condiţionat 1945), Zile liniştite la Clichy (1956), Un diavol în paradis 
(1956), Big Sur şi portocalele lui Hieronimus Bosch (1957), Insomniile 
sau nebuniile frumoase ale tinereţii. 

Romanul lui Henry Miller A devil in paradise este publicat în anul 
1956, o traducere recentă a acestei cărţi realizată de Lavinia Branişte 
a apărut la editura Polirom în anul 2013. Denumirea surprinzătoare  
a romanului este amplificată de ideea unei teme a diavolului ilustrată  
într-un mod cu totul special. Răul nu vine de la un simbol fantastico-
arhaic, el ia naştere în situaţii tipice de viaţă prin umanizare şi astfel 
se înscrie în tipologia unui arhetip al diavolului. Psihanalistul Carl 
Jung atribuie noţiunea de arhetip inconştientului colectiv, care 
formează „baza psihică de natură suprapersonală, prezentă în fiecare“ 
[1, p. 12], în opoziţie cu inconştientul personal ale cărui conţinuturi 
se centrează pe complexe afective, care sunt parte a intimităţii 
personale a vieţii psihice. Jung îşi reduce aria investigaţională la 
trei arhetipuri anima, bătrânul înţelept şi umbra, cel din urmă, fiind 
intim legat de suflet, deschide o perspectivă bipolară sau entidromică. 
Orice acţiune se bazează pe contrarii, iar intelectul uman dizolvă 
totul în judecăţi antinomice, diabolicul este în psihanaliza jungiană 
o manifestare firească a lumii subterane a sufletului. Faţa invizibilă  
a sufletului este împărţită de Jung între întuneric şi lumină, căci sufletul 
nu este doar bine, ci şi rău: „A avea suflet reprezintă o cutezanţă  
a vieţii, căci sufletul este un demon distribuitor de viaţă care-şi joacă 
rolul drăcesc deasupra şi dedesubtul vieţii umane, ceea ce face ca în 
interiorul dogmei să fie ameninţat cu anumite pedepse şi propiţiat 
cu anumite binecuvântări care depăşesc cu mult posibilul uman al 
meritului. Raiul şi iadul sunt destine ale sufletului şi nu ale omului 
care, în slăbiciunea şi prostia sa, nu ar şti ce să facă într-un Ierusalim 
ceresc“ [1, p. 36]. 

La Henry Miller dezlănţuirea malefică este concepută în 
afara viziunii spirituale şi se impune prin expresia unei noi forme 
de cunoaştere, care este cea a diabolizării personalităţii. Diavolul 
interpretat de Miller este un personaj umanizat şi individualizat, astrolog 
şi ocultist numit Conrad Moricand, pe care scriitorul l-a cunoscut în 
Paris înainte de izbucnirea celui De-al Doilea Război Mondial prin 
intermediul scriitoarei Anaïs Nin. 

Personajul diabolizat este unul al contrastelor: dacă iniţial Moricand 
se bucură aparent de calificativele pozitive: „ducea o viaţă disciplinată  
a unui pustnic sau ascet“, „avea ceva feminin în el, nu lipsit de farmec“, 
„piele fină“, „era suav, fin şi blând“, „corect, nepărtinitor, drept“, „îşi 
folosea vocea ca pe o orgă“, avea „inteligenţă suspectă“, era „balena 
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melancolică“, „bufniţa înţeleaptă“, „un dandy“, „un filfizon“, „un snob“, 
„un alintat“, „un copil“, apoi acesta dă dovadă de spirit de observaţie, 
erudiţie, agerime, abilitate, ordine perfectă în aranjarea interiorului 
destinat traiului etc. 

Ulterior caracterizarea lui Conrad expandează în calificative 
negative, dezlănţuiri nervoase ale personajului-autor evidenţiind în mod 
cert o dedublare malefică: „o fiinţă tulburată“, trădător, nebun, „un stoic 
cărându-şi după sine mormântul“, „fusese mereu diabolic“, „încăpăţânat, 
egocentric“, „dominat de un aer fatalist“, „o fire îndărătnică lăsându-
se pradă umorilor şi capriciilor“, „păduchele de Moricand“, „şobolan“, 
„Satanica Sa Majestate“, „Măria Sa“, „parazit monstru“, „nenorocit“, 
„vierme“, „lipitoare“, „şantajist murdar“, „cadavru viu“, „ultimul 
boschetar“, „hoit“, „un prăpădit“, „om deraiat de la propria fiinţă“, 
„Satana“, „un om căruia îi întinzi un deget şi-ţi sfâşie toată mâna“, avea 
un miros specific „mireasma morţii“ [2, p. 78] etc. 

Atitudinea personajului autobiografic ar putea fi divizată între 
sentimentele de milă, încredere şi afecţiune faţă de Conrad, sub orice 
formă de ajutor acordat acestuia, şi respectiv repulsie şi dezgust. 

Deşi falit, personajul diabolic Conrad îşi maschează lipsurile 
prin ţinuta impecabilă, preferă prietenii care răpuşi de milă îi oferă bani 
nerambursabili şi acceptă foamea în scopul camuflării belşugului: „Hainele 
pe care le purta toate croite excelent şi din cele mai bune materiale, aveau 
să-l ţină cu siguranţă, încă zece ani, date fiind grija şi atenţia care le-o 
acorda. Chiar şi dacă ar fi fost peticite, el tot ar fi arătat ca un gentleman 
bine îmbrăcat“ [2, p. 20-21]. Este tipul de om care n-a ieşit niciodată în 
stradă să cerşească: „Atunci când cerşea, cerşea pe hârtie de calitate şi cu un 
scris elegant, cu gramatica, sintaxa şi punctuaţia perfecte“ [2, p. 172]. 

Romanul scoate la iveală cursa în care cade orbeşte personajul-autor, 
fiindu-i imposibil să evadeze şi anume greşeala de a rezolva problemele 
„amicului“ în locul lui, dar şi caracterul său blând şi îngăduitor de care 
profită Conrad: „era un fel de parazit monstru (n. n. Conrad) pentru care 
sfinţii şi prostovanii erau o pradă uşoară“ [2, p. 164]. 

Pentru o scurtă perioadă de timp firul evenimentelor desparte cei 
doi „amici“ şi-i reuneşte în împrejurări noi. Stabilit în Big Sur, o localitate 
în vecinătate imediată cu San Francisco, Henry este asaltat de apeluri de 
ajutor din partea lui Condrad Moricand care locuieşte în Elveţia, primul 
redevine victima voluntară a celui din urmă. Conrad are veritabilul viciu 
intratabil de a parazita pe seama altuia, aducând ca argumente sărăcia şi 
lipsurile financiare prin care este supus să treacă. 

Personajul autobiografic îşi asumă dreptul de a salva un om care 
se află la capătul funiei şi fără să vrea devine un furnizor perfect de 
resurse financiare acoperind complet datoriile din Elveţia ale lui Conrad;  
se împrumută şi-i asigură diabolicului „amic“ o călătorie aventuroasă 
(cu avionul din Elveţia în Anglia, cu vaporul din Anglia la New York,  
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cu avionul spre San Francisco), toate în numele nobilului scop de a-i oferi lui 
Conrad confortul unui adăpost sigur şi al hranei zilnice, un „mic mormânt 
confortabil“, cum îl califică personajul autobiografic. Bestialitatea lui 
Conrad apare în mişcările corpului, chipul său trădează însuşiri diabolice, 
imaginea lui se mişcă şi se schimbă asemeni norilor care alunecă uşor 
pe cer. Elementele naturii sale sfidează orice încercare de asociere, era 
„selenar, saturnian, sepulcral. Privirea sa trădează însemnele unui univers 
în destrămare, e rece şi ucigătoare, convingerile sale referitoare la diavol 
sunt că acesta domină toate fazele, treptele sau sferele vieţii. Camera în 
care locuieşte are un aspect mortuar, deseori fiind asociată cu un cavou, la 
fel ca dispoziţia sa morbidă. Mizeria existenţială şi sănătatea precară este 
cauza ce duce spre un şir de alergii care iau în posesie corpul diabolic: 
„mâncărimea continua să-l scoată din minţi (…). Era carne vie deja. Dacă 
aş fi fost în locul lui (precizează personajul autobiografic), mi-aş fi tras un 
glonţ în cap“ [2, p. 91]. 

Conrad suferă sever de scabie, dovadă e aspectul său dezgustător: 
„În pielea goală, arăta lamentabil. Ca o mârţoagă jerpelită. Nu numai că 
e slab, cu burta umflată, plin de bube şi coji, dar pielea lui are un aspect 
bolnăvicios, pătată ca frunzele de tutun, uscată, lipsită de elasticitate, fără 
pic de strălucire“ [2, p. 154]. 

Personajele care îl cunosc pe scriitor şi pe exoticul Moricand, îi 
oferă celui dintâi un sfat în unison, acela de a se despărţi cât mai repede 
de satanicul locatar. Medicul îi sugerează lui Henry să scape de Moricand, 
Gilbert spune încântat că „l-ar împinge de pe o stâncă“ pe astrolog, Leon 
Shamroy (cameraman la Fox Films, care ia toate Oscarurile) pariază 
că menirea lui Moricand este să-l „sugă de bani“ pe Henry: „Mai face 
şi altceva în afară de citit în stele? (…) pun pariu că stă toată ziua pe 
curul lui gras şi nu face nimic. De ce nu-l pui la treabă? Pune-l să sape 
în grădină, să pună legume şi să smulgă buruienile. Îi ştiu eu pe golanii 
ăştia, sunt toţi la fel! [2, p. 101-102] şi Leon îi oferă sfatul preţios de 
a scăpa cât mai repede de Moricand şi a dezinfecta locul în care l-a 
găzduit. 

Singura părere pozitivă care temperează aparent însuşirile diabolice 
ale lui Conrad este cea a soţiei scriitorului: „Moricand nu i se părea soţiei 
mele prea sumbru, prea morbid, prea în vârstă, prea decrepit (…) Dimpotrivă  
a remarcat că era plin de farmec (…) avea mâini frumoase şi puternice, cu 
degete lungi şi unghii îngrijite, care erau mereu pilite“ [2, p. 47]. 

Stabilirea pe tărâmul american se află sub semnul contrastelor, dacă 
la început Conrad e încântat de băile de sulf, pădurile cu arbori de sequoia 
arbutus, florile sălbatice şi ferigile luxuriante, înfăţişarea dezordonată  
a pădurilor americane îi oferă senzaţia că a nimerit pe un tărâm al abundenţei. 
Câteva impresii senzaţionale îl fac pe Moricand să deducă fals că americanii 
sunt născuţi pe tărâmul abundenţei şi că nu s-au confruntat niciodată cu 
probleme grave pentru că zeii aveau grijă de ei, erau buni şi generoşi. 
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Treptat paradisul american ia locul unui infern din care ar dori să evadeze. 
Dezlănţuirea naturii în Big Sur devine prilej al demonizării ei. Ploile 
necontenite şi furtuna insuportabilă, drumurile impracticabile acoperite cu 
bolovani şi pietre rostogolite de pe munţi transformă încântarea în disperare. 
Pentru Moricand palmierii cu care se joacă vântul în faţa casei par „nişte 
demoni cu o mie de braţe, care-i scrijeleau pe craniu un tatuaj înfiorător“,  
„E un infern care vuieşte! a strigat el. Nicăieri în lume nu e posibil să 
plouă în halul ăsta!“ [2, p. 146]. Contrar părerilor diabolice ale amicului 
său despre lume, personajul autobiografic crede în caracterul divin al 
universului şi în natura dumnezeiască a fiinţei. 

Romanul este o combinaţie subtilă dintre realitate şi ficţiune 
încadrându-se în categoria naraţiunii autobiografice. Textul reînvie  
o experienţă integrală de artist, prin autoanaliză şi posibilitatea 
cunoaşterii unui personaj-narator care are afinităţi subtile cu autorul 
datorită identităţii de nume. Unele momente biografice din viaţa mizeră 
de cerşetor a lui Henry Miller din SUA şi de peste hotare se suprapun peste 
destinul personajului omonim, dar şi detaliile referitoare la certurile 
din familie, el fiind iniţiatorul lor, iar soţia susţinătorul. Scriitorul de 
ficţiune Henry Miller este descris din perspectiva impresiilor pe care şi 
le face astrologul Moricand la Paris, el este „un animal ciudat în ochii 
lui. Un expatriat din Brooklyn, un francofil, un vagabond, un scriitor 
aflat abia la începutul carierei sale, naiv, entuziast, care absoarbe ca un 
burete, interesat de orice şi aparent fără direcţie“ [2, p. 11]. 

Moricand nu va ezita să-şi dezlănţuie furia animalică asupra 
lui Henry în orice împrejurări, cel din urmă tratându-i acţiunile lui 
cu indiferenţă. O scurtă perioadă astrologul va fi susţinut financiar de 
editorul revistei „Le Goéland“ Théophile Briant, care îl va adăposti în 
casa lui, pentru că apoi să scape de el definitiv instalându-l în acelaşi 
Hotel Modial din Franţa. 

Sfârşitul celui ce întruchipează Răul excesiv e încununat de nepăsare, 
ignoranţă şi dispreţ de care are parte între pereţii unui cămin elveţian 
pentru persoane vârstnice: „el (n. n. Conrad Moricand) a suferit un atac 
de cord. S-a dus la bucătărie să ceară ajutor, dar, în ciuda stării grave în 
care se afla, nimeni n-a socotit de cuviinţă să se alarmeze. Au chemat un 
medic, însă acesta era ocupat. A zis că va veni mai târziu, când va avea 
timp. Când a venit în cele din urmă era prea târziu (…) a murit fără să-şi 
fi recăpătat cunoştinţa“ [2, p. 178-179]. 

Conrad explică această manifestare debordantă a maleficului 
din sine ca urmare a unor complexe de castrare suferite în copilărie şi 
(post) pubertate, pe care le numeşte „lipsă de credinţă“. Teoria freudiană  
a complexului de castrare care se află în legătură directă cu investigarea 
inconştientului copilului şi a fantasmelor sale dezvoltă ideea unor afecte 
sexuale ce poartă numele de complexul lui Oedip (libido sexualis). Această 
dilemă a vârstei infantile trece printr-o fază de normalitate care implică 
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fantasma sacrificiului la o vârstă matură, sacrificiul rezidă în renunţarea la 
dorinţele infantile, anume dorinţa primejdioasă de a-l înlătura pe părintele 
de sex opus. Urmările complexului de castrare pot fi fie directe „apar la 
fiu rezistenţe puternice faţă de tată şi un complex deosebit de delicat şi 
dependent faţă de mamă“, fie urmări indirecte „o deosebită supunere umilă 
faţă de tată şi un comportament irascibil, de respingere faţă de mamă“ [3, 
198]. 

Pentru că în roman lipseşte o descriere a relaţiilor dintre Conrad 
şi părinţii săi, complexul castrării este unul tensionat, redus la ideea 
neglijenţei şi indiferenţei ambilor factori (matern şi patern) ai conflictului 
oedipan. Anumite circumstanţe nefavorabile şi frustrări regăsite în copilărie 
şi (post) pubertate îl convertesc pe Conrad într-un monstru: „Abia peste 
nişte ani mi-a dat câteva detalii despre natura şi originea acestei castrări 
pe care o numea lipsă de credinţă. Avea de a face cu copilăria lui, cu 
neglijenţa şi indiferenţa părinţilor săi, cruzimea perversă a profesorilor, 
mai ales a unuia dintre ei, care îl umilise şi îl torturase în moduri inumane. 
Era o poveste urâtă şi dureroasă de ajuns să-i justifice pierderea voinţei şi 
degradarea spirituală“ [2, p. 26]. 

Reactivarea arhetipului diavolului este determinată de simbioza 
eşuată dintre Conrad şi Henry. Această relaţie atipică ce îmbină două 
contrarii activează noţiunea jungiană de transformare subiectivă. Carl 
Jung detectează opt niveluri ale transformării subiective: diminuarea 
personalităţii, transformarea în sensul lărgirii personalităţii, transformarea 
structurii interioare, identificarea cu un grup, identificarea cu eroul cultului, 
proceduri magice, transformarea tehnică şi transformarea naturală. 

Primele două niveluri caracterizează deplin confruntarea celor 
două personaje opuse. Conrad Moricand (diavolul cu chip uman) trece 
printr-o transformare subiectivă a diminuării personalităţii caracterizată 
de o stare de apatie şi paralizie a voinţei. Carl Jung descrie această 
transformare ca fiind urmarea „unei extenuări fizice şi psihice, a unor 
boli ale organismului, a unor emoţii violente, a unui şoc puternic, aceasta 
din urmă având un efect deosebit de nociv asupra siguranţei de sine a 
personalităţii (…) reduce încrederea în sine şi spiritul întreprinzător şi 
îngustează orizontul spiritual printr-o creştere a egocentrismului. Poate 
să ducă în cele din urmă la dezvoltarea personalităţii esenţial negative 
ceea ce înseamnă o falsificare faţă de cea iniţială“ [1, p. 139]. Acestui 
tip de transformare a lui Conrad scriitorul îi rezervă o descriere aparte, 
apreciindu-l ca fiind „o victimă condamnată să trăiască o viaţă tristă şi 
limitată“ [2, p. 23]. 

Autorul-personaj Henry Miller accede la transformarea 
subiectivă în sensul lărgirii personalităţii, situaţie manifestată prin 
cunoaşterea unor personalităţi mari, care influenţează creşterea reală 
a personalităţii proprii. Romanul abundă în exemplificarea unor 
prietenii care-i aduc acestuia o serie de beneficii şi avantaje. 
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Diavolul ocupă un rol important în imaginarul cel mai ordinar, 
având în romanul lui Henry Miller o înfăţişare umană. Dezlănţuirea 
geniului malefic este tratată în roman prin prisma problematicii relaţiilor 
interumane, în care revolta unui suflet rătăcit faţă de salvatorul său 
binevoitor se transformă în dispreţ. Romanul Un diavol în paradis 
abundă în ambivalenţe şi contrarii unind normalul cu patologicul, 
conflictul dintre forţele umane şi cele diabolice, frustrări şi drame de 
conştiinţă, realitate şi aparenţe. Această scriere autobiografică poate fi 
calificată drept un proces de conştiinţă intentat unei lumi profane, în 
care bunul simţ căzut în gheara diavolului este defavorizat şi devorat 
de impertinenţă. 
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TRANZIțIA  ÎN  CRITICA  LITERARĂ  ROMâNEASCĂ
DIN  bASARAbIA

Natalia  IVASÎșEN,
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi

Perioadele de tranziţie solicită o abordare dinamică a relaţiei dintre 
continuitate şi ruptură, angajînd în discuţie şi alţi termeni înrudiţi: 
vechi vs nou, tradiţie vs inovaţie, antic vs modern (Cearta dintre antici 
şi moderni), clasic vs modern, canonic vs noncanonic, izolaţionism vs 
sincronism, naţionalism vs cosmopolitism, conservatorism vs liberalism, 
etnicism vs estetism, autohtonism (xenofobie) vs alogenie (xenofilie), 
etnocraţie vs democraţie ş. a. Deşi sînt morfologic desprinşi din 
relaţia tradiţie-inovaţie, termenii, la etapa actuală, suscită interes prin 
capacitatea lor de a defini procesualitatea schimbărilor de paradigmă. 
Dialectica relaţiei continuitate – ruptură devine un însemn al conştiinţei 
istorice şi al originalităţii căutării, postmodernismul literar ilustrînd pe 
deplin conlucrarea acestora în toate genurile (poezia, proza, dramaturgia, 
critica literară). 

Schimbarea de paradigmă, înţeleasă drept transfer de substanţă, 
de forme, de procedee de la un tip de sensibilitate estetică la altul 
survine în dezvoltarea unei literaturi în momentul în care vechile 
formule se arată ca fiind contraproductive, susţinînd, din inerţie, 
tiparele tradiţionale. O perioadă de tranziţie reprezintă un moment din 
dezvoltarea unei literaturi, cînd ruptura de canonic se instituţionalizează 
gradual, asigurînd astfel schimbarea de paradigmă. Mecanismul prin 
care noile formule estetice le substituie pe cele vechi este universal, fiind 
descris de Sergiu Pavlicenco prin succesiunea a trei faze: ascensiune, 
manifestare şi declin:

„Pînă a se constitui şi a se impune, orice fenomen literar apare şi 
există, un timp, într-o formă incipientă, situîndu-se pe o linie ascendentă 
în dezvoltarea sa, ajungînd apoi la o fază de maturizare şi de manifestare 
deplină, după care începe să cedeze treptat din poziţiile sale sub presiunea 
altui fenomen nou. Fenomenul literar nu dispare brusc, ci continuă să se 
manifeste, plasîndu-se, de această dată, pe o linie descendentă“ [1, p. 3]. 

Reţinem că într-o perioadă de tranziţie se ciocnesc interesele  
a cel puţin două fenomene literare – unul vechi, în declin şi altul nou, 
în ascensiune–, angajate într-o „bătălie canonică“ [2] inerentă dezvoltării 
unui sistem cultural. De regulă, aceste două faze, ascensiunea şi declinul, 
înteţesc confruntarea promoţiilor, implicînd polemici tăioase, caustice pe 
alocuri, între cei care conservează tradiţia şi cei care sparg tiparele. Din 
punct de vedere estetic, conflictele se prezintă într-o dinamică evolutivă, 
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or, deplasînd accentul pe ideologic, se remarcă, dimpotrivă, o dinamică 
profund regresivă. 

Tranziţia în literatura din Basarabia, surprinsă în perioada  
1985-1991, înregistrează controversele a două tendinţe literare: una 
de sorginte ideologică, reprezentată de literatura realismului socialist 
şi alta de sorginte estetică, manifestată prin două formule distincte, 
tradiţionalistă şi postmodernistă. Critica literară, în aceste condiţii, 
este surpinsă în plin proces de reconfigurare, de revizuire a tuturor 
parametrilor discursului critic, astfel ca metoda, obiectul, criteriile şi 
forma analizei să adopte o poziţie estetică faţă de opera propriu-zisă. 
Caracterul eterogen al producţiilor de critică literară din ultimul lustru 
URSS-ist reflectă contradicţiile tranziţiei, care surprind actul critic 
într-o dependenţă fatală faţă de literatura oficială (critica proletcultistă), 
dar şi căutarea unor căi de evadare (critica tradiţionalistă) sau chiar 
de ruptură de clişeele sistemului (critica de întîmpinare şi lansare  
a optzeciştilor). Cele trei tipuri de discurs critic, sociologizant (Mihail 
Dolgan, Haralambie Corbu, Valeriu Senic ş. a.), tradiţionalist (Mihai 
Cimpoi, Ion Ciocanu, Gheorghe Mazilu ş. a.), emancipat (Andrei Ţurcanu, 
Ana Bantoş, Eugen Lungu, Eugen Cioclea ş. a.) se angajează într-o luptă 
pentru valoare pe ultima sută de metri a dictaturii blocului sovietic. 
Critica proletcultistă îşi consolidează în acest răstimp forţele, insistînd 
asupra supremaţiei valorii ideologice a operei. Critica tradiţionalistă 
percepe demersul critic drept act întemeietor, de cunoaştere a lumii şi 
recurge la abordarea unor aspecte general-umane ale operei scriitorilor 
consacraţi în anii ’60-’70 (promoţiile Vieru-Dabija). Comentatorii 
imediaţi ai optzeciştilor basarabeni îşi asumă un demers de întîmpinare 
şi lansare a unei generaţii de scriitori, pe care o numesc iniţial teribilistă, 
asumîndu-şi misiunea de a gira viabilitatea valorică a promoţiei. 

La mijlocul anilor ’80, agonia sistemului sovietic totalitar conduce, 
în mod implacabil, la evidenţierea mult mai pronunţată a limitelor 
demersului critic, or goana după studii propagandistice, didactice, cu 
caracter combativ ia amploare în această perioadă. Ofensiva textelor 
oportuniste este un rezultat al efortului criticii oficiale de a se ridica „la 
înălţimea responsabilităţii istorice pentru destinele ţării, pentru cauza 
socialismului şi comunismului“ [3, p. 116] şi solicită diversificarea 
mijloacelor de propagandă ideologică, forţînd promovarea, pe toate căile 
posibile, a „crezului leninist“ în literatură. Se îmbogăţeşte considerabil 
bibliografia realismului socialist cu monografii, articole, studii, cu două 
ediţii ale indicelui bibliografic Critica şi ştiinţa literară în Moldova, cu 
cele două volume ale enciclopediei Literatura şi arta Moldovei, cu alte 
cîteva „micromonografii“ din colecţia Creaţia scriitorilor moldoveni în 
şcoală, cu Istoria literaturii sovietice moldoveneşti (în 3 volume), care 
este un fel de monument al conformismului critic. Şi aceasta în perioada 
cînd Eugen Cioclea publică Numitorul comun, Andrei Ţurcanu – Cămaşa 
lui Nessos, Vsevolod Ciornei – Cuvinte şi tăceri etc. Astfel, tranziţia 
oglindeşte amorţirea şi inerţia spiritului critic, care nu a resimţit pulsul 
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schimbărilor din interiorul sistemului însuşi, continuînd să elogieze în gol 
doctrina marxist-leninistă. Insensibilitatea estetică a criticii proletcultiste 
marchează un sistem imun, autosuficient, opac, care continuă să-şi cizeleze 
monologul coral într-o amorţeală fatală. 

Culegerea Căutări artistice ale literaturii moldoveneşti din 
anii ’70-’80 este o carte simptomatică, care radiografiază, dintr-o 
perspectivă oficială, tendinţele conformiste ale perioadei. Pornind de 
la articolul Programul partidului şi unele probleme ale literaturii de 
Eliza Botezatu [4], culegerea este regizată în spiritul tezelor formulate 
la Congresul al XXVII-lea al PCUS din 1985, reflectînd „căutările 
artistice ale literaturii moldoveneşti“ în varii domenii: poezie, proză, 
dramaturgie, literatură pentru copii, publicistică, critică literară.  
În articolul Civismul şi poezia tinerilor, Mihail Dolgan întîmpină dur 
poezia apărută în seria Debut, considerînd că aceasta nu încape în 
tiparele civismului:

„Îngrijorează, în primul rînd, persistenţa unor viziuni atemporale 
şi asociale, ce nu ţin cont de cele două sisteme sociale polare, ci doar 
de un fel de umanism «global», precum şi alunecarea unor condeieri 
într-un fel de pacifism naiv, ce face abstracţie de realităţile concret-
istorice ale societăţii în care trăieşte omul contemporan. […] Nu mai 
vorbim de cazurile, cînd temele civice sînt tratate în mod superficial 
şi iresponsabil, fără a se pătrunde în miezul a ceea ce este esenţial şi 
fără acoperirea emoţională şi artistică necesară. Cei care alunecă în 
lacune de acest fel se fac vinovaţi, în fond, de două ori: în faţa propriei 
conştiinţe şi în faţa conştiinţei omului muncii“ [5, p. 32]. 

Astfel, poezia lui Leo Butnaru, Leonida Lari, Nicolae Popa, Arcadie 
Suceveanu, Lorina Bălteanu ş. a. este pusă pe eşafodul realismului socialist, 
pentru a se demonstra că „persistenţa unor viziuni atemporale şi asociale“ 
discreditează marşul spre lumina socialistă:

„Sarcina principală ce stă astăzi în faţa poeziei tinere (şi nu numai în 
faţa ei!) este de a-şi activiza intervenţiile sale directe în viaţa socială şi de  
a ridica probleme arzătoare de interes obştesc în scopul intensificării 
înrîuririi ei asupra conştiinţei oamenilor muncii. Poetul contemporan  
e chemat să abordeze, în primul rînd, tematica socială şi cetăţenească  
a epocii, să se pătrundă adînc de acuitatea şi complexitatea acestei 
tematici, să găsească soluţii optime, capabile să înlesnească mersul înainte 
al societăţii, în sfîrşit, e chemat să modeleze un erou liric militant care să 
fie pe potriva înaltelor idealuri comuniste“ [5, p. 49]. 

Furia criticului nu-şi va găsi un ecou printre autorii vizaţi,  
or ruptura pe care o anunţă poezia acestora este decisivă pentru impunerea 
lirismului de calitate. 

În fine, lăsăm titlurile să rezume efortul criticii proletcultiste de  
a consolida, cu o insistenţă slugarnică, doctrina marxist-leninistă în ultimul 
lustru comunist: culegerile Formarea naţiei burgheze moldoveneşti; 
Luptători pentru fericirea poporului (1985); Căutări artistice ale 
literaturii moldoveneşti din anii ’70-’80 (1987); Literatura moldovenească 
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şi problema istorismului (1990) şi volumele Prezenţi în front de Eliza 
Botezatu (1985); Afirmînd spiritul partinităţii de Haralambie Corbu, 
Mihail Dolgan et al.; Ecuaţia poetică a înaltului şi Omul nou: patriot şi 
internaţionalist de Valeriu Senic (1986); Responsabilitatea cuvîntului 
critic şi Poezia moldovenească de azi şi problemele vieţii de Mihail 
Dolgan (1987); Poezia: adevăr artistic şi angajare socială de Mihail 
Dolgan; Poezia şi dialectica vieţii de Eliza Botezatu; Cuvîntul şi datoriile 
noastre şi Pagini de leniniană: permanenţă şi continuitate de Valeriu 
Senic (1988) ş. a. 

O achiziţie substanţială a criticii oficiale este indicele bibliografic 
Critica şi ştiinţa literară în Moldova. Începînd cu 1971 şi pînă în 1989, 
se elaborează 5 indici bibliografici care oglindesc perioada 1924-1985. 
În 1988 şi 1989, în plin proces de tranziţie, apar 2 ediţii care inventariază 
textele de critică literară pe segmentul 1980-1985 (ediţia din 1988) 
şi segmentul 1924-1965 (ediţia din 1989) după aceleaşi criterii ca şi 
ediţiile precedente. Astfel, indicele din 1989, „îşi propune – după cum 
menţionează Ion Şpac, autorul selecţiei – să oglindească starea lucrurilor 
din gospodăria literară a ţinutului de la formarea Republicii Autonome 
Sovietice Socialiste Moldoveneşti, adică din anul 1924 şi pînă în 1965 
inclusiv, şi are misiunea să completeze golurile existente în bibliografia 
literară moldovenească pe o perioadă de peste 40 de ani“ [6, p. 10]. Miza 
ideologică a lucrării impune ignorarea publicaţiilor „din presa basarabeană 
a anilor ’20-’30“, deoarece acestea, conform autorului, „şi-au pierdut 
actualitatea“ [6, p. 11]. Prin urmare, indicele debutează cu două capitole 
despre fundamentele proletcultismului (Fondatorii marxism-leninismului 
şi literatura şi Partidul comunist şi literatura), continuă prin transpunerea 
acestora în registrul teoriei literare (Probleme de teorie literară). Urmează 
un capitol dedicat „moştenirii artistice“ (Istoria literaturii moldoveneşti 
(Perioada de pînă la Octombrie) ) şi altul tendinţelor din „literatura 
sovietică moldovenească“ (Literatura Moldovei sovietice). Pentru  
a mima deschiderea spre universal, se promovează idealul internaţionalist 
în interpretarea procesului literar contemporan (Literatura popoarelor 
Uniunii Sovietice în critica şi presa moldovenească şi Literatura de peste 
hotare în critica şi presa Moldovei Sovietice). Ultimul capitol reflectă 
componenta didactică a lucrării (Metodica de predare a literaturii), 
semnalînd astfel imperativul promovării unei politici educaţionale [7]. 

În 2010, în prefaţa la cel de-al şaselea index Critica şi ştiinţa literară 
din Moldova (1991-1995), Ion Şpac descrie atmosfera din ultimii ani ai 
sistemului, considerînd că anume „criza“1,14 este cauza încheierii epopeii 
bibliografice în anul 1989:

1 „Cu apariţia acestei ultime fascicule (1989 – n. n.), putem spune, în bibliografia 
noastră a luat fiinţă un repertoriu specializat, bine conturat. Pe atunci era considerat un succes, 
specialiştii din domeniu fiind asiguraţi cu informaţia respectivă pe o perioadă considerabilă. 
Rămînea de garantat doar editarea operativă a fascicolelor-cincinale pe anii următori.  
Or, anume acum a sosit furia cea mare – criza! … Cu greu biblioteca continua să-şi facă 
datoria“ [8, p. 10].14
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„Dacă fascicula precedentă din 1986-1990 [aflată în manuscris 
– n. n. – N. I.] reflectă tabloul procesului literar dintr-o perioadă, s-o 
numim convenţional, de tranziţie, cînd procesul de restructurare a vieţii 
sociale doar îşi lua avînt, iar sistemul totalitar îşi manifesta potenţele 
sale ideologice (şi nu numai) destul de curajos şi abuziv […], cînd 
se milita cu patos pentru integrarea literaturii basarabene în contextul 
global al literaturii române, practic neîntreprinzîndu-se aproape nimic 
etc., cea din cincinalul următor 1991-1995 […] constituie deja o sursă 
informativă cu predilecţie naţională“ [8, p. 10]. 

În esenţă, această sincopă bibliografică sugerează complexitatea 
contradicţiilor tranziţiei în critica literară, care vorbesc despre faptul 
că nu s-a găsit o soluţie care să concilieze ireconciliabilul. Faptul că 
fascicula 1986-1990 nu a fost editată nici pînă astăzi demonstrează că 
textele publicate în acest răstimp se polarizează dramatic în critică de 
factură marxistă şi critică estetică. 

Enciclopedia Literatura şi arta Moldovei este o lucrare lexicografică 
de proporţii, apărută în 1985 şi 1986, care îşi propune să prezinte noţiuni din 
domeniul literaturii şi artei din acest spaţiu, dar şi nume reprezentative pentru 
toate direcţiile abordate. Ideea în sine de a edita o enciclopedie, care să ofere 
accesul direct la vocabularul domeniului, nu este una compromiţătoare,  
or colegiul de redacţie anunţă că, alături de articolele „despre terminologia 
de specialitate folosită în ştiinţa şi critica literară, muzicologie, studiul 
artelor, teatralogie, arta cinematografică“, apar şi articole „consacrate 
esteticii marxist-leniniste, politicii PCUS în domeniul literaturii şi artei“. 
Mai mult, colegiul avertizează că la întocmirea fiecărei fişe lexicografice 
s-a ţinut cont de „principiile metodologiei marxist-leniniste, de hotărîrile 
PCUS şi ale CC al PCM cu privire la dezvoltarea literaturii, artei populare 
şi [a] celei profesioniste“ [9, p. 5]. 

Să deschidem, pentru început, fişierul tradiţiei şi inovaţiei, care, 
dincolo de explicarea conceptelor, aduce un elogiu învăţăturii leniniste 
„despre valorificarea critică a moştenirii clasice“, optica propusă de Lenin 
fiind declarată singura care „permite înţelegerea dreaptă [s. n. – N. I.]  
a raportului dintre tradiţie şi inovaţie în artă“. 

„Arta realist-socialistă, constată autorii enciclopediei, este 
moştenitoarea celor mai progresiste tradiţii ale trecutului, reprezentate de 
folclor, de realismul critic, de romantismul revoluţionar. Modernismul, 
dimpotrivă, neagă orice tradiţie, propagă inovaţia totală, fără nici  
o raportare la trecut. Estetica marxist-leninistă preconizează însuşirea, 
preluarea şi dezvoltarea creatoare a tradiţiei, spiritul inovator sănătos, 
combate imitaţia, epigonismul, experimentarea de dragul experimentării. 
Combătînd modernismul, estetica sovietică bazată pe concepţia leninistă 
despre cele două culturi în cadrul fiecărei culturi naţionale a societăţii cu 
clase antagoniste, susţine preluarea şi cultivarea elementelor viabile ale 
artei din trecut“ [10, p. 327-328]. 

Modernismului în această ecuaţie nu i s-a dat nicio şansă, 
rămînînd o necunoscută numai datorită deschiderii faţă de estetic, prin 
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cultivarea simbolurilor, pe care enciclopedia sovietică a catalogat-o 
drept „experimentare de dragul experimentării“. Profilurile scriitorilor 
clasici au suferit şi ele mutaţii în vederea obţinerii unor portrete 
„comode“ ideologiei de partid. La interpretarea poemului Împărat şi 
proletar de Mihai Eminescu, de exemplu, se recurge la exploatarea 
termenului proletar într-un registru ideologiza (n) t:

„Eroul central – agitatorul proletar, întruchipează cele mai 
nobile idei, exprimate de pe poziţiile celei mai revoluţionare clase 
– muncitorimea. Problemele sociale ale unei lumi strîmb întocmite, 
unde «a statelor greoaie care trebuie ’mpinse» pentru a apăra interesele 
celor tari, ce se îngrădiră «cu averea şi mărirea în cercul lor de legi», 
îşi află o expresie globală în poem. Agitatorul demască vehement 
morala şi legile chemate să contribuie la oprimarea poporului, 
înfierează armata, religia, formele şi funcţiile maşinii de stat în 
societatea capitalistă. În apelul adresat mulţimii proletare tribunul 
revoluţionar cheamă la răstrnarea orînduirii burgheze şi la traducerea 
în viaţă a lozincii egalităţii şi fraternităţii, călcate în picioare de către 
burghezie“ [9, p. 212]. 

Astfel, se împrumută într-un mod simplist şi vulgar ideea de 
antiteză, pe care o adaptează la concepţia leninistă despre cele două 
culturi, burgheză şi socialistă. O soartă similară o au şi operele lui Vasile 
Alecsandri, Costache Negruzzi, Alexei Mateevici ş. a. 

În aceeaşi ordine de idei, remarcăm descinderea abuzivă a criticii 
în şcoală, în vederea promovării discursului sociologizant, atît pe calea 
manualelor, cît şi a altor resurse didactice destinate şcolii. Manualul 
Literatura sovietică moldovenească pentru clasa a X-a (1988) este 
construit după modelul informaţie + întrebări şi teme. Responsabili de 
aspectul informativ al manualului sînt criticii literari: Simion Cibotaru, 
Ion Racul, Haralambie Corbu, Mihail Dolgan, Argentina Cupcea-Josu, 
Eliza Botezatu, Vasile Badiu, Efim Levit. Conţinutul fiecărui capitol 
transpune concepţia partidului asupra literaturii şi este adresat elevului în 
scopul de a-l orienta „pe calea trasată de partid“. Singurul segment în care 
manualul se adresează direct elevului este cel al evaluării competenţei 
sale de a însuşi lecţia proletcultistă, fiind un instrument de verificare 
imediată a pioşeniei ideologice, dar şi de propagandă a principiilor 
doctrinei. Astfel, la sfîrşitul capitolului V. I. Lenin în poezia sovietică 
moldovenească, elevului de clasa a X-a de la sfîrşitul anilor ’80, i se cere 
să realizeze următoarele sarcini (selecţie aleatorie): 

„– Amintiţi-vă poeziile cu tematică leninistă studiate anterior.  
Ce trăsături ale lui V. I. Lenin – Omul şi conducătorul – sînt evidenţiate 
în ele?

– Citiţi poemul lui A. Lupan Meleagul livezilor şi evidenţiaţi 
măiestria poetului de a releva artistic justeţea şi nemurirea cauzei 
Marelui Lenin. În ce poezii mai este folosit motivul întîlnirii lui  
V. I. Lenin cu plugarul moldovean? Care e rolul ideologico-artistic al 
acestui procedeu?
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– Care sînt trăsăturile specifice ale leninianei în literatura sovietică 
moldovenească? Ce aduc inedit poeţii noştri în interpretarea poetică  
a chipului şi rolului lui V. I. Lenin?

– Scrieţi o compunere: Citesc în destinele contemporanilor mei 
cuvintele adevărului leninist sau Ne cheamă mereu înainte înaripatul 
cuvînt leninist“ [11, p. 302]. 

Exemplele de acest fel divulgă intenţia de a educa o generaţie 
„combativă“, capabilă „să lupte“ pentru „înaripatul cuvînt leninist“ şi să 
sancţioneze orice deviere de la slova partidului. Literatura serveşte astfel 
drept instrument de anulare a individuaţiei, de extirpare a conştiinţei 
morale şi a spiritului critic. 

În aceeaşi albie didactică se înscrie colecţia Creaţia scriitorilor 
moldoveni în şcoală, editată de la începutul anilor ’80 pentru profesorii din 
ţară drept suport la orele de „literatură moldovenească“. Explozia cărţilor 
de „critică didactică“, cum o numeşte Mircea V. Ciobanu [12, p. 130], 
este, de fapt, încă un însemn al agoniei sistemului:Creaţia lui V. Teleucă 
în şcoalăde Valeriu Senic (1985); Creaţia lui I. C. Ciobanu în şcoală de 
Haralambie Corbu, Creaţia lui Ion Druţă în şcoală de Mihai Cimpoi2,15 Creaţia 
lui Petrea Cruceniuc în şcoală de Mihail Dolgan (1986); Creaţia lui Em. 
Bucov în şcoală de Mihail Dolgan, Creaţia scriitorilor moldoveni în şcoală:  
Em. Bucov, P. Darienco, B. Istru, P. Boţu de Mihail Dolgan et al. (1987); 
Creaţia lui L. Damian şi P. Zadnipru în şcoală de Mihail Dolgan (1989); 
Creaţia lui Nicolai Costenco, Aureliu Busuioc, Vladimir Beşleagă, 
Gheorghe Malarciuc în şcoală de Mihail Dolgan et al. (1990) ş. a. În 
mare parte, această colecţie destinată şcolii nu are o componentă didactică 
explicită, fiind alcătuită din diverse studii ale criticilor „sovietici moldoveni“ 
în vederea articulării unei viziuni de ansamblu asupra creaţiei unui scriitor. 
Astfel, Mihail Dolgan transpune, cu uşoare modificări, capitolul Evoluţia 
metaforei poetice în creaţia lui Em. Bucov din monografia Metafora 
poetică şi semnificaţiile ei în poezia sovietică moldovenească [13] într-un 
capitol separat, dedicat creaţiei poetului din „micromonografia“ Creaţia 
scriitorilor moldoveni în şcoală: Em. Bucov, P. Darienco, B. Istru,  
P. Boţu [14]. 

Îmbinarea comentariului cu indicaţiiile metodice este un 
exerciţiu rarisim, la care se recurge, în fond, din aceleaşi considerente 
propagandistice. Valeriu Senic, schiţînd profilul lui Pavel Boţu, subliniază 
importanţa angajării profesorului de literatură în promovarea „crezului 
leninist“:

„Or, învăţătorul-filolog, ştim cu toţii, e ostaş al frontului ideologic 
şi lecţia de literatură rămîne mereu principalul lui mijloc de instruire 
şi educaţie comunistă a elevilor, de propagandă şi agitaţie, dacă vreţi. 
Propagandă a modului de viaţă sovietic, a avantajelor socialismului 

2 Micromonografia semnată de Mihai Cimpoi se remarcă printr-un caracter 
de excepţie, reuşind, în ciuda ostilităţilor, să exploreze opera druţiană printr-o 
expresivitate a limbajului critic. 15
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real, a dreptăţii marxist-leninismului. Propagandă convingătoare şi 
contrapropagandă atacantă, efectuate, cu precădere, prin intermediul 
imaginii artistice“ [15, p. 298-299]. 

Ulterior, criticul formulează sugestii de predare a operei scriitorului, 
indicînd de fiecare dată valoarea ideologică a contextului didactic în care 
se vor aplica aceste sugestii:

„Asemenea secvenţe din poezia lui Pavel Boţu pot fi folosite 
în cadrul unor acţiiuni educative legate de Cireşarul Eliberării, Ziua 
republicii sau Ziua Victoriei, în cadrul unei dispute cu un obiectiv concret 
de contrapropagandă (clasele superioare) – cel de a demasca tertipurile 
falsificatorilor istoriei şi culturii poporului moldovenesc. Unele momente 
poetice ale capitolului în discuţie pot fi topite în cuvîntul introductiv al 
învăţătorului la lecţia de predare a poemului Casă în Bugeac (clasa 10)“ 
[15, p. 308]. 

Recomandările limitează posibilităţile profesorului de a alege 
contextul în care să fie aplicat un aspect sau altul. Această îmbinare  
a exegezei cu didactica are un scop bine definit, de a uniformiza elevii, 
de a-i transforma în instrumente utile societăţii, or literatura de partid 
oferă toate datele pentru a atinge ţelul. 

O contribuţie semnificativă la propagarea marxism-leninismului 
în artă o reprezintă Istoria literaturii moldoveneşti, publicată între 
1986-1989, care oferă o perspectivă istorico-literară asupra procesului 
literar autohton „de la origini“ pînă la mijlocul anilor ’50 ai sec. al  
XX-lea. În acest scop, se delimitează, „trei epoci mari“: „medievală, 
care ţine din sec. XIV pînă la sfîrşitul sec. XVIII; modernă, care 
durează aproximativ de la 1775 pînă la Marea Revoluţie Socialistă din 
Octombrie; contemporană sovietică“ [16, p. 9]. Precaritatea şi încă  
într-un „limbaj de lemn“ a periodizării se explică prin respectarea 
principiilor metodologice specifice doctrinei:

„Reieşind din învăţătura marxist-leninistă despre bază şi 
suprastructură, din caracterul de clasă al ideologiei şi al culturii spirituale, 
autorii tratatului de faţă au pus la temelia lui principiul istorico-genetic. 
De pe poziţiile istorismului şi ale determinismului dialectic la studierea 
istoriei literaturii s-a ţinut seama de multiplicitatea factorilor extraliterari, 
adică de cauzele obiective economice şi sociale, de mentalitatea timpului, 
de ambianţa culturală, de tradiţiile ideatico-artistice, de influenţe şi de 
alte fenomene, care în totalitatea lor au determinat geneza literaturii, 
transformările mai mult sau mai puţin substanţiale, pe care le-a suferit ea 
de-a lungul vremurilor, succesiunea marilor curente culturale şi literare, 
apariţia şi mutaţiile genurilor şi ale speciilor. N-a fost însă nesocotit şi 
principiul istorico-funcţional. Cînd a fost oportun, s-a vorbit de circulaţia 
operelor literare, de modul cum erau receptate, de influenţa exercitată de 
ele asupra contemporanilor şi urmaşilor“ [16, p. 8]. 

Discursul sociologizant accentuează lipsa conştiinţei istorice, 
derivată din asumarea unei conştiinţe morale false. La numai un an după 
publicarea ultimului volum al seriei, „tratatul“ devine inactual, lipsit de 
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viabilitate, rămînînd doar o mărturie a conformismului criticii şi istoriei 
literare din Moldova de Est. 

În raza esteticului însă contradicţiile sînt fireşti, constructive 
chiar, transformînd, pe calea opoziţiei, lupta dintre vechi şi nou într-
un necesar filtru valoric. Ca efect, critica tradiţionalistă se refugiază 
din cîmpul ideologicului, dar şi a debuturilor cu efect exploziv ale 
optzeciştilor, preferînd să reabiliteze tradiţia prin opera scriitorilor 
consacraţi, de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru. Volumele 
Întoarcerea la izvoare (1985), Narcis şi Hyperion (1986), ediţia a II-a, 
„revăzută şi reîntregită“, Duminica valorilor: Cicatricea lui Ulisse II 
(1989) de Mihai Cimpoi, Măsura adevărului (1986), Din frămîntul 
necunten al vremilor (1988), Cu faţa spre carte (1989) de Ion Ciocanu, 
Reabilitarea calităţii artistice (1989), Lecturi eminesciene (1990) de 
Gheorghe Mazilu ş. a. marchează opţiunea pentru canonic, pentru 
valorile confirmate în timp de istoria literară. 

Mihai Cimpoi, un critic cu autoritate în exegeza autohtonă, 
îşi manifestă solidaritatea cu scriitorii generaţiei sale, optînd pentru 
consolidarea valorică a operei lui Grigore Vieru, de exemplu, amînînd 
astfel legalizarea poeziei „noului val“:

„Cine a frecventat atent poezia modernă va observa de îndată, în 
discursul liric al poetului [Grigore Vieru – n. n.], atît de organic articulat, 
lipsa demoniacului (a tranzitoriului, fugitivului, contingentului bizarului şi 
a celorlalte atribute indispensabile ale modernităţii). Complexele noutăţii 
iconoclaste nu-i terorizează deloc conştiinţa estetică, rupturii îi este opusă 
continuitatea [s. n. – N. I.], sentimentul consistenţei şi stabilităţii, sănătăţii 
şi bogăţiei (încă nevalorizate) ale tradiţiei“ [17, p. 166]. 

Discutînd în termenii continuităţii şi rupturii, eseul Întoarcerea la 
izvoare mizează să reconfigureze statutul tradiţiei, or, în opinia criticului, 
vigoarea canonului înseamnă numaidecît suspendarea frondei. 

Chiar dacă literatura şi critica oficială pulsează energic în ritm 
ideologic, iar promoţiile Vieru-Dabija se angajează într-o dispută 
cu „noul val“, se conturează, începînd cu mijlocul anilor ’80,  
o puternică şi consolidată voinţă de ruptură. Acest lucru îl certifică 
volumele Lumina proprie de Emilian Galaicu-Păun (1986); Lucrare 
de control de Teo Chiriac, Mesaje la sfîrşit de mileniu de Arcadie 
Suceveanu (1987); Numitorul comun de Eugen Cioclea, Martorul de 
Vasile Gîrneţ (1988); Salonul 33 de Teo Chiriac, Adagio de Călina 
Trifan, Abece-Dor de Emilian Galaicu-Păun, Cuvinte şi tăceri de 
Vsevolod Ciornei (1989); Abia tangibilul de Grigore Chiper, Peisaje 
bolnave de Vasile Gîrneţ (1990) ş. a. O lectură a prefeţelor/postfeţelor 
şi a cronicilor de întîmpinare articulează un efort de delimitare  
a frondei de proletcultism, dar şi de limbajul poetic mioritizat. 
Andrei Ţurcanu şi Eugen Lungu sînt criticii care îşi asumă riscul de 
a impune imperativul sincronizării în ciuda ofensivei proletcultiste şi 
a nostalgiei trecutului. 
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Andrei Ţurcanu poate fi considerat criticul tranziţiei, atît prin propria 
experienţă, cît şi prin dezbaterea unor subiecte polemice importante 
pentru schimbarea de paradigmă. Lansat în anii ’70, criticul este însă 
atent la mutaţiile esteticului din anii ’80, insistînd asupra continuităţii 
procesului literar. Motivul „întoarcerii la izvoare“, desprins din fabula 
romanului Martorul de Vasile Gîrneţ, îi permite să-şi formuleze crezul 
asupra relativizării statutului autarhic al tradiţiei:

„Martorul e o scriere cu o declarată şi vădită orientare polemică. 
Consideraţiile profesorului de estetică Bulgaru privind «întoarcerea la 
izvoare» îl exasperează pe Ilarion, părîndu-i-se superficiale şi insipide. 
La o primă vedere furia tînărului student s-ar explica prin «demonismul» 
iconoclast al firii sale. De fapt însă e vorba de intuiţia unei noi concepţii 
a fenomenului, de o încercare de a depăşi ideea omogenităţii şi armoniei 
patriarhale şi a cuprinde unele straturi contradictorii din fiinţarea noastră 
naţională, de a reconstitui o experienţă de o viaţă, care ar contraveni 
imaginii (azi într-adevăr, insipidă!) a unui trai dulceag-melancolic, 
păstoresc şi idilic. Pe de altă parte, intervine nu numai o atitudine 
narativă complexă faţă de «izvoare», despre care vom vorbi mai jos, 
dar şi o reorientare direcţională a procesului de conştiinţă implicat de 
acestea. Sîntem obişnuiţi în literatura noastră cu sentimente grave de 
pietate sau de încîntare festivă, cu adînci regrete de regăsire întrziată 
a «rădăcinilor» ori, dimpotrivă, cu amare rechizitorii, venind, ca un 
întîrziat ecou, ca o mustrare a cugetului popular sănătos, din trecut spre 
prezent şi viitor, de la hieraticii bunei şi străbunei, întotdeauna drepţi şi 
înţelepţi, spre feciori şi nepoţi risipiţi în deşertăciunea unor gesturi fără 
semnificaţie. Martorul ne propune o viziune inversă ori, cel puţin, cu  
o direcţionare polivalentă“ [18, p. 187-188]. 

Suprasăturată de „încîntare festivă“, atmosfera din epocă 
provoacă disputa dintre vechi şi nou, trecut şi prezent printr-o 
„direcţionare polivalentă“ a viziunii asupra tradiţiei. În acest sens, 
contradicţiile dintre concepţia profesorului Bulgaru şi cea a lui 
Ilarion sînt esenţiale pentru a înţelege mizele rupturii. Meditaţiile 
lui Ilarion, reflectînd contestarea interpretării conservative  
a „izvoarelor“, surprind intelectualul în miezul tranziţiei, capabil să 
iniţieze un demers organic al continuităţii şi rupturii. 

Deschis către noutate, Eugen Lungu semnează mai multe certificate 
pentru poeţii „noului val“, remarcînd, de fiecare dată, „saltul mongol“ 
pe care şi-l adjudecă aceştia. În prefaţa la volumul Lumina proprie de 
Emilian Galaicu-Păun (1986), criticul remarcă deschiderea spre un alt 
tip de lirism, salvat de „complexul provincialismului“, or „tînărul poet 
nu are vocaţie pentru locurile comune“ ale tradiţiei (motivele bobului, 
fîntînii, plugarului, seminţei, păsării ş. a.) [19, p. 4]. Considerat de 
poetul însuşi doar o„crisalidă din care abia urma a se naşte fluturele“ 
[20], volumul discreditează totuşi caracterul izolaţionist, etnocratic, 
naţionalist al generaţiilor anterioare. În 1988, în prefaţa la Numitorul 
comun de Eugen Cioclea, acelaşi Eugen Lungu are deja conştiinţa 
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decantării unei mişcări de idei a optzeciştilor, pe care o va pune sub 
semnul teribilismului:

„Nonconformişti, ireverenţioşi, declinînd fandosirea liricizantă şi 
mocofănia cazonă, opunînd refinamentului frumuseţilor un rafinament 
al ironiei, spirituali şi incisivi, antitehnocraţi şi preocupaţi de o ecologie  
a sufletului şi a celor ce-l înconjoară, găsindu-şi subiectele direct în stradă, 
egali pentru toate aspectele şi miresmele ei, democratizînd expresia şi 
violentînd tabu-urile, afişîndu-şi fronda, călcînd uneori în străchini dintr-un 
elan avangardist, admiţînd ca autoritate supremă doar propriul gust – iată  
o posibilă imagine a teribiliştilor, cîţi îi avem“ [21, p. 8-9]. 

Lansată într-o perioadă de tranziţie, poezia lui Eugen Cioclea, 
decanul de vîrstă al promoţiei optzeciştilor basarabeni, nuanţează 
polifonia lirismului postmodernist. Acest „portret de grup“ va 
marca extinderea vocabularului terminologic prin definirea noii 
sensibilităţi poetice, or teribilismul este un concept al tranziţiei, al 
nonconformismului declarat. 

În consecinţă, postmodernismul aduce, printr-un discurs critic  
novator, conştiinţa unităţii dialectice a relaţiei continuitate– ruptură, 
sfidînd astfel ideologia totalitaristă şi inerţia spiritului critic. Chiar 
şi aşa, proletcultismul continuă să existe prin discursul sociologizant 
al unor foşti „ostaşi ai frontului ideologic“ (ce-i drept, în fundal), în 
ciuda colapsului ideologic survenit la începutul anilor ’90. Patosul 
analitic, schematismul maniheist, continuitatea principiilor cantităţii şi 
accesibilităţii, lipsa spiritului critic sînt doar cîteva dintre reminiscenţele 
experienţei oportuniste a exegezei. Critica tradiţionalistă, la rîndul său, 
îşi legitimează dreptul de a interpreta procesul literar contemporan într-
un registru etnocratic. 
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UNIVERSUL  EMOțIONAL  DIN  FRAZEOLOGISMELE
LIMbII  ROMâNE

aliNa  LOPATIUC,  argeNtiNa  ChIRIAC,  tatiaNa  TREbEș,
IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu“

„Observând limba noastră pe buzele sătenilor, ai 
foarte rar prilejul de a nota o simpla comunicare a unei 
judecăţi desfăcute de afectivitate. Dimpotriva, aproape 
că nu e moment al vorbirii în care să nu apară o trăsătura 
afectivă, nedespărţit însoţită de un aspect expresiv.  
În realitatea ei permanentă, limba este deci 
expresivitate“

(Ilie Dan) 

Omul fiind o fiinţă supremă din punct de vedere al raţiunii, pe lângă 
judecată are şi gânduri care pot fi influenţate de emoţiile fiecarei persoane 
în parte. Prin urmare, fiinţa umană este alcătuită din gânduri ce ţin de 
minte şi emoţii ce ţin de suflet. 

Se spune că emoţiile nu au nevoie de cuvinte, dar de cele mai multe 
ori atunci când suntem copleşiţi de o emoţie tindem să o împărtăşim cu 
cei din jur. Exprimarea emoţiilor în limba română este variată datorită 
vocabularului bogat şi desigur datorită expresiilor frazeologice. Înlănţuirea, 
asocierea, potrivirea cuvintelor, a expresiilor într-un text anume, vorbit 
sau scris, stabilesc relaţii şi, concomitent, valori multiple, înregistrînd, de 
fiecare dată, situaţii de limbaj surprinzătoare, care constituie expresia unor 
conţinuturi emoţionale şi noţionale. [5, p. 288]

Expresiile frazeologice din limba română au o expresivitate sporită. 
Frazeologismele sînt utilizate în forma lor originară, pentru exprimarea 
diverselor sentimente, stări, emoţii, pentru captarea unor nuanţe apreciative 
sau depreciative ca ironia, umorul, sarcasmul, indulgenţa, sobrietatea, 
ingeniozitatea etc. [5, p. 288]. 

Frazeologia este un compartiment al limbii care studiază 
unităţile frazeologice dintr-o limbă sau dintr-un grup de limbi: 
apariţia şi originea acestora, utilizarea lor în limba comună sau în 
limbajele specializate, rolul pe care îl au în modernizarea limbii 
literare, familiile frazeologice [2, p. 169]. 

Eugen Coşeriu afirmă în una dintre lucrările sale precum că 
frazeologia este un discurs repetat. 

Conceptul de discurs repetat cuprinde tot ceea ce în vorbirea unei 
comunităţi se repetă într-o formă mai mult sau mai puţin identică sub 
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formă de discurs deja făcut sau combinare mai mult sau mai puţin fixă, 
ca fragment lung sau scurt, a ceea ce s-a spus deja. Opusă tehnicii libere 
a discursului, această formă de discurs o constituie, conform teoriei 
coşeriene, elementele lingvistice noncomutabile: citatele, ca repetare 
a „unor fragmente de texte – literare sau altele – cunoscute ca atare, 
proverbele, locuţiunile fixe, formulele de comparaţie şi diferite alte 
expresii. [3, p. 258-259]. 

„Discursul repetat“ este o denumire sinonimă pentru „frazeologie“, 
acest lucru reieşind dintr-o precizare a lui E. Coşeriu: „am făcut această 
deosebire, pentru tot ce este frazeologie, tot ce este discurs repetat, şi 
s-a creat atunci şi o disciplină pentru studiul acestui discurso repetido“ 
[3, p. 36]. Cu alte cuvinte, „discursul repetat“ cuprinde frazeologia, în 
sensul larg al termenului: „de la locuţiuni, proverbe, expresii idiomatice 
până la fraze celebre, titluri de opere literare, de filme, de piese sau opere 
muzicale, sloganuri ş. a., altfel spus tot ceea ce face parte din enciclopedia 
unei anumite comunităţi de limbă şi cultură, segmente relativ fixe care 
constituie părţi de discurs ce se pot insera în noi discursuri; emiţătorul care 
recurge la un segment repetat recurge la această enciclopedie şi citează 
un segment din aceasta, atribuindu-i un anumit sens, anumite conotaţii 
(stilistice, sociale, geografice ş. a. m. d.) şi o anumită valoare pragmatică“ 
[5, p. 457-458]. 

Spunem că un discurs este expresiv dacă conţine expresii frazeologice 
dacă are un limbaj poetic, dacă e scris într-o manieră plastică. 

Iorgu Iordan afirmă că expresivitatea este concepută în cercetări mai 
ales ca o marcă a afectivităţii, care caracterizează cu deosebire vorbirea 
spontană, familiar şi popular. 

Expresivitatea ce corelează cu funcţia expresivă sau emotivă 
numită şi afectivitate sau expresivitate spontană este manifestarea 
verbală a emoţiei corespunzătoare, concluziona Ion Coteanu în Stilistica 
funcţională a limbii române. Respectiv reieşind din cele expuse de 
Coteanu putem afirma că un individ fiind influenţat de starea emoţională, 
de situaţie şi de intenţie recurge la unele frazeologisme pentru a-şi 
descrie sentimentele sau starea în care se află astfel, dându-i textului un 
grad variabil de expresivitate. 

Afectivitatea conform DEX-ului este totalitatea stărilor şi 
fenomenelor care ţin de viaţa psihică a omului (de emoţii, sentimente, 
pasiune etc.) 

În literatura de specialitate afectivitatea se defineşte ca ansamblu al 
proceselor psihice care reflectă, sub forma unor trăiri subiective specifice, 
raportul de concordanţă respectiv de discordanţă, dintre dinamica 
evenimentelor interne (stările proprii de necesitate, motivaţie) şi dinamica 
evenimentelor externe ( stimuli, situaţiile obiective şi proprietăţile lor). 

Paul Ekman rezumă toate emoţiile ce există în literatură la şapte 
emoţii fundamentale:
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mânia sau furia• 
frica, teama sau nesiguranţa• 
bucuria sau fericirea• 
uimirea, surprinderea• 
dezgustul, • 
dispreţul, • 
tristeţea sau supărarea. • 

În acest articol am intenţionat să clasificăm frazeologismele în baza 
celor 7 emoţii definite de către Paul Ekman. 

În cee ace priveşte furia putem spune că oricine poate deveni furios 
– e simplu. Dar să te înfurii pe cine trebuie, cât trebuie, când trebuie, 
pentru ceea ce trebuie şi cum trebuie – nu este deloc uşor, afirma Aristotel 
în Etica nicomahică. 

Furia este o emoţie ale cărei efecte fizice  includ creşterea frecvenţei 
cardiace, a tensiunii arteriale, şi a nivelului de adrenalină şi noradrenalină. 
Furia devine sentimentul predominant din punct de vedere comportamental, 
cognitiv, fiziologic atunci când o persoană alege conştient să acţioneze 
împotriva unui pericol venit din exterior [4, p. 45]. 

Astfel frazeologismele ce exprimă furia sau mânia sunt:

a se face foc şi pară – a turba de mânie; 
a-i da cuiva oala în foc – a fi furios; 
a i se sui (urca) sângele la cap - a deveni furios; 
a face spume la gură – a se înfuria; 
a-i sări ţandăra – a se înfuria; 
cu o falcă în cer şi cu una în pământ – foarte mânios. 

Frica este un răspuns emoţional la o ameninţare percepută. Este 
un mecanism de supravieţuire de bază care apare ca răspuns la un stimul 
specific, cum ar fi durerea sau ameninţarea de pericol. Unii psihologi, 
cum ar fi John B. Watson, Plutchik Robert şi Paul Ekman au sugerat 
că frica este una dintre emoţiile înnăscute de bază. Frica nu trebuie 
confundată cu anxietatea, care apare de obicei în lipsa unei ameninţări 
externe [4, p. 56]. Persoanele care sunt dominate de frică sau teamă ar 
putea utiliza în vorbire aceste frazelogisme:

a băga pe cineva în boală – a speria pe cineva;
a băga cuiva frica în oase – a înfricoşa;
a băga pe cineva în răcori – a speria pe cineva;
a-i îngheţa sângele în vine – groază, spaimă.

Fericirea este o stare de spirit sau o emoţie caracterizată prin mulţumire, 
dragoste, satisfacţie, plăcere sau bucurie [4, p. 70]. O varietate de abordări 
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psihologice, filosofice sau religioase s-au străduit să definească fericirea  
şi să identifice sursele ce o alimentează, dar părerile rămân împărţite.  
Paul Ekman defineşte fericirea ca starea în care omul se simte bine şi care 
îi generează emoţii şi trăiri pozitive. 

parcă l-a prins pe Dumnezeu de picioare - a da de o mare bucurie; 
a-i creşte inima – a se bucura; 
a-i râde musteaţa – a avea o uşoară bucurie; 
a nu mai încăpea în piele – a fi bucuros; 
a fi în al şaptelea cer – a fi foarte fericit. 

Surprinderea este cea mai scurtă în durată emoţie. Se manifestă 
brusc la început. Dacă omul are timp să se gândească că este surprins şi 
arată acest lucru, atunci el nu este surprins. Această emoţie nu se reţine 
mult. Dispariţia ei este la fel de bruscă ca şi apariţia. 

Aproape orice lucru poate fi surprinzător atâta timp cât apariţia sa 
este cel mai puţin aşteptată. Un sunet ciudat, miros, gust, sau atingere 
poate fi surprinzătoare [4, p. 110]. C. Izard consideră că, surpriză, nu 
poate fi numită o emoţie în adevăratul sens al cuvântului, deoarece nu 
posedă astfel de caracteristici, care sunt inerente emoţiilor de bază precum 
bucuria sau tristeţea [7, p. 127]. 

parcă a căzut cerul pe mine- uluire faţă de o situaţie neplăcută; 
a rămine cu gura cascată – a fi surprins.

Dezgustul este o emoţie care este de obicei asociata cu lucruri 
considerate ca necurate, necomestibile, infecţioase etc. Un om poate fi 
dezgustat în primul rând de o mâncare care nu îi place sau de un miros 
neplăcut. Charles Darwin scira că în exprimarea emoţiilor la animale şi 
oameni, dezgustul este raportat la ceva revoltător. În primul rând, el se 
referă la simţul gustului (perceput sau imaginat), şi în al doilea rând, la 
orice care provoacă un sentiment similar, fie prin simţul mirosul, tactil sau 
viziune. Unele persoane pot fi dezgustate la nivel fonetic de o cacofonie 
sau un sunet nearmonic. În cazul dezgustului, frazeologia românească nu 
este atât de bogată, noi am identificat doar un frazeologism care exprimă 
dezgustul locutorului la un anumit fapt. 

a se sătura până-n gât de cineva - a fi dezgustat de cineva. 

Dispreţul este o emoţie care încă nu a fost pe deplin recunoscută ca 
făcând parte din emoţiile de bază ale omului, a căror exprimare la nivel 
facial este universală. Paul Ekman recunoaşte că încă are dubii în privinţa 
acestei emoţii, deşi sunt suficiente argumente pro. 
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Dispreţul este o emoţie intensă sau atitudine faţă de cineva sau 
ceva inferior sau lipsit de valoare, fiind similar cu indignarea. Apare şi 
în momentele cînd oamenii sunt sarcastici [4, p. 86]. Robert C. Solomon 
situează dispreţul la acelaşi nivel cu resentimentele şi mânia. Diferenţa 
dintre acestea constă în faptul că resentimentul este direcţionat către un 
statut sau individ situat pe un nivel mai înalt, mânia către subiecţi aflaţi 
la un nivel egal iar dispreţul către indivizi sau acţiuni mai prejoase de 
statutul celui care simte această emoţie. Dispreţul este adesea provocat 
de o senzaţie de mânie şi dezgust [7, p. 55]. Diferenţa dintre dispreţ şi 
dezgust constă în faptul că dezgustul ţine mai mult de simţul gustativ sau 
tactil, pe cînd dispreţul este raportat doar la oameni şi acţiuni. 

a se crede buricul pământului – a dispreţui pe cineva îngâmfat; 
a-i arăta cuiva cotul – a trata pe cineva în mod batjocoritor. 

Tristeţea este opusul fericirii. Sinonimele pentru tristeţe sunt durerea, 
suferinţa, melancolia. Filosoful Baruch Spinoza defineşte tristeţea ca 
transferul unei persoane de la o perfecţiune înaltă la una mai joasă. 

Daniel Goleman menţionează ca principala funcţie a tristeţii este 
ajutorul dat pentru adaptare în cazul unei pierderi importante, cum 
ar fi moartea cuiva apropiat sau o mare dezamăgire. Tristeţea aduce  
o scădere a energiei şi a entuziasmului faţă de activităţile vieţii în special.  
Ca exemplu:

a-şi înghiţi amarul – a suferi în tăcere; 
a da de belea – a da de un necaz; 
a cădea cerul peste cineva – a se supăra rău; 
a avea un ghimp la inimă – a avea un necaz; 
a-i fi cuiva inima neagră – a fi foarte trist; 
a nu vedea lumea înaintea sa – a fi foarte supărat; 
a-şi face sânge rău – a se supăra foarte tare. 

Analizând exemplele identificate şi emoţiile în particular putem 
concluziona că fiecare individ mai întâi de toate trebuie să cunoască 
aceste frazeologisme ca mai apoi să le utilizeze involuntar, fiind 
ghidat de starea emoţională. 
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„NECESARUL  LEXICAL“  ÎN  LIMbA  ROMâNĂ
DE  DINCOLO  DE  PRUT

iulia  MĂRGĂRIT,
Institutul de Lingvistică al Academiei Române

„Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ din Bucureşti

Cazul propus spre discuţie l-am întâlnit, dar sub alt nume,  
în memorialistica scriitorului Alexei Marinat1,16 originar din Transnistria. 
Prin implicarea zonei amintite, l-am perceput ca o realitate lingvistică, 
proprie limbilor opresate, cu dezvoltare obstrucţionată, prin condiţiile 
impuse de formaţia statală tutelară. Totodată, l-am şi definit (necesar 
lexical [NL] = totalitatea cuvintelor de care are nevoie un idiom, la un 
moment dat, în evoluţia sa, pentru a funcţiona normal). 

Proaspăt absolvent al „şcolii medii“, şi viitor student, el află, cu 
surprindere, din povestirea unui consătean, de un vechi obicei instituit în satul 
lor. Atunci când vorbitorii constatau „pierderea“ unor cuvinte sau inexistenţa 
altora, care încă nu ajunseseră la ei, luau măsuri în consecinţă: câţiva localnici 
treceau Nistrul, în Basarabia, pentru „provizii lexicale“. „Reciclarea“  
sui-generis, devenind o practică, a dobândit un nume adecvat „plecarea după 
cuvinte“ (AMC, 280). În viaţa comunităţii, călătoria respectivă răspundea 
unei necesităţi aproape materiale, fapt probat prin efectuarea, în paralel,  
a unei acţiuni similare, de ordin practic. Atunci, demult, comunitatea găsise 
soluţii pentru ambele deficienţe: unii săteni plecau în Basarabia, după 
cuvinte, alţii, în Crimeea, după… sare. 

Şi pe unii, şi pe ceilalţi îi unea faptul că cele două deplasări prezentau 
aceeaşi importanţă şi acelaşi caracter inevitabil. Călătoria cu profil 
lingvistic se practica de aproape toţi etnicii români din stânga Nistrului, 
riverani ori din stepele Rusiei. Primii aveau drept ţintă Basarabia, ceilalţi, 
Transnistria. În fond, „racordarea“ dirijată la ultima verigă „lingvistică“ 
accesibilă era determinată de NL, ca expresie a exigenţelor limbii române, 
din diverse comunităţi, la nivel de grai. 

Nativ român din fosta comună Valea Hoţului2,17 astăzi Dolinskoe, 
raionul Ananiev, Alexei Marinat3,18 trăieşte drama minoritarului 

1 Pentru detalii privind viaţa şi opera acestuia, v. Dicţionarul general al literaturii 
române, [vol.] L/O. Bucureşti, Editura „Univers Enciclopedic“, 2005.16

2 Numele acestei aşezări româneşti din Transnistria rămâne legat de sociologul 
Anton Golopenţia, care, în 1941 îşi stabileşte acolo cartierul general, în vederea 
cercetărilor iniţiate de Institutul Central de Statistică asupra comunităţilor româneşti 
risipite în teritoriile sovietice mărginite de Nistru şi Bug (REB I, XVII).17

3 Copil fiind, îl cunoaşte pe A. Golopenţia, de aceea, la festivitatea de lansare 
a volumelor REB (2006), la Chişinău, va aduce preţioase mărturii în acest sens, ca 
supravieţuitor (depoziţie orală – Sanda Golopenţia).18
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şcolit în limba oficială, de stat, după absolvirea primelor clase „sub 
ocupaţie românească“. Intelectual dornic să se exprime în idiomul 
său matern, necunoscut suficient, el încearcă de a-l utiliza, în locul 
instrumentului de comunicare cultivat, dar eşuează. Paginile de 
jurnal relevă preocuparea continuă a autorului pentru perfecţionarea 
propriului idiolect. Reflecţiile, privind perspectivele limbii materne, le 
împărtăşeşte cititorului: Aşa mă chinuie gândul, vor muri toţi care au 
trăit cu visul la o ţară a lor şi vor rămâne să-şi odihnească oasele pe 
pământurile altor ţări, vitrege şi străine, şi mai sălbatice ca mongolii 
şi tătarii. Aceia furau oile de la stână, caii din grajduri, dar nu furau 
limba din gura omului (AMC, 272). 

În cele ce urmează, ne propunem să ilustrăm starea limbii române, 
la sfârşitul secolului al XX-lea, în spaţiul de dincolo de Prut, pe baza 
operelor a doi scriitori: Alexei Marinat şi Mihail Gh. Cibotaru4.19  
Pentru prezentare, am reţinut unităţile lexicale reprezentative, care 
alcătuiesc fundalul de conturare a NL. 

Lexeme vechi. La nivelul dialectal local, izolat definitiv de româna 
literară, este vorba de segmentul elementelor cu poziţie consolidată şi 
caracter arhaic, regional. 

Elemente moştenite
curcubetă „dovleac“ < lat. cucurbita, după DA, cunoscut în  

Trans.: Bine că nu aducem apa de la mari depărtări în coji de 
curcubetă! (AMC, 182); 

a (se) la < lat. lavare, în zonă, cu restricţionare semantică, [d. femei] 
„a-şi spăla părul“. Aceeaşi restrângere de sens se întâlneşte şi la românii 
din ariile insulare, risipite în spaţiul ex-sovietic (TD – Nistru, Glosar): 
Mama noastră de-a doua … a încălzit apă şi ne-a spălat pe toţi, în afară de 
sora mai mare care s-a lăut singură (AMC, 154). Semantismul, după DA, 
cunoscut în aria nordică, la care ataşează şi Basarabia, în realitate, cunoaşte 
o răspândire mai largă, conform unor atestări recente din aria sudică  
a dacoromânei (DGS II s. v.); 

poamă (subst. colect.) „struguri“ < lat. poma, cu răspândire în 
enclavele amintite (TD – Bas., Glosar, TD – Nistru, Glosar), iar ca 
termen învechit şi regional, mai ales, în Moldova din dreapta Prutului 
(DLR s. v. 1.); 

simbrie „asociaţie“ < cf. alb. sëmbër: Îl auzeam pe tata revoltat: de 
ce-l obligă să facă simbrie cu toţi laolaltă? (MCC, 83). Ca regionalism, 
cuvântul figurează în atestări din Bucovina şi partea internă a Moldovei 
(DLR s. v. 1.); 

strug „ciorchine, strugure“ < cf. alb. shtrudhull, în locuţiunea strug 
cu strug: Poama trebuie culeasă încet: strug cu strug, coş cu coş, ca să 
aibă omul plăcere (AMC, 376). Cuvântul a fost atestat în TD – Bas., Glosar, 
TD – Nistru, Glosar, în Bucovina, Moldova (DLR s. v. strugure). 

4 Pentru informaţii biobibliografice, referitoare la scriitor, v. Dicţionarul general al 
literaturii române, [volumul] C/D. Bucureşti, Editura „Univers Enciclopedic“, 2004.19
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Împrumuturi vechi sud-slave
obidă „ofensă, afront“ < obida, curent până în sec. al XIX-lea  

 (v. DLR s. v.): Cât de patrioţi sântem, atunci când simţim o obidă 
personală! (MCC, 52); 

pojar „incendiu“ < požarŭ: Societatea se află la un înalt nivel 
de dezvoltare, mai rămânea de făcut un fleac: să ştie oamenii cum să 
meargă la pojar (AMC, 196). Substituit progresiv, în româna din ţară, de 
sinonimul romanic incendiu, împrumutul vechi slav s-a retras în lexicul 
dialectal, unde supravieţuieşte ca element învechit (DLR s. v. 1.); 

praznic „pomană, parastas“ < prazdĭnĭkŭ: La acea masă  
[de pomenire] … să nu fie picătură de băutură tare. Numai vin. Şi 
acela nu fără măsură, ci aşa, ca la praznic, nu ca la cumătrie sau 
nuntă (MCC, 90). Vechiul împrumut slav, cu acest semantism, are 
curs în Moldova din dreapta Prutului (v. DLR s. v. 2.); 

tângă „tristeţe“ < tonga: Simt un fel de tângă pentru faptul că ei 
sunt văduviţi de nişte simple bucurii (id., ib., 80). După DLR, „învechit şi 
regional“, în prezent, cuvântul (în retragere încă din sec. al XIX-lea) apare 
sporadic, în scopuri artistice, la unii poeţi; 

ustnă „buză, margine a unui obiect“ < ustĭna: Stăm cu cănile în 
mână, gata să le afundăm în căldarea plină până la ustnă parcă numai 
cu spumă înfoiată [de lapte] (id. ib., 23). Calificat „înv.“ în DLR, după 
aceeaşi sursă, ultimele atestări ale împrumutului provin de la începuturile 
secolului trecut. 

Exemplele extrase pun în evidenţă aceeaşi modalitate de marcare  
a elementului neologic, deficitar, in absentia, prin echivalentul său învechit, la 
care româna standard a renunţat de mult timp. 

Formaţii interne. Acestea grupează derivate, tot cu menţiunea 
„învechit, regional“, în dicţionare. 

Derivate progresive
crezământ „credinţă; optimism“, derivatul având curs până în 

sec. al XIX-lea, apoi devenind sporadic: Pe toate le trece omul, dacă are 
dragoste şi crezământ (AMC, 345); 

dobar „toboşar“: Îl aveau în orchestră pe un văr al lor care cânta 
la trompetă şi pe un dobar (AMC, 306). Cu siguranţă, este vorba de 
câţiva instrumentişti, al căror grup constituia, probabil, cel mult, un 
taraf, departe de a putea alcătui orchestră, cel care avea drept instrument 
muzical toba, în var. etimologică învechită, doba, fiind desemnat cu 
numele său firesc, dobar. 

Prin fugarii (id., ib., 346), ca şi prin fugarii din puşcării, se 
suplineşte neologismul evadaţii, absent din idiolectul autorului: Era un 
obicei la oamenii care trăiau în taiga: să lase în casele vânătoreşti … 
câte o bucată de slănină, tutun şi chibrituri, pentru fugarii din puşcării 
(id., ib., 76); 

necărturară „analfabetă, neştiutoare de carte“: Mi-a fost mamă 
adoptivă, a fost religioasă…, necărturară (id., ib., 345). Derivatul 
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negativ figurează în DLR cu ultimele atestări de la sfârşitul secolului 
al XIX-lea; 

pământean „compatriot“: [Estonianul] fusese un sportiv bun, după cum 
povesteau pământenii lui (id., ib., 182). DLR s. v. 2. înregistrează sensul pentru 
Transilvania şi restricţia „rar“; 

strămutaţi „colonişti“, apare dublat de termenul rusesc, pentru 
siguranţa autorului: Ei mi-au spus că sunt aduşi aici nişte strămutaţi 
(pereselenţî) din Moldova (id., ib., 328); 

vrăciuitoare „doftoroaie“, cu ultima atestare, în opera lui Dosoftei: 
Bunica Elisabeta era una dintre vrăciuitoarele satului (MCC, 35). 

Derivate regresive
Formaţiile (postverbale), cu acest specific, completează tabloul 

lexical:
frământ [fig.] „agitaţie, mişcare“ < frământa: Melodia scoasă 

de frământul coasei, fluieratul tatei, trilul ciocârliei creau o simfonie 
inegalabilă (MCC, 75); 

turb „câine rău“ < turbat: Şi dacă tata nu se întâmpla să fie în curte 
şi să strige turbului, nu se ştie ce putea să urmeze (id., ib., 35); 

zvârcoală „zvârcolire, agitaţie“ < zvârcoli (S-a uitat să vadă cine 
doarme în acest moment de mare zvârcoală – AMC, 39), consemnat în 
DLR pentru aria vestică. 

Elementele lexicale noi, absente din dicţionarele limbii române, se 
rezumă la formaţii interne, majoritar, derivate progresive, uneori, chiar de la 
teme neologice, contra, cotă, convoi:

condrumeţ „tovarăş de călătorie cu trenul“: Mergem cu un  
bou-vagon, suntem îmbarcaţi peste 180 de persoane […]. Văd pe o vale 
întinsă nişte fiinţe împrăştiate pe zăpadă … Le comunic condrumeţilor 
mei … (AMC, 72). Scriitorul a avut nevoie de cuvânt pentru a-şi desemna 
tovarăşii de călătorie. Limba română standard îi denumeşte călători. 
Condrumeţ, poate creaţie de autor, este raportabil la drum care, pe de  
o parte, a dobândit şi semantismul „călătorie“ (cf. foaie de drum), 
iar, pe de altă parte, în compusul drum de fier, defineşte calea ferată. 
Formaţia inedită, condrumeţ devine inacceptabil prin semantismul 
bazei „călător pe jos; pedestru“. 

contraş „inamic, duşman (cf. pizmaş)“, analizabil prin baza derivativă 
contra din expr. a fi ~ cuiva: Munceau la strânsul cafelei cu arma în spate, 
pentru a respinge atacul contraşilor (AMC, 205); 

convoier „însoţitor de convoi (în cazul deportaţilor)“, derivat exprimând  
o realitate specifică regimului sovietic, deci, necesitând un cuvânt propriu: 
Mergeam pe linia căii ferate cu doi convoieri … Le-am spus convoierilor că 
am auzit în pădure strigăte de femei (id., ib., 328); 

cotaş „ţăran care, în urma desfiinţării colhozurilor, a dobândit o cotă 
de pământ, în calitate de fost proprietar“: Am luat un hectar în arendă 
de la nişte bătrâni cotaşi (id., ib., 254). Apărut în Basarabia în condiţiile  
nou-create după destrămarea URSS, derivatul cunoaşte numeroase 
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atestări, ca termen necesar pentru definirea unei realităţi inexistente până 
în momentul respectiv; 

cuvintelnic „vocabular; dicţionar“: Îmi fac caiete-cuvintelnice, 
un fel de gramatică pentru un moldovean care începe să înveţe limba 
maternă la 31 de ani. Îmi notez cuvintele moldoveneşti pe care nu le ştiu, 
diferite îmbinări de cuvinte, le caut apoi prin dicţionare, întreb pe colegi 
ce înseamnă „veritabil“, „acceptabil“, „corp superb“, „ochi fascinanţi“.  
Le învăţ noaptea ca pe nişte poezii din clasa întâi – încep să devin moldovean“ 
(id., ib., 109). Pe teritoriul limbii române, lexemul, absent din dicţionare,  
a apărut, probabil, în primii ani ai sec. al XIX-lea, întrucât figurează în opera 
lui Iordache Golescu, Condica limbii româneşti III, 1830 şi, ceva mai înainte, 
la I. H. Rădulescu, în Prefaţa la Gramatica românească, 1828 (Opere,  
vol. I, Ediţie îngrijită de E. Simion, 2002, p. 310): Unii nu voiesc 
nicidecum să se împrumute şi fac vorbe nouă româneşti: cuvintelnic 
(dicsioner). Noua atestare transnistreană reprezintă o creaţie 
independentă, confirmând, la date diferite, aceeaşi tendinţă şi aceeaşi 
modalitate de formare a cuvintelor, cât şi faptul că paupertatea lexicală 
duce la valorificarea creatoare a resurselor interne ale graiului; 

dereticătoare „femeie de serviciu“ < deretica (MCC, 52); cunoscut 
exclusiv, în varianta rusă, compusul a fost recreat din rezervele interne locale; 

dumnicaţie „formulă injurioasă, analizabilă prin baza dumnicat“, 
deraiere lexicală de la dumicat, practicată pentru „a ameliora“ expresia 
trivială dumnezeii mă-sii!, în varianta derutantă, dumnicaţii mă-sii! 
Acelaşi procedeu, pentru acelaşi caz, a fost semnalat pentru Banat (Dănilă 
2012, 386). Se confirmă, încă o dată, principiul geografiei lingvistice 
al ariilor extreme cu evoluţie similară, în cadrul aceluiaşi ansamblu 
lingvistic. Remarcăm inovaţia „în lanţ“ în graiurile din Transnistria,  
cu rezultatul dumnicaţie, corespondent pentru dumnezei (r) e: 
Dumnecaţia mă-tii, tu mi-ai şterpelit mărgelele? (AMC, 36); 

legumar „cultivator de legume, legumicultor“: cântarul legumarilor 
(id., ib., 212); 

musafirie „vizită“, derivat neînregistrat în lexicul românei standard, 
dar specific vocabularului din Basarabia şi Transnistria: Dacă „clientul“ 
se împotriveşte să se ducă în musafirie i se arată o lamă cu care este 
ameninţat că i se va scurta nasul (AMC, 35). Părinţii nu mai pot să ne 
aştepte în musafirie (MCC, 45). Absenţa împrumutului romanic vizită, în 
limba română de dincolo de Prut, explică formaţia lexicală locală de care 
era nevoie. Mai vechile locuţiuni dialectale, în ospeţie, pe ospeţe, vor fi 
dublate de musafirie, derivat intern de la împrumutul de origine turcă, în 
raport de sinonimie cu elementele moştenite din latină. Cât priveşte vizită, 
lexem livresc, recent intrat, acesta apare cu totul sporadic; 

pânzală [fig.] „fundal, decor“, derivat analogic, poate după dos 
(e) ală, la rândul lui, urmând modelul căptuşeală: Am încercat anume să 
descifrez pânzala neagră a statului (AMC, 160); 

sămaş „de aceeaşi seamă, de aceeaşi vârstă“: Era glasul unei rude, 
sămăş de-al meu, văr de al treilea (MCC, 123). Româna literară nu dispune 
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de termen specializat cu acest sens. Calitatea de „element necesar“ se reflectă 
în crearea acestuia, exclusiv, la nivel dialectal, ca în cazul de faţă, sau în cazul 
graiurilor româneşti din Voivodina (Serbia) care perpetuează vârstnic, pentru 
acest înţeles, activ, până în secolul al XIX-lea (DLR s. v. 1., înv. şi reg.):  
Nu voiam să mă duc la grădiniţă. Din simplul motiv că nu mergea nimeni 
din strada noastră. Dintre vârstnicii mei (Flora 1985, 75); 

socotelniţă „abac“: Directorul şedea cu nişte hârţoage în faţa sa,  
le verifica la socotelniţă (AMC, 250). 

Chiar faptele de inovaţie, reflectând eforturile de satisfacere a NL, 
poartă aceeaşi marcă a arhaicităţii, relevând un anumit stadiu de evoluţie  
a idiomului, care s-ar defini prin rusticizare (cf. Puşcariu, LR I, 354). 
Aspectul astfel denumit evocă o etapă similară din istoria limbii noastre, 
proaspăt romanizate, în urmă cu aproape două milenii, aflate, într-o 
situaţie identică, atunci şi acum: abandonată, prin presiunea istoriei, 
de limba-mamă şi, în acest fel, decapitată sub aspectul elitei culturale. 
Din acest motiv, actualmente, latura vulnerabilă, din punctul de vedere 
al vocabularului, în zonă, rămâne segmentul elementului neologic, 
reprezentat de împrumutul extern. Absenţa acestuia determină conturarea 
NL, a cărui rezolvare devine stringentă. Situaţia, cu multiple reflexe, o 
ilustrăm prin câteva „cazuri“ din domeniul politico-administrativ. Prin 
răsturnarea de situaţii, la nivelul fostei URSS, şi crearea posibilităţii de 
autoguvernare a ex-componentei acesteia, RSS Moldova, noii demnitari 
autohtoni sunt constrânşi să exercite funcţii pentru care le lipseşte lexicul 
adecvat. În executarea demnităţii dobândite, sub aspectul terminologiei, 
ei devin creatori de cuvinte, folosind tipare tradiţionale în rezolvarea 
„urgenţelor“ ridicate de vocabularul profesional: ministerie „rang, calitate 
de ministru“: Aveam doar două trei săptămâni de ministerie (MCM, 
35); profesorie „funcţia de profesor“: Stihia lui era încăierarea nu 
numai cu adversarii înrăiţi, deveniţi duşmani, ci şi cu cei loiali, colegi 
de profesorie universitară (id., ib., 62); redactorie „calitatea de redactor 
a unei publicaţii“: Aveam câţiva ani de redactorie la revista „Moldova“  
(id., ib., 43); directorie „funcţia de director“: Cu directoria mea, am uitat 
de grădină! (informaţie orală). 

Create din resurse interne, în încercarea de a suplini neologismele 
inexistente, lexemele citate refac un drum al căutărilor, deja parcurs 
de limba română acum două secole. Mărturie stau atestările din 
publicistica sau opera unor scriitori: profesorie, de pildă, se întâlneşte la:  
C. Diaconovici-Loga în Gramatica românească pentru îndreptarea 
tinerilor, Buda, 1822, Gh. Săulescu, Gramatica românească, Iaşi, partea I şi 
a II-a, 1833, partea a IV-a, 1834, J. A. Valian [= Vaillant], Vocabular purtăreţ 
rumânesc-franţozesc şi franţozesc-rumânesc, Bucureşti 1839, Dr. Ion G. 
[= Ion al lui Gheorghe] Sbiera, Familia Sbiera după tradiţiune şi istorie… 
Cernăuţi, 1899, p. 165: Timpul profesoriei mele la Gimnaziul superior 
din Cernăuţi, ori ministerie folosit de M. Eminescu (publicistică 1879) în 
Opere, 10, 177: Domnia lor aspiră la lucruri mari: senatorie, deputăţie, 
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ministerie. Între timp, româna standard a optat, în cazurile semnalate, 
pentru împrumuturi externe: ministeriat (< fr. ministériat), profesorat  
(< germ. Professorat), directorat (< fr. directorat), în afară de redactorie, 
nereprezentat în varianta cultă. 

De fapt, elementele lexicale neologice, specifice terminologiei 
unor instituţii, încep să fie cunoscute treptat, în partea locului, literatura 
beletristică reflectând preluarea graduală a tronsonului respectiv  
dintr-un domeniu. Pentru o situaţie lingvistică, în curs de rezolvare, apar, ca 
inevitabile, combinaţiile hibride, de felul, inculpatul şi pătimaşii (AMC, 
210): a se angaja la lucru „~ ~ ~ la serviciu“ (id., ib., 225); apartament cu 
trei odăi: Alte condiţii de viaţă familială, aveam apartamentul nostru cu 
trei odăi (MCC, 135), brigadă de legumărit (AMC, 214) „~ legumicolă“; 
colectiv-musafir „colectiv-invitat“: Pentru preşedinte şi… conducători 
ai colectivelor-musafire [masa] fusese pregătită într-un local mai 
prestigios (MCM, 38); judecătorie norodnică (id., ib., 209); lucrător al 
COOP „angajat al…“ (id., ib., 230); toc automat, ~ cu rezervor „stilou“: 
Scosei … un toc automat, cum li se spunea atunci, toc cu rezervor pentru 
cerneală (id., ib., 280); musafiri-jălbaşi „musafiri-petiţionari“: Trecând pe 
la părinţi, pe la fraţi, numaidecât mă pomeneam cu unii musafiri-jălbaşi 
… în majoritatea cazurilor… oameni nedreptăţiţi (MCM, 133); procesul 
de pieire a limbii materne: M-am dezobişnuit să visez moldoveneşte […] 
la cât poate ajunge procesul de pieire a limbii materne! (AMC, 182); 
starostele camerei „responsabilul ~“: Starostele camerei a împărţit 
porţiile de pâine (id., ib, 39). Aici putem integra un toponimic: Piaţa 
biruinţei (id., ib., 146), cu adaosul că limba română de dincolo de Prut 
a rămas exterioară, în raport cu nomenclatura „înnoită“ din Principate, 
după 1877, respectiv, Calea Victoriei, mărturie a opţiunii pentru 
neologismul romanic. De altfel, verbul în cauză pare specializat pentru 
a exprima obţinerea victoriei, fie şi în alegerile prezidenţiale: Urmează 
să fie aleşi doi preşedinţi care puteau să fie doar unul singur [pentru] 
România şi Republica Moldova. Până voi afla numele biruitorului de 
azi… (MCC, 38). 

Este evident faptul că limba română de dincolo de Prut străbate 
propriul său drum, în care reface, etapă cu etapă, momentele neconsumate 
din istoria sa. Procesul de defazare, prin raportare la limba-mamă, este pe 
deplin explicabil, prin cadrul istorico-politic, trecut şi prezent, precum şi 
prin tendinţa acesteia de recuperare, deziderat-ţintă în momentul de faţă. 
„Golul“ creat, în domeniul vocabularului, pe care l-am numit NL, are 
funcţia unui semnal de alarmă, reperabil în etapele de evoluţie a limbii 
române din partea locului. Nesatisfacerea acestei exigenţe duce la stagnare 
în evoluţia acesteia, prin diminuarea funcţiei comunicative de bază şi 
dirijarea forţată către extincţie. (Dacă, în Basarabia, limba română parcurge 
o perioadă de real reviriment, nu acelaşi lucru se poate spune despre graiul 
din Transnistria). Segmentul lexical NL nu corespunde fondului principal 
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lexical [= FPL] şi nici nu se confundă cu acesta. Cele două entităţi, esenţiale 
pentru starea de funcţionare a unui idiom, se deosebesc, ca structură şi ca 
durată, prin raportare la codul lingvistic reprezentat. Dacă FPL grupează 
unităţile lexicale fără de care o limbă nu ar putea exista, NL se limitează 
la anumite lexeme, absolut necesare într-o etapă social-istorică dată. 
Componentele NL, cu o existenţă corespunzătoare unui ciclu istoric, ies 
din uz, făcând loc altora care, la rândul lor, alcătuiesc un nou NL, adecvat 
momentului următor. Prin urmare, FPL se distinge prin unicitate, NL, prin 
repetabilitate. Cel dintâi rămâne o constantă lingvistică, cel de al doilea 
(dependent de contextul corespunzător) se schimbă ciclic, în funcţie de 
determinarea respectivă. Dacă FPL asigură stabilitatea codului lingvistic,  
NL conferă variabilitatea acestuia, condiţie obligatorie pentru dezvoltare, 
tocmai prin elementul neologic, din care este constituit, în continuă 
schimbare. Pentru idiomurile cu evoluţie firească, NL se reglează „din 
mers“, evitându-se crearea de „goluri“ alarmante. 

Ilustrând o deficienţă lingvistică, declanşată de un cadru socio-
politico-istoric de dezvoltare ostil, NL relevă, în acelaşi timp, tendinţe 
comune, pentru graiurile de dincolo de Prut, cu ansamblul limbii române. 
Totodată, modalităţile de soluţionare a unor cazuri furnizează noi dovezi 
privind unitatea recunoscută a limbii noastre între limbile romanice. 
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ENUNțUL  șI  COMPONENTELE  SALE
ÎN  LIMbILE  ROMâNĂ  șI  ENGLEZĂ

Natalia  MORARI,
Universitatea de Stat din Moldova

Teoria părţilor de propoziţie îşi are originea în încercările de 
abordare logicistă (care corelează categoriile propoziţiei cu cele ale 
gândirii) şi semantică (ce raportează aceste categorii la realitatea 
extralingvistică), ceea ce explică, în mare măsură, universalitatea lor, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, relevă neomogenitatea funcţiilor sintactice 
realizate. Unele dintre acestea reflectă organizarea logico-comunicativă 
a propoziţiei (subiectul şi predicatul), altele completează insuficienţa 
informativă a elementului regent (complementele) sau îndeplinesc  
o funcţie semantică relativ independentă (circumstanţialele). Ţinem să 
menţionăm că până în deceniul al şaselea al secolului trecut, analiza 
sintactică – atât în studiile teoretice, cât şi în practica didactică – se 
efectua în termenii părţilor de propoziţie. 

Propoziţia este alcătuită din cuvinte ce denotă anumite raporturi, 
fiind dotate cu diferite funcţii. Cuvintele sau grupurile de cuvinte dintr-o 
propoziţie, identificate ca unităţi sintactice în baza funcţiei specifice 
realizate, se numesc părţi de propoziţie. Ele dezvăluie minimul necesar al 
unităţii sintactice semnalate, divizîndu-se în părţi principale şi secundare. 

Părţile principale se definesc în raport cu alte elemente: subiectul este 
partea de propoziţie despre care se spune ceva, indicându-se cine săvârşeşte 
acţiunea exprimată de predicatul verbal sau cui i se atribuie o însuşire ori 
o caracteristică desemnată de numele predicativ. Predicatul este partea 
de propoziţie care atribuie subiectului o acţiune, o stare, sau o însuşire  
 [1, p. 75]. În ipostaza părţilor principale de propoziţie sunt recunoscute 
subiectul şi predicatul, care formează esenţa structurii formale şi semantice  
a propoziţiei, condiţie sine qua non a existenţei acesteia. 

Părţile secundare de propoziţie se definesc în corelaţie cu termenul 
regent. Atributul este partea de propoziţie ce determină un substantiv 
sau un substitut al lui, iar complementul este partea de propoziţie care 
explică, de obicei, un verb, un adjectiv, un adverb sau o interjecţie  
 [1, p. 76]. Cu ajutorul părţilor secundare se dezvoltă structura propoziţiei, 
completându-se conţinutul ei. Informaţia suplimentară, datorită 
părţilor secundare, are o importanţă diferită pentru structura semantică  
a propoziţiei. Uneori partea secundară comportă valoare explicativă, 
alteori constituie esenţa propoziţiei, după cum o dovedeşte replica – 
răspuns din următorul dialog:
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– Unde a plecat Dan?
– La şcoală. 
E lesne de observat că circumstanţialul „la şcoală“ reprezintă esenţa 

structurii semantice a propoziţiei eliptice. 
Unele părţi de propoziţie, mai cu seamă cele redate prin verbe sau 

adjective, al căror sens necesită, în mod obligatoriu, compliniri, manifestă 
o legătură indisolubilă cu părţile de propoziţie regentate, ceea ce pune la 
îndoială delimitarea lor în principale şi secundare [2, p. 238]. De exemplu, 
în propoziţii de felul: „Profesorul împarte caiete şcolarilor.“; „Noi alegem 
un preşedinte.“; „Radu e demn de încredere.“, sensul predicatelor împarte, 
alegem, e demn rămâne neclar fără complinirile respective. 

„Părţile principale“ formează miezul propoziţiei, centrul ei 
organizaţional, iar părţile secundare vin să precizeze şi să dezvăluie 
conţinutul de idei cuprins în subiect şi predicat. 

Părţile principale „magnetizează“ celelalte cuvinte din propoziţie 
(părţile secundare), disociindu-le potrivit rolului ce-l are fiecare. În felul 
acesta, părţile secundare se raportează la cele principale, deosebind două 
grupuri distincte: al subiectului şi al predicatului. Celui dintâi aparţin 
atributul şi apoziţia, iar la grupul predicatului se referă complementul 
direct, indirect, de agent şi complementele circumstanţiale [3, p. 77]. 

Termenii în cauză nu trebuie priviţi în sensul propriu, etimologic 
al cuvintelor „principal“ şi „secundar“. Deseori o parte de propoziţie 
numită „secundară“ se dovedeşte a avea o importanţă primordială şi 
reliefează sensul unei comunicări, iar prezenţa numai a aşa-ziselor 
părţi „principale“ poate să nu fie suficientă pentru a transmite 
informaţia dorită. Într-o propoziţie ca: „Românii de pretutindeni 
şi-au văzut realizat visul de veacuri la 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia“  
– atributul „de pretutindeni“, complementul circumstanţial  
„la 1 decembrie 1918“ nu sunt superflue, deoarece lipsa lor ar priva 
propoziţia de plenitudine semantică. 

Astfel, ne convingem, o dată în plus, de caracterul convenţional al 
calificativelor „principal“ şi „secundar“ la clasificarea logico-semantică, 
funcţională, şi nu pur formal-gramaticală a elementelor componente  
ale propoziţiilor. 

Timp îndelungat nu a fost propus un principiu sigur de delimitare  
a părţilor secundare ale propoziţiei, deşi au fost expuse două opinii neunivoce 
privind semnificaţia acestora. Potrivit uneia din cele două concepţii,  
o asemenea clasificare trebuie întemeiată pe raporturile semantice între 
cuvintele ce alcătuesc propoziţia; a doua teorie pune pe prim-plan 
trăsăturile formale ale lor. Savantul rus F. I. Buslaev analizează părţile 
secundare ale propoziţiei din punctul de vedere al utilizării lor sintactice 
şi al semnificaţiei exteriorizate. Este utilizat termenul „cuvinte atributive“ 
pentru părţile secundare ale propoziţiei, raportate la cele principale prin 
acord. [4, p. 26]. 
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Multe neclarităţi mai persistă şi în privinţa clasificării părţilor de 
propoziţie. Majoritatea autorilor delimitează cinci părţi de propoziţie: 
subiectul, predicatul, atributul, complementul şi circumstanţialele. Acestei 
clasificări i se pot face cel puţin două obiecţii [3, p. 78]:

a) ea nu se bazează pe un criteriu unic (primele patru părţi de 
propoziţie se delimitează în baza criteriilor, în fond, gramaticale, iar a 
cincea – circumstanţialele – se delimitează în baza criteriului semantic); 

b) clasificarea în cauză se efectuează „cu rest“, pentru că ea nu 
„recunoaşte“ ca părţi de propoziţie apoziţia, adresările, cuvintele şi 
propoziţiile incidente. 

O asemenea categorisire „cu rest“ a părţilor de propoziţie a implicat 
tradiţionala temă „Cuvintele nelegate sintactic cu propoziţia“ [3, p. 78]. 

Rămâne, deocamdată, nesoluţionată problema volumului unei 
părţi de propoziţie, a limitelor fiecăreia din componentele propoziţiei 
date. Conform principiului formal-gramatical, părţile de propoziţie 
sunt identificate cu părţile de vorbire, atribiundu-li-se o altă denumire  
(de exemplu: substantivul în nominativ din morfologie e subiect 
în sintaxă; verbul finit – predicat, adjectivul – atribut, adverbul – 
complement circumstanţial etc.). 

Astfel, în ştiinţa limbii din ultimele decenii se conturează distinct 
o nouă direcţie de cercetare axată pe aspectul comunicativ al limbii ca 
realitate ontică, ceea ce solicită divizarea enunţului în unităţi discrete 
minimale. O asemena abordare este necesară atât pentru a concepe 
mecanismul vorbirii, al comunicării prin limbă, cât şi pentru a descrie 
limba ca entitate gnostică, ceea ce presupune, în mod obligatoriu, 
cunoaşterea elementelor discrete şi a raporturilor care le caracterizează, 
a compatibilităţilor şi incompatibilităţilor specifice [5, p. 34]. În 
legătură cu cele relatate, ar mai fi de precizat că problema fundamentală  
a sintaxei nu este enunţul propriu-zis, ci „enunţul ca structură 
sintagmatică analizabilă în părţi componente şi, mai ales, stabilirea 
unităţilor funcţionale minimale, care sunt părţi componente ale 
enunţului“ [6, p. 540], iar noţiunea tradiţională de „parte de 
propoziţie“ nu întotdeauna corespunde realităţii lingvistice, deoarece 
termenii subiect, predicat, atribut, complement nu acoperă conceptele 
sintactice propriu-zise, analiza fiind „cu rest“. 

Considerăm necesar a releva următoarele:
	Orice enunţ este alcătuit din două sau mai multe cuvinte, 

îmbinate între ele după regulile proprii fiecărei limbi, în funcţie 
de componentele conţinutului concret ce urmează a fi exprimat 
(idei, sentimente, stări sau dorinţe).

	Merită atenţie ideea, potrivit căreia „cuvântul devine un 
element activ, în procesul de comunicare lingvistică, numai prin 
dezvoltarea unei structuri sintactice“ [7, p. 327].

	Formulând un mesaj, vorbitorul alege anumite unităţi din 
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mulţimea pe care i le oferă limba şi un anumit mod de asociere 
a lor. În felul acesta, se realizează funcţia de bază a limbii 
– cea comunicativă, „cu originea în nivelurile morfematic 
şi lexical, nivelul sintactic reprezentând limba în procesul 
comunicării lingvistice“ [7, p. 327].

	În ierarhia unităţilor sintactice, partea de propoziţie este unitatea 
funcţională minimală, ea reprezentând elementul constitutiv al 
unităţilor de rang superior.

	Cu referire la cele semnalate mai sus, în Gramatica limbii române 
(1963) se menţionează: „Cea mai mică unitate sintactică pe care  
o distinge analiza unei propoziţii este partea de propoziţie.  
Ea este constituită dintr-un singur cuvânt, de obicei, din 
categoria părţilor de vorbire cu sens lexical de sine stătător“ 
[1, p. 8]. La această definiţie am mai adăuga că partea de 
propoziţie poate fi redată şi prin mai multe cuvinte, de exemplu: 
„El lucrează în calitate de profesor“ etc.

	Partea de propoziţie este componenta de bază a unităţilor 
sintactice superioare, indispensabilă structurii sintagmei, 
propoziţiei sau a frazei, pentru care constituie materialul de 
construcţie şi a cărui structurare relaţională şi funcţională este 
condiţionată de trăsăturile sale. 

În gramaticile limbilor moderne (engleză, franceză, rusă ş. a.) 
sunt examinate diverse probleme ale unităţii sintactice vizate: corelaţia 
de ordin terminologic propoziţie – enunţ, elementele structurale 
indispensabile enunţului, varietatea semantică a acestuia etc. Astfel, 
lingvista G. A. Zolotova [8, p. 66] promovează o clasificare proprie 
a enunţurilor în baza corespondenţei dintre structură şi semnificaţie/ 
sens delimitând:

1)	 propoziţii verbale ce comunică:
a. despre acţiunea obiectului/ persoanei;
b. despre starea lucrurilor/ persoanei;
c. despre starea mediului;

2)	 propoziţii obiectuale ce relevă starea, calitatea, particularităţile 
obiectului (sau ale persoanei);

3)	 propoziţii substantivale ce evidenţiază:
a. informaţia referitor la clasificare;
b. o caracteristică a lucrului (sau a persoanei);
c. caracteristicile temporale şi spaţiale ale mediului 

conform trăsăturii nominalizate;
4)	 propoziţii adverbiale ce dezvăluie:

a. diferite trăsături ale obiectului;
b. starea lucrului/ persoanei;
c. starea mediului.

5)	 cantitative ce conţin caracteristici cantitative ale obiectului.
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Discutabile sunt două aspecte: componentele propoziţiei sunt 
determinate de modelele existente în limbă sau ele creează modele. 

În gramatica limbii engleze sunt examinate detaliat multiple 
probleme privind enunţul şi componentele sale. Cunoscutul lingvist rus 
A. I. Smirniţki [9, p. 184] a aplicat criteriul semantic pe materialul limbii 
engleze, examinând tipurile semantice ale propoziţiei. În opinia savanţilor 
contemporani, anume verbul-predicat conferă sens întregii propoziţii. 
De aceea clasificarea verbelor după conţinut corespunde aceloraşi tipuri 
semantice ale propoziţiei. În această ordine de idei, A. I. Smirniţki 
delimitează patru tipuri:

● procesuale: The doctor arrived. [Medicul a sosit.]
● calificative sau atributive: He is a doctor. [El este medic.]
● obiectuale: He has many friends. [El are mulţi prieteni.]
● circumstanţiale: He is here. [El este aici.]
Principiul dihotomic serveşte pentru clasificarea predicatelor, 

divizate în verbale (procesuale) şi nominale. Cele verbale (procesuale) 
se împart în acţionale şi statice (The window is opening – The window 
is glistening in the sun), iar cele nominale – a) în cele ce desemnează un 
fapt: The sea is rough); b) cele ce ţin de simţuri: The place seems quiet. 
Din punctul de vedere al relaţiei subiect-obiect, propoziţiile procesuale se 
disociază în: subiective (John lives in London.), obiectuale (John reads 
a book.) şi potenţial-obiectuale (John reads.). Clasificarea în cauză este 
întemeiată pe principiile semantic şi structural. [8, p. 67]

Studiind problema ordinii cuvintelor în propoziţie, trebuie menţionată 
existenţa cuvintelor cu sens deplin (semnificative), pe de o parte, şi a celor 
ajutătoare (nesemnificative), pe de altă parte. În cazul celor semnificative, 
orice modificare a topicii în cadrul propoziţiei duce la schimbarea funcţiei, 
respectiv, a sensului propoziţiei. Menţionăm cîteva cazuri relevante:

1. Astfel, în exemplul: Peter saw John = Petru l-a văzut pe Ion, 
poziţia substantivului „Peter“ nemijlocit înaintea verbului predicat, face 
ca acesta să fie subiectul propoziţiei, iar dacă ar succeda predicatul, ar fi 
avut funcţia de obiect direct: Ion l-a văzut pe Petru. 

2. La schimbarea poziţiei cuvântului auxiliar, sensul propoziţiei 
nu se schimbă. Doar că în cazul distanţării, ordinea cuvintelor este 
strictă. De exemplu: „That’ s man I was speaking of.“ „Acesta e omul 
despre care am vorbit.“ 

Cuvintele legate semantic „man“ şi „of“ sunt distanţate, iar 
prepoziţia nu se află mijlocul, ci la sfîrşitul enunţului, având posibilitatea 
să se combine cu un alt cuvânt. 

3. Modificarea topicii determinativului şi a cuvântului 
determinat implică remanieri de ordin funcţional şi semantic: astfel, 
atributul devine circumstanţial, iar sensul propoziţiei nu e acelaşi:  
I found an empty box. (Eu am găsit o cutie goală); I found the box 
empty. (Eu am găsit cutia goală) 
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În primul caz, „an empty box“ comportă un sens unic, iar în al 
doilea caz, este evidenţiat şi recepţionat drept un fapt important. 

4. În limba engleză există reguli stricte privind topica părţilor 
principale: subiectul propoziţiei anticipează predicatul, iar obiectul 
direct urmează nemijlocit după predicat. Însă această regulă nu este 
obligatorie în orice situaţie, ci doar atunci când sunt redate explicit 
ambele părţi de propoziţie, subiectul şi obiectul. Însă acolo unde 
obiectul direct lipseşte, poziţia subiectului este liberă. De ex:

Thus thought every respectable boy. 
Astfel, gândea orice băiat respectabil. 
5. Trebuie menţionat faptul că topica este premisa de bază, dar nu 

unică în delimitarea subiectului de obiect, un rol important avându-l 
caracteristicile morfologice ale cuvintelor. De exemplu, în propoziţia: 
He sees them. (El îi vede pe ei), subiectul este demarcat de obiect graţie 
formei de acuzativ al pronumelui personal, dar şi formei de plural  
al verbului. 

6. Pentru a diferenţia obiectul direct de cel indirect trebuie reţinut 
că obiectul indirect succede verbul predicat, anticipând obiecul direct:  
I gave the boy a book (I-am dat băiatului cartea). Însă, în cazul 
pronumelui personal it (pers. III, sing. neutru) în funcţie de obiect 
direct, se va plasa înaintea celui indirect: I gave it him (I-am dat 
aceasta lui.) 

În concluzie ţinem să relevăm următoarele:
1. Există aspecte neelucidate privind clasificarea părţilor de 

propoziţie în limbile română şi engleză. Sunt de semnalat studiile 
lingviştilor români T. Cipariu, D. Irimia, C. Dimitriu, A. Merlan,  
N. Felecan, V. Guţu-Romalo, G. Pană Dindelegan, acad. A. Ciobanu, 
ale savanţilor englezilor Fillmore, W. Chafe şi ale celor ruşi  
F. I. Buslaev, Smirniţki, Bloh, V. V. Bogdanov, G. A. Zolotova ş. a. 

2. Rolul topicii diferă în limbile comparate, aceasta fiind fixă în 
engleză şi liberă în română. 

3. Rolul prepoziţiei ca element indispensabil părţilor de 
propoziţie diferă: în limba română prepoziţia anticipează întotdeauna 
substantivul, iar în engleză poate anticipa sau urma după cuvântul 
însoţit (ex: of – antepus, of- postpus). 

4. Se discută în continuare tipologia enunţurilor (W. Chafe,  
A. I. Smirniţki, G. A. Zolotova). 
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DEVIAțII  GRAMATICALE  ÎN  CREAțIA
LUI  GRIGORE  VIERU

adela  NOVAC,
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi

Sintaxa poetică este sintaxa ce ţine de eludarea normelor sintactice în 
poezie. Există de fapt o sintaxă unică ce se caracterizează prin linearitate. 
Linearitatea sintaxei clasice este perturbată de o deviere, care tinde să-
şi întemeieze un idiom special, căci ea nu-şi poate îndeplini funcţia 
poetică, decît atunci cînd este un instrument al unei schimbări de sens: 
„trebuie deci ca ea să stabilească, în interiorul limbii naturale, o anomalie 
sau impertinenţă, şi ca această impertinenţă să fie reductibilă. Devierea 
nonreductibilă… nu este poetică: devierea poetică se defineşte prin 
reductibilitatea sa, care implică, în mod necesar, o schimbare de sens, şi 
mai exact, o trecere de la sensul denotativ la cel conotativ, adică afectiv… 
(Genette, p. 222-223). 

Dintre devierile gramaticale atestate în creaţia viereană am menţiona: 
a) scrierea cu majusculă a substantivelor comune, a pronumelor personale şi 
posesive; b) utilizarea incorectă a formelor de singular/ plural; c) adăugarea 
unei silabe în structura cuvîntului; d) amputarea formelor gramaticale;  
e) încălcări ale topicii obişnuite; f) prezenţa construcţiilor eliptice etc. 

1. Scrierea cu majusculă a substantivelor comune, a pronumelor 
personale şi posesive

O situaţie specială, în creaţia lui Gr. Vieru, o prezintă substantivele 
comune scrise cu majusculă. Grigore Vieru ortografiază lexemele date 
cu majusculă, considerîndu-le, pe unele din ele, adevărate valori (Gloria, 
Țara, Patria, Marele Poem, Părinte, Poet): Iată şi Gloria/ Pe care o am 
dobîndit (Iată şi gloria, 212); Astfel e şi cîntecul tău ‒/ Fereastră spre 
Țară (Cîntecul, 226); Auzi?!-ce caut eu/ În Țara mea (De-ai curge tu, 
Prutule, 232); Prin roua Patriei cea dulce/ Întîiul fă cărare… (Cinstirea 
proverbelor, 172); Venim din Marele Poem (Inscripţie pe stîlpul porţii, 
176); Iată, va zice Poetul/ Aţi aşteptat pentru copii… (Poate numai 
atunci, 189); Va trebui să fie crucea/ Pe care ochii voi închide./ Caldă, 
Părinte, de sîngele meu (Crucea, 222) etc., altora însă atribuindu-
le o anumită importanţă (Soarele, Luna, Cerul): Ştiu: cîndva la miez 
de noapte,/ Ori la răsărit de Soare,/ Stingemi-s-or ochii mie/ Tot de-
asupra cărţii Sale (Legămînt, 30); Fierbintea ei respiraţie/ Roteşte pe 
cer Soarele, Luna (Cînd sînt eu lîngă mama, 40) etc. Acestea, semne 
ale cosmicului, frecvente în limbajul poetic vierean, sînt un indiciu al 
condiţiei cosmice a omului. Autorul intră în relaţie cu infinitele elemente 
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ale cosmicului, ale universului: Departe eşti de mine/ Cum Luna e de 
Soare (E-o linişte iubirea? 101); Zis-a Cerul: Fiecare/ Cu-al său port, cu 
legea sa! (Cîntare scrisului latin, 169); Tu veşnica mea legătură/ Între 
mine/ Şi Cerul de Sus! (Poarta, 182). Tot cu majusculă sînt ortografiate 
şi unele forme accentuate sau neaccentuate ale pronumelor personale 
şi ale celor posesive. Fenomenul dat ţine de adiţia semnelor grafice, 
o figură a deviaţiei grafemice, care se realizează, credem, din intenţia 
autorului de a-şi exprima atitudinea faţă de Dumnezeu: Oh, şi crede-aşa 
într-Însul,/ Că în ochii ei cei uzi/ Chipul Lui de pe icoană/ Se arată şi-L 
auzi (Autobiografică, 39), faţă de Marele Eminescu: Stingemi-s-or ochii 
mie/ Tot de-asupra cărţii Sale (Legămînt, 30); faţă de Preacucernicul 
părinte Constantin Alecse: Născîndu-mă pe un pămînt/ Pe care-l păstrase 
Dumnezeu/ Pentru El (Din imperiul acelei grădini, 183) etc. 

Autorul ortografiază cu majusculă şi unele substantive comune- 
simboluri (Rîu, Ram): Noi nu rîvnim alt Rîu sau Ram/ Şi altă vină nu 
avem (Inscripţie pe stîlpul porţii, 176), ramul simbolizînd viaţa, iar rîul 
viaţa omenească şi scurgerea acesteia cu toate dorinţele, sentimentele şi 
năzuinţele sale; un alt substantiv comun simbol e substantivul Orbul: 
Şi toţi însetaţii/ Îşi lipise buzele arse/ De hainele Orbului (Poetul, 199); 
Spre mine strigat-a/ Marele Orb/ De vreme ce te obişnuieşti/ Cu viaţa 
aceasta/ Cu pietrele ei aruncate în tine (Ilaşcu, 340), orbul, care, deşi 
pierde capacitatea de a vedea formele exterioare, înşelătoare, capătă 
facultatea unei „vederi interioare“, devenind stăpînul luminii spirituale,  
al înţelepciunii şi al clarviziunii umane. 

2. Utilizarea incorectă a formei gramaticale
În exemple de tipul: Trece şi ziua, asfinte soarele (Numai atunci, 

216); Nu-i o vină, Doamne iartă,/ Floarea lui că o văzum (Cîntare 
scrisului nostru, 170); Nu laşi lumina dimineţii/ Să lucre singură în tei 
(Albina, 154); Pruncii zburd pe maluri (Cutremur, 81); Ca frunzele din 
cer/ Cobor/ Genele tale, sfînto (Această ramură, 84); Ia mai bine norei, 
lasă,/ Că ea-i tînără, frumoasă (Cîntecul mamei, 43); Doarme-n tihnă 
greeruşu-n/ Clopoţelul de la uşă (Cîntec de leagăn pentru mama, 44);  
Şi-mi presur rana cu pămînt:/ Cu ale tale urme dulci (Această ramură, 
84); Iar eu, fiule-s bătrînă/ Cine m-o vedea-n ţărînă (Cîntecul mamei, 43); 
Nu are teamă c-o să cază/ Atunci cînd se întoarce (Cinstirea proverbelor, 
172), autorul, din interese stilistice şi de versificaţie, utilizează forme 
morfologice verbale şi nominale incorecte ca: asfinte în loc să asfinţească, 
văzum în loc de văzusem, să lucre în loc de să lucreze, zburd în loc de 
zburdă, cobor în loc de coboară, ia în loc de iei, greieruş în loc de greieraş, 
presur în loc de presor, m-o vedea în loc de mă va vedea, o să cază în loc 
de are să cadă etc. 

3. Amputarea formelor gramaticale
În exemple de tipul: De nu ştii cum sau nu ai vreme/ Zidi  

o nouă casă/ Cu-a ta suflare încălzeşte/ Pe cea de-i părintească 
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(Cinstirea proverbelor, 173); Noi nu ştim trăda/ Nici măcar o furnică 
(Trădarea de neam, 267); Nu ştiu scoate/ din coşul gol/ cocoşi şi 
băsmăli colorate (Circ, 56); Dar nici cutezi începe cîntu-ţi/ Naintea 
cîntecului ei (Albina, 154), autorul utilizează infinitivul amputat, 
fără a. 

4. Utilizarea incorectă a formelor de singular/ plural
În exemplul: Mai plouă sus în ceruri/ Şi ninge pre pămînt  

(Alt cîntec, 100), substantivul singularia tantum cer e utlizat cu formă 
de plural; adjectivul alb nu este acordat în gen şi număr cu substantivul 
(plete), pe care îl determină: Alb împrăştiate/ Pletele-i pe valuri/ Coperă, 
o, marea… (Cutremur, 81); substantivul pustiu capătă, în versul vierean, 
o formă de plural incorectă pustii în loc de pustiuri, ultima neputînd fi 
pusă în relaţie cu forma sînii: Dincolo de pulberi ce-n pustii scînteie/ 
Ning străin şi rece sînii tăi, femeie (Valul, frunza, 102) etc. 

5. Adăugarea unei silabe în structura cuvîntului
Substantivul noră prin analogie cu forma de plural nurori, capătă 

forma de singular nurora: În adînc nurora/ Cu închise pleoape/ Ca o stea 
prelungă/ Şerpuie sub ape (Cutremur, 81). În cazul dat se asigură o silabă 
în plus, necesară pentru a compensa dezechilibrul cantitativ al unităţilor 
silabice. Într-un alt exemplu: Te-au uitat? Sau griji mai nouă/ Stau pe-ai 
tăi copii să-i prindă?! (Glas de taină, 76), adjectivul noi capătă forma 
nouă pentru a păstra coincidenţa numărului de silabe al versului dat cu 
versul care urmează: Las că vin ei! ‒ spui cînd plouă. 

6. Încălcarea topicii obişnuite
Topica limbii române nu este o topică liberă, ci o topică care 

impune o organizare logică a termenilor unui enunţ. Sintaxa poetică, 
afectivă stabileşte o altă ordine în cadrul elementelor constitutive 
ale enunţului cu scopul de a asigura expresivitatea versului şi de  
a converti unele idei lingvistice în idei poetice. În acest sens, Gr. Vieru, 
din anumite interese stilistice şi/ sau de versificaţie încalcă ordinea 
obişnuită a cuvintelor într-un enunţ. Studiind creaţia lui Gr. Vieru, am 
atestat încălcări cu referire la topica subiectului, predicatului, atributului, 
complementului direct etc. 

– plasarea subiectului la sfîrşitul propoziţiei:
Astfel, se ştie că subiectul, ca parte principală de propoziţie, este 

plasat înaintea predicatului. Împingerea subiectului în ultimul plan 
al propoziţiei, distanţarea lui de verbul-predicat indică o atmosferă 
tulburătoare, de vibraţie şi zbucium a poetului:

Sunai al mamei păr sub cetini,/ Veniră-n fugă atunci prieteni (Harpa, 
45); I-a căutat/ Pînă-i albise pana (Pasărea, 46); Şi, alb, bumbacul/ S-a 
rărit în spate/ Şi nu le-a îmbrăcat demult/ Feciorul (Cămăşile, 48); În 
aceeaşi limbă/ Rîde un pămînt (În limba ta, 50); E încă, e încă, e încă/  
O pată de sînge Terra (Sfîrşit de veac, 293); Nu mi-s dragi pe cer nici 
stele (Nu mi-s dragi, 63); Răsărea la loc pădurea,/ Iar corabia- nfrunzea 
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(Pădure, verde pădure, 64); Cădeau din ramuri mere coapte,/ Țipa în 
sîni maternul lapte (Baladă, 62); Pe mine mă iubeau toate femeile (Mică 
baladă, 29); Mi-a dat inima ei/ mama (Transplantare, 32); Printre genele 
femeii/ Răsărea pe cer şi luna (Femeia, teiul, 113); Ai aprinde lumina/ 
Şi-ai coase/ Dar dorm/ Doamna şi Domnul (Nopţile mamei, 71); Pe 
drum alb înzăpezit/ Pleacă mama/ Pe drum verde înverzit/ Vine draga 
(Pe drum alb, pe drum verde, 80); Iată, parcă/ m-ar urmări un criminal 
(Punctul, 55); Se răresc frunzele/ Se răcesc apele (Seara pe deal, 78); În 
răsuflarea proaspetei oştiri/ Cad temniţi, se ridică mănăstiri (Basarabie 
de Ană şi Manole, 269). 

În baza exemplelor de mai sus, observăm că, din punct de vedere 
structural, subiectele date sînt simple, exprimate prin substantive 
(pămînt, prieren, lapte, mama, luna etc). Substantivele date sunt la 
forma hotărîtă, articulată cu articol hotărît: pana, Terra, pădurea, 
mama, femeile, Doamna şi Domnul, frunzele, apele. Atestăm şi cîteva 
substantive la forma nehotărîtă, articulată cu articolul nehotîrît 
un: un pămînt, un criminal şi substantive nehotărîte, nearticulate: 
prieteni, lapte. Atunci cînd subiectul e exprimat printr-un substantiv 
la forma hotărîtă, articulată importanţa subiectului e mai mare 
decît atunci cînd e exprimat printr-un substantiv nehotărît, articulat 
sau nearticulat. E sesizabilă distanţarea subiectului de predicat 
în exemple de tipul: Veniră-n fugă atunci prieteni (45); Țipa în sîni 
maternul lapte (62); Mi-a dat inima ei mama (32); Răsărea pe cer şi 
luna (113). E încă, e încă o pată de sînge Terra (293). În majoritatea 
exemplelor însă subiecul, plasat la sfîrşitul propoziţiei, se află totuşi în 
imediata apropiere a predicatului: Rîde un pămînt (50); Pleacă mama 
(80); Se răresc frunzele, se răcesc apele (78); Iată, parcă m-ar urmări un 
criminal (55). Şi mai mult: aranjarea subiectului şi predicatului într-o 
topică obişnuită, lineară, întroduce o atmosferă de calmitate, linişte 
sufletească, împăcare a eului liric cu realitatea: Să vrei să te apropii, 
eu să te blestem crunt (blestem de dragoste, 34); Pe fiecare literă a lui/ 
rîndunica îşi poate clădi/ cuibul de lut: Lucian blaga (Lucian blaga, 
36); Seceta nu poate călca pe umed pămînt (baladă, 53) etc. 

În baza celor menţionate, vom preciza că poetul, intenţionează să 
evidenţieze importanţa lexemelor, în funcţie de subiect, în ce priveşte 
descifrarea conţinutului de idei ale poeziei. 

– încălcarea topicii predicatului
Aranjarea elementelor componente ale predicatului verbal 

compus într-o anumită ordine (topică) reflectă, de fapt, starea de 
spirit a eu-lui liric. Astfel, în poezia viereană atestăm predicate verbale 
compuse, cu topică obişnuită, alcătuite din verbe semiauxiliare modale 
şi aspectuale, şi un verb de bază. Topica obişnuită trădează calmitatea 
şi liniştea interioară a poetului: Şi doar în limba ta/ Poţi rîde singur,/  
Şi doar în limba ta/ te poţi opri din plîns (În limba ta, 50); Eu dacă 
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încerc să prind două, una, ca lege, o scap… (Circ, 56); Nu mă pot urca 
în capul omului (Circ, 56) etc. 

Menţionăm, de asemenea, că topica obişnuită a predicatului verbal- 
compus, uneori, este încălcată, astfel încît intenţiile comunicative ale 
autorului se plasează în prim-plan. În acelaşi timp, intensitatea trăirilor 
autorului este fluctuantă şi, în acest sens, construcţia sintactică îşi poate 
modifica ordinea elementelor constitutive: Eu nici măcar/ să rîd nu 
pot/ cum poate să rîdă/ clovnul acel (Circ, 57); Să cînte pot şi şerpii 
(Harpa, 45); El a smuls pădurea toată/ Şi s-o are începu (Pădure, verde 
pădure, 64) etc. 

Afirmaţia că limbajul poetic are un caracter nonlinear poate fi 
confirmată şi prin distanţarea elementelor structurale ale predicatului 
verbal- compus. De exemplu: Ca meşterul Manole/ am cutezat/ să 
ridic o construcţie/ care să dăinuie veşnic (Mică baladă, 29); Să vrei 
pe la hotare/ să calci pe el mereu/ şi el mereu să fugă de sub piciorul 
tău! (Blestem de dragoste, 34); Şi eu ţin atît la mama/ Că nicicînd 
nu îndrăznesc/ Dumnezeul din privire/ Să mă vîr să-l mîzgîlesc 
(Autobiografică, 39) etc. 

În baza exemplelor analizate mai sus, la o analiză de suprafaţă, 
observăm că elementele predicatului verbal- compus sunt distanţate, 
ba mai mult chiar: pauza metrică desface, rupe unitatea sintactică  
a predicatului, verbul semiauxiliar fiind plasat într-un vers, iar verbul 
de bază făcînd parte din structura versului următor. 

În aceeaşi ordine de idei, am constatat că predicatele nominale 
cu topică inversă sunt într-un număr mult mai mare decît cele cu topica 
obişnuită: Tăcută eşti, draga mea mamă,/ Tăcută (Tăcerea mamei, 72); 
Singur tu nu eşti,/ Fiul meu cel sfînt (Învăţăturile mamei, 79). Prea singuri 
eram în casă/ Ploi cu grindină cînd bat (Autobiografică, 39); Sărac sunt 
(Eşti ca crucea pe care, 253); Şi fete multe-s:/ Cîte-n flori albine (Cămăşile, 
48); Curat este începutul zilei (Treizeci de arginţi, 307) etc. 

Prezintă interes faptul că şi predicatul nominal poate avea elementele 
constitutive distanţate: Iar buzele tale sunt, mamă,/ O rană tăcută mereu 
(Buzele mamei, 70); Străin credeam că sunt/ În lumea aceasta, Doamne 
Iisuse (Calea sîngelui, 273) etc. 

– antepunerea calificativului în funcţie de atribut şi de nume 
predicativ. 

Plasarea adjectivului calificativ înaintea verbului de legătură, la 
începutul versului, accentuează starea emotivă a poetului şi solicită  
o anumită implicare din partea cititorului, făcîndu-l şi pe el să trăiască 
aceeaşi emoţie. Adjectivele calificative exprimă variate caracteristici 
ale obiectelor denumite de substantiv. Atribuirea calităţii prin adjectiv 
substantivului diferă de la vorbitor la vorbitor şi poate fi prezentată în 
diverse grade de intensitate. Astfel, topica neutră a adjectivului calificativ 
faţă de substantivul regent este în poziţie postpusă. Antepunerea implică 
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un grad mai ridicat de afectivitate. Astfel, în creaţia lui Grigore Vieru, 
atestăm calificative antepuse, ele avînd scopul de a reliefa intenţia şi 
emoţia autorului: un singur ochi (55); întregul piept (169); adîncul ei 
păr (88); închise pleoape (81); recile pleoape (30); ostenitele braţe (86); 
harnicele tale mîini (136); negre gene (92); goale tălpi (316). Constatăm de 
asemenea că, funcţionînd ca epitete şi primind articole hotărîte, adjectivele 
antepuse regentului sugerează o relaţie intimă în plan semantic: Îmi las pe 
genunchi/ Ostenitele braţe spre seară (Metafora, 86); Încremenit e vîntul 
cel răcoros/ Fără harnicele tale mîini (Litanii pentru orgă, 136); Ci să nu 
închideţi cartea/ Ca pe recile-mi pleoape (Legămînt, 30) etc. 

Calificativele antepuse mai pot apărea în cadrul unor perechi: 
străvechea şi frumoasa ţară (163); sfintei mari întinderi (81); adînca, 
strălimpedea apă (86); albă şi sfîntă sudoare (85); cea mai deasă 
şi calmă populaţie (85); cea mai cucernică şi unită populaţie (85) 
sau aranjate într-un alt mod: un calificativ fiind antepus cuvîntului 
regent, iar altul – postpus acestuia: trudite mîinuţele tale de ceară 
(135); fricoasa inima ta (144); feciorelnic trup de nea (148); ale tale 
braţe scumpe (249); triştii ochi ai noştri (317) etc. Această aranjare 
a calificativelor – epitete, în poezia lui Gr. Vieru, exprimă, de fapt,  
o stare interioară de maximă intensitate a poetului. 

În acelaşi timp, însuşirea subiectului exprimată de numele 
predicativ, în componenţa predicatului nominal, devine relevantă, 
dacă numele este plasat înaintea verbului de legătură: În priviri cu-n 
fel de teamă,/ Fericită totuşi eşti (Făptura mamei, 67); Ah, cine 
vede-albeşte/ Şi eu ce alb mai sînt (Ochii mamei, 68); Deschisă mi-i 
inima/ Ca braţele mamei (Ca pe-o cămaşă albă, 271); Jilavă este şi 
ea –/ Inima mea-/ Precum crucea eroului/ Plînsă de mama (Înălţa-
mi-aş lacrima, 256) sau prin poziţia privilegiată a adjectivului-nume 
predicativ, e mai pregnantă atitudinea eroului liric faţă de realitate: 
Străin credeam că sunt/ În lumea aceasta, Doamne Iisuse (Calea 
sîngelui, 273); Chinuitor este aşternutul pe cruce (Calea sîngelui, 
273) etc. 

– plasarea complementului direct înaintea verbului- predicat:
De obicei, în gramatica românească, complementul direct urmează  

după cuvîntul determinat. În poezia lui Grigore Vieru complementul este 
antepus verbului-predicat, astfel autorul reuşind să pună în evidenţă obiectul 
acţiunii: Cînd el veni cu buze arse,/ oglinda apei ea o sparse (Joc de ape, 
61); Copil, de ochii mamei/ Eu fruntea îmi lipeam (Ochii mamei, 68);  
Copii am. Dar şi-acuma cînd/ vin zorii noaptea s-o destrame… (Mîinile 
mamei, 69) etc. 

– plasarea Vocativului la sfîrşitul versului:
În creaţia viereană, adresările nu sunt plasate la începutul versurilor. 

Situarea vocativului la finalul versului sau strofelor denotă o atmosferă de 
mare expresivitate poetică: Ca frunzele din cer/ Cobor/ Genele tale, sfînto 



218

(Această ramură, 84); Mai mult, frumoaso,/ Ce-aş putea să-ţi cer-/  
Ce-mi dărui tu puţin e? (Această ramură, 84); Curată nu mai e nici 
roua, nici lacrima, iubito (Auzi, 147); Te miri că-s alb la tîmple/ Cum 
să nu fiu, iubito (Te miri că-s alb, 103); Şi tu ai ajuns, poete,/ Din 
urmă vine şi Serbia ta (Iubirea e altceva, 265); Tu mai strigat, fiule? 
(Mică baladă, 29); Cu ţara ce facem, frate? (Măicuţa ta, măicuţa mea, 
282); Cum minţitu-m-ai, strîmb dascăl,/ Scrisul meu că mi-i străin! 
(Cîntare scrisului nostru, 169); Din Basarabia vă scriu,/ Dulci fraţi 
de dincolo de Prut (Scrisoare din Basarabia, 162); Dormi- adormi, 
măicuţă dragă,/ Dorm nepoţii tăi de fragă (Cîntec de leagăn pentru 
mama, 44); Dormi, măicuţa mea albită,/ Dormi, măicuţa mea iubită, 
(Cîntec de leagăn pentru mama, 44) etc. 

O frecvenţă deosebită cunosc substantivele mamă, măicuţă, iubită, 
fiu, frate, poet şi iubito, sfînto, drago etc. Dintre acestea o frecvenţă mai 
mare au substantivele mamă şi iubito, ceea ce denotă atitudinea poetului 
faţă de aceste fiinţe dragi. 

Vocativul intră în relaţie cu un pronume personal, persoana a II-a, 
singular, care îl precedă, substantivul, relevînd sfera semantică a acestuia: 
Aşa ai mers tu, mamă (Aşa ai mers tu, mamă, 128); Melcii sunt copii, 
sunt pui/ Iar tu, frate, ce le spui?! (Melcii, 255); Tu, mare naţionalistule,/ 
Dumnezeul nostru de Sus,/ Tu care nu vrei să-ţi schimbi/ Culoarea albastră 
a Cerului Tău (Cîntec, 268) etc. Mai rar, Vocativul poate fi pus în relaţie cu 
un pronume personal, persoana I-a, singular: Iar eu, fiule-s bătrînă,/ Cine 
m-o vedea-n ţărînă?! (Cîntecul mamei, 43). De asemenea, Vocativul poate 
fi însoţit de interjecţii, comportînd, în acest caz, nuanţe de subiectivitate: 
Ho, ţaro, tu/ Străino! (Oglinda, 288); A, iubite, a,/ Mai spune-mi ceva 
(Mai spune-mi ceva, 94) etc. 

9. Prezenţa construcţiilor eliptice
În creaţia viereană, atestăm prezenţa construcţiilor eliptice. Ne 

vom referi, în acest sens, la predicatul verbal-compus. Un fenomen pe 
care-l atestăm în structura predicatului verbal- compus este elipsa unuia 
din elementele constitutive ale acestuia (atît a verbului semiauxiliar, cît şi  
a celui de bază), element care poate fi recuperat pentu întregirea sensului 
enunţului dat. Recuperarea fiind posibilă prin punerea în relaţie cu verbul 
forma căruia a fost exprimată, iar autorul, din interese de versificaţie, evită 
repetarea. De exemplu: Şi cănd nu poţi/ Nici plînge şi (=nu poţi) nici 
rîde,/ Cînd nu poţi mîngîia/ Şi nici (=nu poţi) cînta…/ Tu taci atuncea/ 
Tot în limba ta (În limba ta, 50); Nu că-ţi fuge clipa ţie/ Că n-o poţi opri 
şi (=n-o poţi) ţine,/ Ci de dor şi omenie/ Plîng veşmintele pe tine (Glas 
de taină, 76); Ci doar în limba ta/ Durerea poţi s-o mîngîi,/ Îar bucuria  
(= poţi) s-o preschimbi în cînt (În limba ta, 50) etc. 

În aceeaşi ordine de idei, se înscrie şi elipsa verbului de legătură 
din structura predicatului nominal. De exemplu: Şi-aţi rămas acuma, 
ia,/ Vai, nici tu în rînd cu lumea/ Şi nici orăşeancă ea (Casa mea, 38); 
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Cămăşi mai vechi, mai noi-/ Amară amintire de la fiu (Cămăşile, 48); 
El mult rîzînd de jocul apei:/ ea tristă-n tremurul pleoapei (Joc de ape, 
61). Autorul recurge la acest fenomen sintactic care, de fapt, nu afectează 
comunicarea poetică şi nici constituirea unei propoziţii, predicatul fiind 
recuperabil prin punerea în relaţie cu subiectul propoziţiei. 

În concluzie, menţionăm că deviaţiile lingvistice din creaţia 
lui Gr. Vieru, sunt elemente ale discontinuităţii poetice, care atribuie 
operei vierene o notă de singularitate, o notă de originalitate. 
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CATEGORIA  MODALITĂțII
DIN  PERSPECTIVA  PRAGMATICII
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Abstract. The semantic field of the conjuntive, conditional-optative and 
presumptive moods, the increased frequency and their functional-semantic similarities 
reveal their particular position within the personal moods in the Romanian language. 
In various types of utterances, the said moods used as epistemological and axiological 
disjuncts. The formations concerned externalize similar mood values, which implies 
their functional equivalence and competition. 

Keywords: illocutory acts, disjunct, modality, epistemological, axiological, 
the field of communicative-pragmatic, assessment category. 

În studiile de specialitate din ultimele decenii sunt relevate 
mecanismele de funcţionare a mijloacelor lingvistice în vorbire, 
evidenţiindu-se numeroşi factori ce implică alegerea celor mai potrivite 
posibilităţi de exteriorizare a intenţiilor comunicative ale locutorilor. 
Aspectul menţionat ţine de domeniul pragmaticii în care este pusă în lumină 
corelaţia dintre emiţător şi comportamentul elocuţional al acestuia. 

În procesul comunicării, locutorul creează în jurul său un „spaţiu 
comunicativ pragmatic“ în care se găsesc deopotrivă persoanele ce 
comunică – emiţătorul şi receptorul. Componentele de bază ale enunţului 
– predicativitatea şi modalitatea – îşi manifestă însuşirile pragmatice în 
situaţii concrete ale vorbirii [22, p. 9]. În articolul de faţă ţinem să reliefăm 
unele aspecte privind modalitatea (în special cea epistemică şi axiologică) 
din perspectiva pragmaticii şi a categoriei evaluării. 

Teoria actelor de vorbire, întemeiată pe cunoscutul postulat despre 
limbă ca activitate, se referă la comportamentul interpersonal realizat 
într-o formă verbală şi orientat întru satisfacerea necesităţilor sociale. 
Actele de vorbire se actualizează prin intermediul enunţurilor, apte  
a dezvălui intenţiile comunicative ale vorbitorilor. Sunt investigate 
aspectele pragmalingvistice ale acestor unităţi sintactice, relevându-se 
„factori constitutivi de ordin fizic, psihic, social, cognitiv; enunţarea ca 
acţiune; finalităţile enunţării; efectele enunţării; precum şi tot ceea ce se 
întâmplă pe axa enunţiator – destinatar“ [2, p. 98]. 

Diverse acte elocuţionale sunt redate în cadrul enunţurilor 
reprezentative, directive, comisive, expresive, declarative. În opinia 
savantului I. A. Searle, menirea actelor elocuţionale reprezentative 
constă în „a fixa în măsură diferită responsabilitatea emiţătorului privind 
informaţia despre o anumită situaţie şi autenticitatea judecăţii emise“; 
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actele directive denotă „intenţia locutorului de a obţine ca interlocutorul 
să realizeze ceva“; actele comissive presupun obligaţia locutorului 
de a înfăptui nişte acţiuni în viitor; actele expresive exteriorizează 
starea psihologică a emiţătorului; actele declarative au funcţia de  
a stabili corespondenţa dintre conţinutul comunicat şi realitate [21; 23,  
p. с. 170-195]. 

Din punctul de vedere semnalat, modalitatea serveşte pentru  
a reliefa atitudinea emoţională şi reacţiile emoţional-volitive, etico-
morale etc ale emiţătorului, asociate atitudinii sale în ceea ce priveşte 
finalităţile comunicării [22, p. 146]. În concepţia unor lingvişti, 
modalitatea, categorie funcţional-semantică, este fundamentată pe 
categoria evaluării [19; 20, p. 19]. În conformitate cu premisa indicată, 
sunt pertinente o serie de concepte: subiectul evaluării modale, adică 
locutorul; obiectul evaluării modale ce semnifică raportul conţinutului 
unui enunţ faţă de realitate; în calitate de mijloace ale evaluării sunt 
întrebuinţate unităţile de limbă de la diferite niveluri. Evaluarea modală 
vizează tipul de legătură între subiect şi însuşirea ce-i este atribuită în 
actul predicativ. Locutorul poate înfăţişa corelaţia menţionată drept 
factuală, contrafactuală, potenţială (necesară sau posibilă). 

Specialiştii în materie promovează diferite clasificări ale 
fenomenului în discuţie, făcând distincţie între modalităţile 
epistemică sau cognitivă, deontică (prescriptivă sau voluntativă) şi cea 
apreciativă sau evaluativă. În Gramatica Academică sunt examinate 
„spaţiul cunoaşterii“, al modalităţii epistemice, care desemnează 
imaginarul, procesul fiind interpretat drept fictiv/ probabil/ sigur, şi 
„spaţiul angajării în activitate“, al modalităţii deontice, unde acesta 
este prezentat ca dorit/ realizabil/ permis/ obligatoriu/ interzis/ 
efectuat [10, p. 258–260], analizându-se modalităţile epistemică 
(propriu-zisă şi inferenţială), deontică (propriu-zisă şi deziderativă) 
şi apreciativă [11, p. 671]. 

În gramatica funcţional-semantică sunt examinate multiple 
câmpuri şi microcâmpuri ale modalităţilor alethice, deontice, epistemice, 
axiologice, deziderative etc. [1; 2; 9], demonstrându-se concludent 
importanţa modurilor verbale în calitate de modalizatori. În contextul 
celor relatate, un interes deosebit suscită modalităţile epistemică (propriu-
zisă şi evidenţialitatea) şi cea axiologică. 

Modalitatea epistemică propriu-zisă vizează adevărul unei propoziţii, 
„gradul de certitudine pe care îl are locutorul în legătură cu realitatea stării 
de lucruri descrise în propoziţie“ [11, p. 678]. Astfel, locutorul estimează 
raportul dintre subiect şi însuşirea caracteristică drept posibilă sau probabilă, 
exprimându-şi siguranţa sau dubiul în ceea ce priveşte autenticitatea 
acesteia. Sunt disociate semnificaţiile: /cert/, /incert/, /probabil/, /exclus/, 
/ipotetic/, /eventual/ ş. a., redate prin variate mijloace: verbe modale (a şti, 
a crede), semiauxiliare (a putea), adverbele de modalitate (probabil, cert, 
incert, exclus) [2, p. 96]:



222

/cert/: „Se-nţelege, îngerul meu, a ascultat-o! Cum să n-o asculte!“ 
[3, p. 276]; „Cum să învăţ?! strigă Niculae deodată atât de indignat…  
că ridică şi braţele…“ [14, p. 11]. 

/incert/: „N-aş putea spune că sunt aşa de supărată“ [18, p. 358]; 
/probabil/: „Rău trebuie să fi trăit tu în cei şapte ani de acasă..“  

 [13, p. 28]; 
/ipotetic/: „Fiindcă s-ar putea întâmpla o nenorocire“ [8, p. 124]; 

„Unul are nasul strâmb; pe acela trebuie să-l fi chemat Costăchiţă“  
[18, p. 326]

/aproximaţia/: „… de la Dâmboviciora la Câmpulung să tot fie 
treizeci şi ceva de kilometri…“ [12, p. 125]; 

/posibil/: „Poate că mărturisind tot tatăl ei s-ar înmuia…“  
[16, p. 156]; 

/eventual/: „Şi dacă s-ar întâmpla asta cândva, mă poţi închipui pe 
mine stând aici…“ [4, p. 118]; 

/aparent/: „Asta e, părea să spună, nu ne mărităm cu cine vrem …“ 
[13, p. 31]; „Filip Nacovici aştepta grav şi părea că nu înţelege nimic“  
[17, p. 51]; 

/exclus/: „…e exclus să fi fost întors înapoi“ [5, p. 98]; 
/concesia/: „Poţi să-i tai, poţi să-i spânzuri, poţi să le dai zece 

milioane, nu au şandrama de vânzare! “ [18, p. 116]; 
/ dubiul /: „Să fie, într-adevăr, fruntaşii noştri aşa cum îi descriau 

cronicarii zilei?“ [8, p. 142]; „… jupâneasa Candachia încă sta la îndoială 
cum să împace o ţiglă de lemn…“ [17, p. 107]; 

/ bănuiala /:„Adică să fi vrut flăcăul să-şi bată joc de Ana şi s-o lase 
pe urmă de râsul satului?“ [16, p. 157]; „Ecaterina cam bănuia ce s-o fi 
petrecând în sufletul primului său sfetnic“ [7, p. 230]. 

În calitate de modalizator epistemic, verbele a şti şi a crede sunt 
utilizate în diferite tipuri de enunţuri: reprezentative, expresive ş. a.: 
„Florico, ascultă, să ştii că te iau de nevastă măcar de-ar fi orice!“ [16, p. 71];  
„… domnul administrator ştia cum să organizeze punerea în scenă  
a complotului“ [8, p. 179]; „Niciodată n-am fost lovit ca bărbat şi cred că 
n-aş putea îndura asta“ [12, p. 11]. 

La redarea modalităţii epistemice sunt întrebuinţate, alături de indicativ 
şi conjunctiv, prezumtivul şi condiţional-optativul ce se pretează înlocuirii 
prin indicativul prezent sau imperfect: „Ştiu bine că în acest timp se dădeau 
asigurări în parlamentul ţării“ [12, p. 5]; „Nici eu n-aş crede că-i ţine în casă“ 
[4, p. 193]/ Nici eu nu cred că-i ţine; „O fi trecut multă vreme la mijloc…“  
[6, p. 185]/ Să fi trecut multă vreme. 

Enunţurile reprezentative şi expresive al căror verb predicat 
este folosit la conjunctiv, forma negativă, substituibil prin indicativ, 
sunt menite a afirma, a reliefa anumite situaţii: „Fumaţi, nu-i aşa? 
întrebă Stănică, şi apoi tot el răspunse. Cum să nu fumaţi?“ [4, p. 214]/ 
Desigur, fumaţi; „Cum să nu reuşim?! E posibil oare să nu reuşim?!“  
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[5, p. 114]. Conjunctivul indicatival, care poate fi anticipat de adverbe 
şi pronume relativ-interogative, şi condiţional-optativul indicatival 
sunt întrebuinţate în enunţuri expresive: „Eh, - zise baba agresiv – 
n-ai, dumneata, boierule, să n-ai!“ [4, p. 296]/ Eh, n-ai, dumneata, 
boierule, ai negreşit!; „Da cum n-aş vrea eu, domnule părinte?“  
[16, p. 194]/ Da cum să nu vreau eu…?/ Desigur, vreau; „Păi, domnule, 
pe vremea mea fetele erau sfinte! Olimpia să se maimuţărească în halul 
ăsta?“ [4, p. 217]/ Olimpia nu se maimuţăreşte în halul acesta. 

La redarea semnificaţiei /aparent/ în enunţurile reprezetative, sunt 
folosite verbele regente a i se părea, a i se arăta şi locuţiuni de tipul: 
(mi se) pare cu neputinţă, a fi o amăgire, a avea aerul ş. a., asociate 
cu indicativul sau conjunctivul: „Greul nopţii pare să se fi trecut…“  
[7, p. 23]; „Cu neputinţă li se părea cneaghinelor moldovence  
de-atunci să-şi închipuie alt port din zile vechi.“ [17, p. 314]; „Are 
aerul să spună că eu sunt o piedică…“ [4, p. 319]; „…de ce mereu ai 
aerul că vrei să scapi de mine!“ [4, p. 319]; 

Conjunctivul serveşte pentru a reda dubiul, nedumerirea, ezitarea 
în enunţuri reprezentative, expresive ş. a.: „Ce să facă în această casă 
pustie?“ [4, p. 128]. 

Mărci ale modalităţii inferenţiale sunt variate verbe ce marchează 
atribuirea unei opinii: se zice, se spune, se crede, se presupune, se admite care 
se îmbină, de regulă, cu modurile condiţional-optativ sau prezumtiv etc.:  
„Se zice că ar fi fost prăbuşire şi ar fi sunat un clopot în adâncul pământului“ 
[17, p. 315]/ Se zice să fi fost prăbuşire…; „Nu se ştie însă cum va fi făcut 
domnia sa marele logofăt Toma orânduirea meselor“ [17, p. 406]. 

Modalitatea apreciativă sau axiologică, „cea mai subiectivă“ dintre 
toate tipurile de modalitate, „raportează conţinutul propoziţional la locutor 
şi la momentul enunţării“, iar „propoziţia modalizată apreciativ poate avea 
un sens referenţial sau unul generic“ [11, p. 702]. Această modalitate include 
semnificaţiile: /favorabil/, /nefavorabil/, /apreciere pozitivă/, /apreciere 
negativă/: „Pe cât înţeleg, e folositor să fii prieten cu pivnicerul Cetăţii“ 
[17, p. 277]; „Să-i spună Otiliei ce se vorbea despre ea i se părea inutil şi 
jignitor.“ [4, p. 117]. 

Apreciere pozitivă denotă o serie de verbe şi locuţiuni asociate 
frecvent cu modul conjunctiv ce indică: preferinţa, plăcerea, convenienţa 
(a-i plăcea, a prefera, a-i conveni, a merita, a conta, a fi pe placul, 
a fi pe gustul, a fi plăcut, a fi în interesul), utilitatea (a fi util, a fi 
folositor), aprobarea (a fi bine, a fi potrivit, a fi frumos, a fi uşor/ lesne, 
a fi interesant, a fi adevărat, a fi nimerit), stări psihice, afective, stări 
intelectuale, ale imaginaţiei (a-i fi drag, a-i veni uşor, a i se părea util, 
a i se părea o minune, a-l uimi, a-l mira ş. a.), măsura (a fi destul, a fi 
suficient, a-i fi de ajuns, ajunge ş. a.): „Şi, totuşi, cum mi-ar plăcea să 
am un bărbat, un copil…“ [4, p. 148]; „… nu e pe gustul meu să văd 
pe cineva turburându-se…“ [13, p. 200]; „… ar fi nimerit să începeţi  
a face mai multă mişcare“ [15, p. 100]. 
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Exemplele disponibile ne permit să relevăm variate modele ale 
locuţiunilor în cauză: V (a fi) + Adv. (a fi bărbăteşte, a fi (mai) cuminte 
ş. a.), V (a fi) + Subst., V (a fi) + Subst. + Adj.; V (a fi) + Adj. + Subst. 
(a fi glumă/ bucurie, a fi lucru bun/ uşor ş. a.), V (a fi) + Prep. + Adv. 
(a-i fi la îndemână, a fi la cale, a fi de demnitatea) etc.: „Mai bine să 
ne jertfim în lupta de dezrobire naţională decât să pierim ca nişte sclavi 
umili…“ [3, p. 494]; „… era bine ca Titi să-l distreze pe moş Costache“ 
[4, p. 308]; „Mai bine s-o calce în picioare caii muscalilor“ [15, p. 38]. 
În exemplele citate, înlocuirea conjunctivului prin infinitiv este uneori 
anevoioasă şi chiar nefirească. Atunci când conjunctivul este raportat la 
un agent explicit al acţiunii, exprimat printr-un substantiv animat, sau 
apare la timpul trecut, modul în cauză nu comută cu infinitivul. 

Apreciere negativă exprimă variate verbe şi locuţiuni construite 
după modele similare celor indicate supra: V (a fi) + Adv.; V (a fi) + 
V (supin) (a fi inutil/ dăunător/ rău/ urât/ caraghios/ dificil/ dezolant/ 
neplăcut/ absurd/ crud/ primejdios/ fatal/ trist/ revoltător), V (a fi) 
+ Subst.: (a fi păcat/ ruşine/ aventură/ nebunie/ mizerie/ bătaie de 
joc/ prostie), V (a fi) + Subst. + Adj.; V (a fi) + Adj. + Subst. (ruşine/ 
groază/ teamă/ a fi lucru rău/ greu, a fi (mare) greutate, a fi un caz 
(penal, dificil ş. a.), V (a fi) + Prep. + Adv.; V (a fi) + Prep. + Subst.: 
(a nu-i fi la îndemână, a, nu fi de demnitatea, a fi cu primejdie) ş. a.: 
„E tot atât de fatal să scrii o carte…“ [13, p. 274]; „… ar fi păcat să 
se despartă o pereche aşa de potrivită“ [15, p. 151]; „Ar fi o prostie, 
îi spusei, să-ţi reproşez ceva“ [13, p. 257]; „Dar e un caz penal să 
ai alte vederi decât cele oficiale?“ [3, p. 493]; „A vorbi de ele e cu 
primejdie“ [17, p. 215]; „Lui Felix i se păru ridicol să facă o declaraţie 
în asemenea împrejurări“ [4, p. 84]. 

Cele menţionate supra vin să demonstreze varietatea 
semnificaţiilor atribuite modalităţilor epistemică şi axiologică în 
cadrul enunţurilor reprezentative, expresive ş. a. Modurile personale 
circumscrise domeniului incertitudinii (conjunctivul, condiţional-
optativul, prezumtivul), dar şi indicativul, mod al acţiunii reale şi certe, 
dezvăluie variate valori ce ţin de sfera emoţională umană (indignarea, 
admiraţia, surpriza, mirarea, disperarea, repulsia, nedumerirea  
ş. a.), mai cu seamă în cadrul enunţurilor expresive. Sunt concludente 
exemplele: „Cum – ţipă aproape Stănică – să ţii fata nemăritată?  
E o crimă, madam. Aşa să ştii“ [4, p. 197]; „Tu să stai aici, să munceşti 
zi şi noapte, iar ei, domnii profesori, să ia de-a gata şi să-şi pună 
numele“ [4, p. 139]; „Bine v-ar şedea, în toalete de bal, cu pantofi 
albi şi pe jos!“ [16, p. 66]; „Ce-ar vrea el? Să ia un local splendid pe 
nimic?“ [4, p. 154]. 

Conchidem că modalitatea, indisolubil legată de categoria evaluării, 
are menirea de a determina dimensiunile situaţiei comunicative şi de  
a asigura coeziunea dintre variate structuri ce constituie enunţul. 
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CONSIDERAțII  PRIVIND  IMPORTANțA  TEORETICĂ
șI  PRACTICĂ  A  DICțIONARELOR  IDEOGRAFICE

tamara  PAhOMI,
Institutul de Filologie al AŞM

Lexicografia actuală distinge mai multe tipuri de dicţionare, în 
funcţie de materialul prezentat, de modul de prezentare a materialului 
în dicţionar, de scopurile formulate, de destinaţia dicţionarului etc.  
[1, p. 94-105]. Cât priveşte modalitatea de prezentare a materialului în 
dicţionar, aceasta poate fi semasiologică (alfabetică) sau onomasiologică 
(noţional-semantică). Celei de-a doua îi corespund dicţionarele ideografice 
care au apărut ca reacţie de protest în raport cu dicţionarele în care 
cuvintele sunt aranjate în ordine alfabetică şi apar izolate unele de altele. 
Prin urmare, lexicografia ideografică îşi propune să reflecte caracterul 
sistemic al lexicului, raporturile dintre cuvinte. 

Sistemul lexical, ca orice alt sistem, presupune existenţa 
opoziţiilor, bazate pe raporturi asociative aparţinând planului 
paradigmatic, şi a subsistemelor lexicale ca expresie a organizării 
sale structurate. Orice unitate lexicală intră în diverse raporturi 
asociative cu alte unităţi lexicale. După cum se menţionează în 
literatura de specialitate, relaţiile care se stabilesc între cuvinte 
se manifestă fie în planul expresiei, la nivel formal, fie în planul 
conţinutului, la nivel semantic, fie în planul expresiei şi al conţinutului 
concomitent, iar în baza acestor relaţii apar anumite fenomene 
lexicale: omolexie (coincidenţă totală a formelor cuvintelor, numită 
tradiţional omonimie), paralexie (coincidenţă parţială a formelor 
cuvintelor) şi eterolexie (necoincidenţă a formelor), omosemie 
(coincidenţă totală a sensurilor, numită în terminologia tradiţională 
sinonimie), parasemie (coincidenţă parţială a sensurilor), o varietate 
a căreia este antisemia (antonimia), eterosemie (lipsa de coincidenţă  
a sensurilor), parasemolexia sau paronimia. Un fenomen specific al 
sistemului lexico-semantic este polisemia, capacitatea cuvintelor de  
a avea mai multe sensuri [1, p. 37-83]. 

Constituind unitatea unei forme şi a unui conţinut semantic, cuvântul 
poate face parte din diferite subsisteme formale, semantice sau semantico-
formale. Unităţile între care se stabilesc raporturile paradigmatice 
prezentate mai sus formează aşa-numitele paradigme lexico-semantice sau 
clase lexico-semantice. Sinonimele, antonimele, omonimele, familiile de 
cuvinte etc. sunt considerate astfel de paradigme sau clase. F. de Saussure 
vorbeşte în acest sens despre câmpuri asociative. 
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Încercarea de a structura vocabularul în microsisteme a condus la 
apariţia teoriei câmpurilor. Termenul câmp desemnează un fragment din 
ansamblul lexical al limbii, o manieră de grupare a cuvintelor unei limbi, 
dar şi de segmentare lexicală. Totuşi noţiunea de câmp este interpretată în 
mod diferit de către cercetători, luându-se în consideraţie diverse criterii, 
inclusiv extraglotice, fapt confirmat şi de diversitatea termenilor utilizaţi: 
câmp lexical, câmp semantic, câmp lexico-semantic, câmp morfo-
semantic, câmp conceptual, câmp onomasiologic etc. În aceste condiţii, 
termenul câmp rămâne destul de ambiguu. Cu toate acestea, analizei 
câmpurilor i s-a acordat o atenţie destul de mare, „apreciindu-se unanim 
că nu se poate studia structural întreg vocabularul nici unei limbi“  
[2, p. 156], iar „descrierea fiecărui câmp în parte ar permite să se desprindă 
diferitele caracteristici care pot fi atribuite ansamblului vocabularului“  
[2, p. 157]. 

Teoria câmpurilor se conturează prin anii ’30 ai secolului al XX-lea şi 
este legată de numele lingvistului german J. Trier care, în teza sa de doctorat 
(Der deutsche Wortschatz in Sinnberzirk des Verstander: Die Geschichte 
eines sprachlichen Feldes, Heidelberg, 1931), întreprinde o descriere  
a evoluţiei câmpului lexical al cunoaşterii în germana veche de sus până 
în sec. al XIV-lea. 

Teoria despre câmpul lexical, ca model de structurare a vocabularului, 
derivă din viziunea limbii ca realitate structurată după principii proprii 
la toate nivelurile sale. Prin urmare, printre precursorii teoriei câmpului 
lexical, un loc de seamă ocupă Wilhelm von Humboldt şi Ferdinand de 
Saussure. Însuşi Trier afirma că „teoria sa despre câmp i se datorează în 
primul rând lui Saussure“ [3, p. 101]. 

Teoria fondată de Trier a fost dezvoltată de L. Weisgerber, W. Porzig, 
G. Ipsen, St. Ullman, E. Coşeriu, G. Matoré, p. Guiraud, O. Ducháček,  
A. I. Kuzneţova, A. A. Ufimţeva, S. Berejan, A. Bidu-Vrănceanu etc. 

Deşi termenul de câmp este aplicabil şi paradigmelor lexico-
semantice, deoarece presupune şi el existenţa unei relaţii paradigmatice 
între termeni, de obicei el se foloseşte pentru a desemna arii lexicale 
mai largi şi poate fi interpretat ca „o clasă paradigmatică în sens larg“  
[2, p. 158]. 

Câmpul implică, de asemenea, ideea de subordonare. Subordonându-
se ansamblului vocabularului, câmpul are la rândul său capacitatea „de a se 
ramifica în alte clase paradigmatice“ [2, p. 158]. În viziunea cercetătoarei  
A. Bidu-Vrănceanu există câmpuri constituite dintr-o singură paradigmă, 
numite câmpuri monoparadigmatice (de exemplu, denumirile locuinţei), 
câmpuri constituite din mai multe paradigme, numite câmpuri 
poliparadigmatice (de exemplu, numele de rudenie care desemnează 
rudenia de sânge şi rudenia prin alianţă), şi câmpuri constituite din mai multe 
câmpuri, numite şi supraansambluri (de exemplu, câmpul animalelor este 
constituit din denumirile animalelor domestice şi denumirile animalelor 
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sălbatice, care la rândul lor pot fi divizate în mai multe paradigme)  
[2, p. 165]. În interiorul câmpului termenii se subordonează unui 
termen generic (arhilexemul) în baza relaţiei hipero-hiponimice. Astfel 
arhilexemul /animal/ permite gruparea unităţilor lexicale care denumesc 
animalele, el constituind hiperonimul celorlalte denumiri din interiorul 
câmpului dat. 

Lexicografia ideografică reflectă, în special, organizarea lexicului 
în câmpuri conceptuale (onomasiologice). Dicţionarele ideografice 
mai sunt cunoscute şi ca dicţionare onomasiologice, având drept bază 
teoretică onomasiologia, dicţionare analogice, grupând cuvintele 
conform analogiilor pe care le evocă, dicţionare tematice, prezentând 
materialul lexical pe grupuri tematice (câmpuri), sau dicţionare-thesaurus, 
propunându-şi să prezinte întregul inventar de cuvinte cunoscute ale unei 
limbi, clasificându-le după noţiunile cărora le corespund. 

Clasificarea noţională a cuvintelor, ce se opune celei tradiţionale 
(alfabetice, semasiologice), a apărut în sec. al XIX-lea, când încă nu 
fusese elaborată o teorie solidă privind sistemul limbii, iar existenţa 
câmpurilor era doar intuită [3, p. 98-100]. Printre cele mai cunoscute 
dicţionare ideografice le putem numi pe cele semnate de lexicograful 
englez Peter Mark Roget (Thesaurus of English Words and Phrases, 
Classified and Arranged so as to Facilitate the Expression of Ideas 
and Assist in Literary Composition. London, 1852), francezii Prudence 
Boissière (Dictionnaire analogique de la langue française: répertoire 
complet des mots par les idées et des idées par les mots. Paris, 1862) 
şi Paul Rouaix (Dictionnaire-manuel des idées suggérées par les mots. 
Paris, 1898), filologul german Franz Dornseiff (Der deutsche Wortschatz 
nach Sachgruppen, mit alphabetischem Generalregister. Berlin, 1959), 
lexicograful spaniol Julio Casares (Diccionario ideológico de la lengua 
española. Barcelona, 1942). 

Valoarea practică a dicţionarelor ideografice nu poate fi contestată, 
din moment ce principiul onomasiologic care stă la baza elaborării lor 
corespunde punctului de vedere al vorbitorului şi ţine seama de necesităţile 
sale de comunicare [4, p. 4]. Totuşi elaborarea unor astfel de dicţionare 
nu este lipsită de dificultăţi. Principala problemă cu care se confruntă 
autorii de dicţionare ideografice este clasificarea unităţilor de vocabular. 
Numărul şi componenţa câmpurilor onomasiologice, aranjarea ierarhică 
a elementelor câmpurilor diferă de la un dicţionar la altul. Această stare 
de lucruri este determinată de mai mulţi factori: subiectivismul autorilor, 
imposibilitatea de a reda exact relaţiile lexicale în toată complexitatea 
lor, concepţia filosofică a autorilor dicţionarului, viziunea lor asupra 
organizării realităţii. 

Se ştie că vocabularul este o reflectare a realităţii. Existenţa şi 
funcţionarea sistemului lexico-semantic este determinată de caracterul 
sistemic al imaginii lumii, reflectată de conştiinţa umană. Legăturile 
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structural-semantice între unităţile limbii reflectă legăturile şi relaţiile între 
obiectele şi fenomenele realităţii. În această ordine de idei, dicţionarul 
ideografic îşi propune să fie o reprezentare grafică a imaginii conceptuale  
a lumii, exprimată cu mijloace lexicale. Nu este un obiectiv uşor de atins, 
de aceea preocuparea lexicografilor este, bineînţeles, perfectionarea 
principiilor de delimitare a sferelor conceptuale şi de divizare a lor în 
câmpuri şi micro-câmpuri, în vederea sporirii gradului de obiectivitate  
a dicţionarelor ideografice. Pentru a atinge acest scop este necesară 
stabilirea cât mai exactă a legăturii dintre sistemul lexico-semantic al 
limbii şi imaginea conceptuală a lumii, precum şi analiza complexă  
a raporturilor lexico-semantice existente între unităţile lexicale. 

Una din cele mai reuşite clasificări ale noţiunilor este considerată 
cea a lingviştilor Rudolf Hallig şi Walther von Wartburg (Système raisonné 
des concepts pour servir de base à la lexicographie/ Begriffssystem als 
Grundlage fur Lexigraphie. Versuch eines Ordnungsschemas – Berlin: 
Akademie-Verlag, 19632 [19521]). Schema elaborată de cei doi autori 
cuprinde trei mari sfere conceptuale: Universul, Omul, Universul şi omul, 
divizate în domenii şi subdomenii [5]. Această clasificare a fost aplicată 
de Kurt Baldinger, discipol al lui W. von Wartburg, la elaborarea a două 
dicţionare onomasiologice: Dictionnaire onomasiologique de l’ancien 
gascon (DAG) et Dictionnaire onomasiologique de l’ancien occitan 
(DAO), publicate în 1975. 

Schemele ideografice ale mai multori lingvişti cunoscuţi (Ch. Bally, 
G. M. Meyer, F. Dornseiff, J. Casares, R. Hallig şi W. von Wartburg) sunt 
analizate de cercetătorul rus V. P. Danilenko în capitolul Идеографическая 
картина мира din lucrarea Основы духовной культуры в картинах 
мира [6]. Autorul ajunge la concluzia că cea propusă de R. Hallig şi  
W. von Wartburg este, într-adevăr, mai elaborată, mai apropiată de tabloul 
filosofic al lumii, deşi nici ea nu este perfectă. La sfârşitul capitolului, 
Danilenko prezintă propria clasificare a conceptelor, bazată pe o abordare 
evoluţionistă, cuprinzând cinci sfere noţionale: Универсалии, Мертвая 
природа, Живая природа, Психика, Культура. 

În anii ’90 ai secolului trecut a fost publicat Dicţionarul onomasiologic 
al limbilor romanice [7] în 6 volume (Dictionnaire onomasiologique des 
langues romanes (DOLR), 1991-1996), proiect al cercetătorului Henri 
Vernay, prezentat pentru prima oară la congresul de lingvistică romanică de 
la Trèves, în 1986 [8, p. 203]. Vernay propune propria structură conceptuală 
globală ierarhizată, divizată în domenii şi câmpuri. Grila sa este mai suplă şi 
permite anumite înlănţuiri ale câmpurilor, astfel încât un concept îşi poate 
găsi locul în mai multe câmpuri noţionale. De exemplu, „ureche“ se găseşte 
atât în câmpul „Corpul uman şi părţile lui“, cât şi în câmpul „Senzaţii fizice“  
[8, p. 203]. Câmpurile noţionale tratate în lucrare aparţin următoarelor 
domenii: realitatea concretă, realitatea abstractă, viaţa omului, corpul 
uman, domeniul psihico-fizic, domeniul moral şi intelectual, relaţii 
interumane etc. 
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În 1997, la Tübingen, linviştii germani Andreas Blank şi Peter 
Koch au iniţiat elaborarea unui alt dicţionar, ce are la bază principii 
onomasiologice. Este vorba de Dicţionarul etimologic şi cognitiv al limbilor 
romanice (DECOLAR). Acesta are drept scop să prezinte denumirile 
părţilor corpului omenesc în limbile romanice, indicând etimologia lor 
şi clasificându-le după strategiile denominative (semnul motivant care 
le-a generat şi procedeele de nominaţie) [9; 10]. Deşi acoperă un cadru 
conceptual destul de restrâns (corpul uman), dicţionarul reprezintă un 
proiect original, deoarece adoptă perspectiva diacronică. 

Lexicografia românească cunoaşte câteva lucrări de acest tip: 
Dicţionar analogic de Ştefan Florescu (Bucureşti, Editura Universul, 
1938, 141 p.), Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române de 
Marin Bucă, Ivan Evseev, Franscisc Király, Dumitru Craşoveanu, Livia 
Vasiluţă (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, 1978, 479 p.), 
Dicţionar tematic al limbii române de Marin Bucă (Bucureşti, Editura 
Vox, 2000, 351 p.). 

Dicţionarele ideografice pot servi drept sursă pentru o mai bună 
cunoaştere a vocabularului unei limbi. Deseori ele sunt utilizate în 
scopuri didactice, pentru însuşirea unui număr cât mai mare de unităţi 
lexicale şi actualizarea lor ulterioară în vorbire, în special, în predarea 
limbilor străine. Nu în zadar, multe dicţionare elaborate după principiul 
onomasiologic sunt bi- sau plurilingve [11; 12; 13]. 
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GRAIURILE  POPULARE  ÎN  ATENțIA
ACAD. NICOLAE  CORLĂTEANU

vaSile  PAVEL,
Institutul de Filologie al AŞM

Academicianul Nicolae Corlăteanu a îmbrăţişat diverse domenii de 
cercetare: fonetica şi fonologia, lexicologia şi lexicografia, istoria limbii 
române, romanistica, sociolingvistica, gramatica (în special morfologia), 
stilistica, cultivarea limbii. Îi aducem patriarhului filologilor români din 
Republica Moldova omagiul cuvenit prin a ne expune câteva gânduri despre 
interesul său constant pentru cunoaşterea graiurilor limbii române. 

În lunile iulie şi august 1939, studentul Universităţii cernăuţene  
N. Corlăteanu a colectat prin părţile Voroneţului şi Mănăstirii 
Humorului din Bucovina material dialectal şi folcloric, conform 
programului Institutului Social Român condus de prof. Dimitrie Gusti, 
întemeietorul Şcolii monografice din Bucureşti [5, p. 105]. 

Campaniile monografice au cuprins şi comuna Cornova din  
Basarabia [7]. 

În perioada primilor ani postbelici printre c u l e g ă t o r i i  d e  g r a i 
din Basarabia şi Transnistria făceau parte Faina Cojuhari (1919-1984) şi 
N. Corlăteanu. Activând în funcţia de şef interimar al Catedrei de Limbă 
şi Literatură a Universităţii de Stat din Moldova (1946-1949) şi şef al 
Sectorului de Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S. 
(1950-1958), acad. N. Corlăteanu a iniţiat şi a coordonat cercetările 
dialectale pe teren, care s-au desfăşurat în zeci de sate din centrul şi sudul 
Basarabiei, precum şi în Transnistria. Unele materiale înregistrate pe teren, 
inclusiv textele dialectale din 60 de localităţi, au fost utilizate ulterior în 
studii de lexicologie, morfologie şi suporturi didactice. Au fost relevate 
particularităţile stilistice ale „sinonimelor geografice“ (heteronimelor),  
a fost cercetat raportul dintre limba literară şi particularităţile dialectale 
[8, p. 228-231]. 

Peste vreo trei decenii, amintindu-şi de rostul acelor călătorii de 
investigaţie a limbii vii, a punerii în evidenţă a realităţilor ei cele mai 
îndepărtate, omagiatul avea să ne mărturisească: „Expediţiile folclorice 
şi dialectologice mi-au deschis ochii asupra comorii de nestemate  
a graiului popular“ [1, p. 6]. 

Despre necesitatea cercetării graiurilor moldoveneşti de la est de 
Prut s-a vorbit la Sesiunea ştiinţifică comună a Institutului de Istorie, 
Limbă şi Literatură de la Chişinău şi a Institutului de Lingvistică din 
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Moscova, organizată în 1951, sesiune consacrată controversatelor 
chestiuni ale limbii şi literaturii noastre naţionale. Profesorul D. Mihalci a 
insistat asupra problemei alcătuirii unui atlas al graiurilor moldoveneşti. 
În anul 1953 Raymund Piotrowski începe, în paginile revistei Вопросы 
языкознания, o discuţie propriu-zisă privind elaborarea unui „Atlas 
dialectologic moldovenesc“ [11, p. 145-150]. N. Corlăteanu a susţinut 
eforturile dialectologilor de la Institutul academic din Chişinău de  
a întocmi Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM), atlas regional în 
raport cu ALR. Acelaşi lucru se poate afirma şi cu privire la publicarea 
altor lucrări de dialectologie şi geografie lingvistică. 

În recenzia Cercetare pe viu a graiului strămoşesc la Atlasul 
lingvistic român pe regiuni, Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria 
(ALRR. Bas.), vol. I, 1993 (o reluare a editării, sub un titlu rezumativ şi 
revizuit, a materialului lexical necartografiat în ALM), acad. N. Corlăteanu 
menţionează următoarele:

„Dialectologii noştri au ştiut să culeagă florile de limbaj viu menite  
a reda minunatele figuri încrustate în furcile de tors ale moldovencelor, 
în porţile de lemn lucrate cu înaltă măiestrie de basarabeni, bucovineni, 
transnistreni, în minunatele ii înflorate ale binecuvântatelor femei şi fete 
de la ţară …“. 

În consecinţă, - concluzionează Domnia Sa, – solicităm cu toată 
insistenţa publicarea fără întârziere a materialelor dialectale culese direct 
de la sursă timp de mai mulţi ani. Asemenea lucrări de referinţă, ţinând 
de concepţia atlaselor regionale, completează Atlasul lingvistic român, 
atlas naţional (general), cu fapte de limbă vorbită foarte preţioase. Atlasul 
lingvistic român pe regiuni – Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, 
vol. I, Chişinău, „Ştiinţa“, 1993, al cărui autor este dl Vasile Pavel, doctor 
habilitat în filologie, aprofundează cunoştinţele noastre despre graiurile 
limbii române de pe teritoriul de la est de Prut şi din mediul cunoscut 
aloglot“ [2, p. 4]. 

În cunoscutul său Studiu asupra sistemei lexicale moldoveneşti 
din anii 1870-1890 [6], prof. N. Corlăteanu vorbeşte pe larg despre 
graiul popular, care a servit ca un mijloc efectiv de îmbogăţire nu doar  
a vocabularului crengean, ci şi a vocabularului românei literare în general. 
Editorii lui Creangă au făcut liste speciale de cuvinte locale, precum 
huceag, alivenci, culeşer, cocostârc, mâţă şi multe altele. S-a subliniat, pe 
drept cuvânt, faptul că în opera lui Creangă se află „chintesenţa vorbirii 
populare“ din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Povestirea Aniţei Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin 
bucovinean (Bucureşti, 1991), scrisă în viu grai românesc, a atras atenţia 
unui public larg de cititori. Dusă în împărăţia frigului, brutala injustiţie 
n-a înrăit sufletul autoarei cărţii de suferinţe, în care descrie calvarul 
siberian în limba ei neaoşă din satul Mahala. În eseul Nandrişii. Povestea 
unui neam bucovinean (1998), acad. N. Corlăteanu relatează următoarele:  
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Am sentimentul că Nadrişii ne transmit, de peste timpuri, un tulburător mesaj 
de înaltă demnitate şi probitate morală, de adâncă iubire de ţară şi de neam.  
Se confirmă adevărul că peste cele două secole de asuprire străină 
(1775-1918) nu au reuşit să distrugă sufletul românesc (bucovinean), 
„retras în ultima lui cetate, care este satul“. Referindu-se la limba 
povestirii Aniţei Nandriş-Cudla, N. Corlăteanu susţine că textul cărţii 
„e scris ţărăneşte“, în care aflăm multe proverbe, zicători, expresii, 
frazeologizme populare, comparaţii: pe ici pe acolo apar şi cuvinte 
locale bucovinene [4, p. 71-73]. Aniţa a învăţat puţină carte. Avea 
doar trei clase primare, dar a fost înzestrată cu un har al povestirii, la 
care se adaugă înţelepciunea şi capacitatea de a judeca cu luciditate  
[9, p. 53-58]. „Şi apoi, ‒ constată E. Simion, ‒ limba ei „necultivată“, 
frumuseţea ei simplă şi graţia ei naturală“. Brutala injustiţie nu i-a 
zdruncinat sufletul. În acelaşi context, acad. Eugen Simion menţionează 
că dacă este adevărat ce-au dovedit că este adevărat Mircea Vulcănescu 
şi Constantin Noica, şi anume: că se poate deduce o filozofie a ştiinţei 
(o gramatică, deci, a spiritului) dintr-o gramatică a limbii, atunci „din 
graiul românesc ce se vorbeşte la est de Prut, cu moliciunile, sfătoşeniile 
şi ritmurile lui, s-ar putea scoate o filozofie specifică a fiinţei româneşti 
din această parte a lumii“ [Ibidem, p. 7-8]. 

Acad. N. Corlăteanu a trăit „sub crunte vremii …“, dar „a crezut 
sincer în izbânda limbii române şi a neamului românesc“ [3, p. 5-6], 
îndemnându-ne pe „noi, toţi de un neam şi o lege“, să cunoaştem 
din temelie şi să păstrăm „cu sfinţenie pentru posteritate comoara de 
nepreţuit a graiului strămoşesc“ [2, 4]. 
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TRĂSĂTURILE  SEMANTICO-PRAGMATICE
ALE  ACTELOR  DE  VORbIRE  ASERTIVE

aliNa  PĂTRUNjEL,
Focşani, România

Articolul de faţă îşi propune să analizeze trăsăturile semantice 
şi pragmaticeale actelor de vorbire din clasa aserţiunii. Este vorba de  
o descriere din perspectivă structural-semantică şi pragmatică a actelor 
de vorbire. 

După cum se ştie, asertivele, alături de întrebări, fac parte din 
categoria actelor de vorbire de tip informaţional, fiind folosite de emiţător 
cu scopul de a transmite informaţii. 

Cât priveşte termenii folosiţi pentru desemnarea actelor de vorbire 
în cauză, menţionăm că termenul de act asertiv nu este unicul întâlnit în 
literatura de specialitate. Astfel, termenul lui J. Austin (1962) pentru aceste 
acte este cel de acte expozitive. La J. R. Searle (1969) ele constituie actele 
reprezentative (incluzând nu numai expozitivele, ci şi unele verdictive din 
clasificarea lui Austin de tipul „consider că“, „socotesc că“). În literatura 
de specialitate se mai găsesc şi alţi termeni, precum acte de vorbire 
declarative, descriptivesauilustrative. Termenul acceptat în acest articol 
estecel deactasertiv, care, după cât se pare, corespunde în cea mai mare 
măsură specificului lor funcţional. 

Referindu-ne la modul de descriere a acestor acte de vorbire, 
reamintim faptul că orice act de vorbire poate fi caracterizat în funcţie 
de un număr mare de parametri. Potrivit lui J. Searle, numărul acestora 
se ridică la doisprezece [6, p. 40-46]. Printre parametrii esenţiali 
în analiza actelor de vorbire ar trebui menţionaţi următorii: forţa 
ilocuţionară (scopul comunicativ), conţinutul propoziţional şi direcţia 
de ajustare a conţinutului exprimat prin enunţ cu realitatea desemnată 
(de la cuvinte spre realitate sau de la realitate spre cuvinte). 

Având în vedere acest fapt, vom încerca în continuare să realizăm  
o descriere a actelor asertive, oprindu-ne în mod special asupra 
aspectelor care vizează analiza conţinutului propoziţional al actelor 
asertive şi examinarea forţei ilocuţionare caracteristice acestui tip 
de acte de vorbire, prezentând, de asemenea, mijloacele verbale de 
realizare a lor (mărcile forţei ilocuţionare). 

Din punctul de vedere al conţinutului lor propoziţional, actele 
de vorbire din clasa aserţiunii presupun descrierea unui eveniment,  
a unei stări de lucruri din realitate şi comunicarea informaţiei date către 
interlocutor. Astfel, caracteristica lor esenţială constă în faptul că ele 
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spun ceva despre ceva [4, p. 42]. Totuşi rolul lor nu se limitează la  
o simplă descriere a unui fapt din realitate. Ele sunt folosite de vorbitor 
pentru afirmarea a ceva, deci pentru informarea cuiva despre ceva. 
Aşadar, asertivele sunt caracterizate ca fiind nişte acte de vorbire care 
au drept obiectiv principal transmiterea de informaţii. 

Ţinând cont de ceea ce se spune, dar şi de ceea ce se poate face 
cu ajutorul unui act de vorbire asertiv, am putea prezenta următoarea 
caracteristică succintă a actelor de vorbire din clasa dată. 

În primul rând, un act de vorbire asertiv implică o informaţie care 
corespunde evenimentului, stării de lucruri din realitate descrise în enunţul 
respectiv. Datorită acestui fapt asertivele sunt caracterizate din punctul de 
vedere al direcţiei de raportare la realitate. Orientarea comunicării se face 
pornind de la cuvinte spre realitate, cuvintele fiind cele ajustate, adecvate 
la realitate [8, 1992, p. 16]. 

În al doilea rând, actele de vorbire asertive, care afirmă existenţa 
unei stări de lucruri, „au drept scop general să informeze interlocutorul 
în legătură cu un anumit eveniment“ [2, p. 26]. După cum vedem, un act 
de vorbire asertiv îi oferă emiţătorului posibilitatea de a face în aşa fel ca 
interlocutorul să fie informat cu privire la starea de lucruri descrisă prin 
conţinutul propoziţional al enunţului. Aceasta înseamnă că, prin forţa lor 
ilocuţionară, actele de vorbire asertive sunt orientate spre stabilirea unei 
relaţii între emiţător şi receptor. 

Privite din acest punct de vedere, enunţurile folosite pentru 
realizarea actelor de vorbire date includ în structura lor de profunzime 
verbul a afirma [7, p. 197]. Prin urmare, structura actelor de vorbire în 
cauză ar putea fi reprezentată schematic prin formula: E afirmă că X, 
unde prin E se are în vedere emiţătorul (vorbitorul), iar X simbolizează 
conţinutul enunţului. 

Atunci când se urmăreşte scopul de a pune în evidenţă 
performativitatea actelor de vorbire asertive, tăgăduită, după cum 
se ştie, iniţial de J. Austin, forţa ilocuţionară a asertivelor ar putea fi 
actualizată cu ajutorul formulei: Eu îţi comunic că X sau Eu vreau 
ca tu să ştii că X. În această ordine de idei, G. Leech constată că un 
act asertiv este reprezentat printr-un enunţ al cărei scop ilocuţionar 
este de a face ca ascultătorul să fie conştient că Y (unde Y reprezintă  
o propoziţie)“ [5, p. 115]. 

În sfârşit, trebuie precizat că scopul urmărit de locutor prin 
realizarea unui act de vorbire asertiv nu se limitează doar la a descrie  
o stare de lucruri şi de a transmite informaţia dată interlocutorului, ci şi 
de a-l face pe acesta să creadă în adevărul celor afirmate. Spunând, de 
exemplu, Plouă, vorbitorul nu doar oferă informaţii (realizează un act 
ilocuţionar), ci şi susţine că ceea ce spune este adevărat. În concepţia 
majorităţii pragmaticienilor, actele de vorbire în cauză sunt acte care 
au ca obiectiv angajarea emiţătorului, chiar şi în grade diverse, faţă de 
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adevărul enunţului exprimat [3, p. 38]. În aceste condiţii, asertivele, cel 
puţin o mare parte dintre ele, pot fi evaluate pe dimensiunea adevărat-
fals. Din motive lesne de înţeles, vom lăsa la o parte enunţurile prin 
care locutorul are intenţia de a-şi înşela interlocutorul. 

Sintetizând, ar trebui menţionat că nu e greu de observat că 
operaţiile de bază implicate de procesul de constituire a actelor de 
vorbire asertive, şi anume a descrie ceva şi a informa pe cineva despre 
ceva, sunt responsabile de constituirea celor două componente care 
definesc actele de vorbire date: conţinutul propoziţional exprimat prin 
enunţul respectiv (se constituie ca rezultat al operaţiei de descriere  
a stării de lucruri din realitate, descriere care poate fi adevărată sau falsă) 
şi forţa ilocuţionară (apărută datorită operaţiei de afirmare şi de asumare 
a adevărului celor afirmate). 

Am putea deci să conchidem că actele de vorbire asertive se 
caracterizează prin următoarele trăsături semantico-pragmatice:

a) descriu, reprezintă un eveniment, o stare de lucruri din realitate.  
De exemplu, Afară e soare. 

b) informează interlocutorul în legătură cu evenimentul, starea de 
lucruri din realitate descrise. Această trăsătură poate fi actualizată cu 
ajutorul formulei: Eu vreau ca tu să ştii că afară e soare. 

c) emiţătorul îşi asumă adevărul propoziţiei exprimate. Trăsătura 
dată se poatea ctualiza cu ajutorul formulei: Eu vreau ca tu să ştii că eu 
spun adevărul când îţi comunic că afară e soare. 

Acestea sunt trăsăturile esenţiale specifice actului de a-l informa pe 
receptor pornind de la descrierea sau constatarea unui fapt. De menţionat 
însă că actul dat cunoaște mai multe forme de manifestare în raport cu 
care pot fi delimitate mai multe subspecii de asertive. 

Constituind cea mai numeroasă clasă de acte de vorbire din limbă, 
asertivele se caracterizează şi printr-o mare frecvenţă în comunicare. 
Fiind foarte numeroasă, clasa asertivelor este şi eterogenă. Caracterul 
eterogen al clasei date se explică prin faptul că aserţiunea ca modalitate 
de transmitere a informaţiei de la emiţător către receptor presupune 
vehicularea unor conţinuturi de natură foarte diferită. În plus, actul dat 
cunoaşte mai multe forme, mai multe modalităţi de comunicare a unei 
informaţii către interlocutori. 

Unele indicaţii privind subtipurile de acte de vorbire asertive 
diferenţiate în funcție de rolul cu care sunt folosite ele în comunicare, 
dar și în funcție de conținutul transmis se găsesc chiar în definițiile 
actelor de vorbire de acest tip. De exemplu, în Dicționarul de științe 
ale limbii, prin act asertiv se înțelege un act de tip informațional prin 
care se exprimă idei, observații și opinii, ce furnizează argumente 
în favoarea acestora sau se clarifică uzuri și semnificații [1, p. 74].  
O prezentare a tipurilor de acte de vorbire asertive se întâlneşte şi în 
GALR, II în legătură cu definirea enunţurilor asertive. Descriind acest 
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tip de enunţuri, în GALR se menţionează că ele pot exprima o opţiune, 
o mărturisire, o constatare sau o descriere a unui fapt, un avertisment,  
o predicţie, dirijate dinspre locutor spre alocutor [2, p. 28]. 

Este evident că toate speciile de asertive se caracterizează prin 
acelaşi scop ilocuţionar: comunicarea unei informaţii referitoare la o stare 
de lucruri din realitate. Totuşi, după cum demonstrează analiza realizată, 
clasa asertivelor cuprinde o subspecie centrală şi câteva subspecii 
periferice. Subclasele de asertive periferice posedă, pe lângă trăsătura 
generală caracteristică clasei date, şi anumite trăsături adiţionale care le 
fac să se distingă atât de tipul de bază, cât şi unele de altele. 

Având în vedere specificul conţinutului propoziţional şi scopul cu 
care actele de vorbire asertive sunt folosite în interacţiunea conversaţională 
în raport cu interlocutorul, pot fi delimitate mai multe specii de asertive, 
dintre care o importanţă mai mare prezintă îndeosebi trei: asertive 
descriptive, evaluative şi argumentative. 

Asertivele descriptive pot fi calificate drept asertive standard 
Conţinutul lor propoziţional se bazează pe descrierea unei situaţii, a unei 
stări de lucruri din realitate. Prin urmare, ele sunt folosite de locutor cu 
scopul de a-l informa pe interlocutor asupra unei stări de lucruri reale sau 
inventate: Afară străluceşte soarele. Câmpia este verde. 

Asertivele evaluative îi servesc vorbitorului pentru exprimarea 
unei opinii, păreri, convingeri, decizii cu privire la obiectele, faptele 
sau evenimentele descrise. Prin urmare, conţinutul lor propoziţional 
exprimă o apreciere a obiectelor, a faptelor sau a evenimentelor: 
Cartea este interesantă. Tabloul acesta este foarte frumos. 

Asertivele de tip argumentativ au rolul de a exprima argumentări, 
motivări, altfel spus, ele sunt folosite pentru motivarea unor situaţii, 
unor acţiuni: E deja târziu. 

După cum vedem, scopul cu care este formulat actul de vorbire 
distinge între asertive aparţinând unor clase diferite care corespund unor 
verbe ca: a descrie, a crede, a considera. În acelaşi timp, relaţia dintre 
conţinutul propoziţional şi lumea reală poate fi privită sub două aspecte. 
În cazul asertivelor descriptive vorbitorul formulează enunţul astfel încât 
acesta să arate realitatea aşa cum este. Şi dimpotrivă, în cazul asertivelor 
evaluative vorbitorii sunt tentați să evalueze obiectele, evenimentele 
stările de lucruri, oferind opinii mai mult sau mai puțin obiective. În sfârşit, 
asertivele argumentative prezintă considerentul emiţătorului în legătură 
cu cele descrise prin conţinutul propoziţional al enunţului dat. 

Generalizând, ar trebui să spunem că asertivele descriptive 
comunică descriind ceva, asertivele evaluative comunică ceva afectând 
atitudinile, iar cele argumentative comunică o informaţie pentru  
a influenţa comportamentul receptorului. 

Este important de reţinut că delimitarea acestor subspecii de 
asertive nu totdeauna este un lucru uşor de realizat, mai ales, în situaţii 
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concrete de comunicare. Astfel, pentru a face distincţie între o aserţiune 
descriptivă şi una cu caracter evaluativ sau argumentativ este imperios 
necesar să luăm în considerare nu doar mijloacele de realizare a actului 
respectiv, ci şi anumiţi factori de natură contextuală. 

Concluzia care se impune, pornind de la cele expuse în acest 
articol, e că analiza trăsăturilor semantico-pragmatice ale actelor de 
vorbire asertive şi stabilirea subclaselor de asertive sunt relevante 
pentru descrierea comportamentului discursiv al actelor de vorbire 
în cauză. După cum demonstrează cercetările, subtipurile de acte 
asertive se deosebesc prin comportamentul lor în cadrul perechilor de 
adiacenţă. Astfel, pentru fiecare dintre aceste subtipuri de asertive sunt 
caracteristice anumite scheme conversaţionale. 
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PRINCIPII  DE  STRUCTURARE
A  TERMINOLOGIEI  PEDAGOGICE

vlad  PâSLARU,
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. The statute of pedagogy as science continues to be discussed at 
national and global level. This is caused, as mentioned by most researchers, by 
the lack of a unanimously accepted concept on its terminology, including a „solid 
nucleus“ of the pedagogical terminology. The author advances the hypothesis 
that the pedagogical terminology should be structurally based on the principles 
of general knowledge, on all related types of human knowledge, which give  
a peculiarity to the ratio object of knowledge – subject of knowledge and also on 
the epistemic structure of pedagogy. 

Keywords: subject knowledge, the object of knowledge, education, pedagogy, 
categories, concepts, key terms.

Rezumat. Statutul pedagogiei de ştiinţă se mai discută pe plan naţional şi 
mondial, o cauză a acestei situaţii, evidenţiată de majoritatea cercetătorilor, fiind 
lipsa unui concept unanim acceptat cu privire la terminologia ei, inclusiv a unui 
„nucleu tare“ al terminologiei pedagogice. Autorul avansează ipoteza că terminologia 
pedagogică ar trebui să se întemeieze structural pe principiile cunoaşterii generale, 
pe tipurile aferente de cunoaştere umană, care dau specificitate raportului subiect al 
cunoaşterii-obiect de cunoaştere, şi pe structura epistemică a pedagogiei. 

Cuvinte-cheie: subiectul cunoaşterii, obiect de cunoaştere, educaţie, 
pedagogie, categorii, noţiuni, termeni-cheie.

Terminologia unei ştiinţe se constituie pe măsura şi ca rezultat 
al investigaţiilor în domeniul care reprezintă obiectul său de cercetare. 
Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice fiind idei, concepte, principii, 
legi şi legităţi, teorii, paradigme, modele etc., terminologia ştiinţifică 
se constituie ca proces de denominaţie a acestora. Din totalitatea de 
valori produse, fiecare ştiinţă îşi elaborează şi reperele teoretice şi 
epistemice proprii. Dar acestea nu sunt suficiente stabilirii-recunoaşterii 
domeniului respectiv de activitate drept ştiinţă. Sunt necesare studii 
şi cercetări speciale de epistemologie a domeniului pentru a defini şi 
formula principiile metacognitive ale ştiinţei în raport cu principiile 
cunoaşterii generale, cunoaşterii specifice, apoi şi cu cunoaşterea 
particulară, reprezentată de ştiinţa respectivă. 

Pedagogia, în această triadă, de exemplu, ocupă locul rezervat de 
particular; cunoaşterea ştiinţifică/cunoaşterea umanistică reprezintă, 
alături de cunoaşterea empirică, cunoaşterea mitic-religioasă şi 
cunoaşterea artistic-estetică, cunoaşterea specifică; cunoaşterea 
generală integrează principiile, legile şi toate manifestările cunoaşterii 
specifice şi ale celei particulare. 
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Deducem de aici că pedagogia îşi poate stabili un “nucleu tare“ 
[A. Ilica, 6] al terminologiei sale specifice doar în contextul valorificării 
raporturilor epistemice cu cunoaşterea ştiinţifică-umanistică şi cu 
principiile şi legile cunoaşterii generale.“ Nucleul tare“ al pedagogiei, 
precum reiese din reflecţiile celor mai de vază autori români contemporani, 
este o metaforă ce ţine locul acelei terminologii a pedagogiei, deocamdată 
nedefinită, care ar reprezenta matricea Pedagogiei ca ştiinţă, acest termen 
fiind folosit şi pentru a denumi activitatea practică numită educaţie. 

Acţiunea de obţinere a identităţii ştiinţifice a Pedagogiei însă este 
mult mai complicată decât în cazul altor ştiinţe datorită celui mai înalt 
nivel de complexitate la care se plasează obiectul ei de cercetare – educaţia 
(=practica educaţională), aceasta sintetizând întreaga activitate conştientă 
a omului, căci tot ce face omul/i se face omului pe parcursul vieţii are şi  
o consecinţă, un rezultat educativ. 

Calitatea Pedagogiei de ştiinţă este demonstrată de parametrii:
1. Are obiect propriu de studiu – educaţia. 
2. Obiectul de cercetare există conform unor legi şi principii 

specifice. 
3. Acţiunea investigaţională se desfăşoară printr-o metodologie 

specifică. 
4. Cercetaea pedagogică are o finalitate precisă – desăvârşirea 

personalităţii umane. 
Pedagogia ca ştiinţă are semnificaţie dublă: 
a) teoretic-explicativă, pentru că oferă teorii stiintifice despre 

fenomenul educational; 
b) praxiologică, deoarece construieşte instrumente de aplicare-

implementare a valorilor teoretice specifice în practica educaţională ‒ 
metode, mijloace, procedee, tehnici de lucru. 

Pedagogia, cunoscută şi cu numele de educaţie, există ca 
practică de culturalizare a individului uman din cele mai vechi timpuri. 
Complexitatea acestui obiect de cunoaştere, a educaţiei, i-au determinat 
pe unii autori să-i nege valoarea de ştiinţă, pretinzând că obiectul de 
cunoaştere ar aparţine mai multor ştiinţe, lucru adevărat, dar tocmai 
faptul că pedagogia sintetizează într-un obiect de cunoaştere mai 
multe abordări ştiinţifice îi atribuie mai degrabă valoare de principesă 
epistemică decât rol de cenuşăreasă a cunoaşterii experienţiale. Alături 
de filosofie, din care a descins în perioada modernă [Didactica magna 
a lui Comenius a apărut în 1657, 3], pedagogia este unicul domeniu 
de cunoaştere ştiinţifică umanist-dinamică, pentru care orientarea şi 
finalitatea sunt definitorii fiinţei umane – creează identitatea individului 
uman, adică îl transformă în personalitate, spre deosebire de celelalte 
ştiinţe, care urmăresc obţinerea unor valori aspectuale în raport cu fiinţa 
umană sau produse asimilabile cu timpul în tehnologii şi lucruri utilitare. 
De ex., biologia oferă tabloul mecanismelor vieţii; istoria ‒ legile şi 
legităţile dezvoltării societăţii umane în timp. 
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Şi deoarece cunoaşterea, oricare ar fi ea – generală, specifică, 
particulară, nu are raţiune decât având semnificaţie umană, pedagogia, 
având ca obiect de cercetare devenirea întru fiinţă [C. Noica, 7]  
a întregului om, se şi produce la toate cele trei niveluri ale cunoaşterii 
ştiinţifice, de unde deducem că şi primul nivel de terminologizare  
a pedagogiei îl reprezintă nivelul epistemic, al metacogniţiei, care însă, 
din nou spre deosebire de celelalte ştiinţe, nu are importanţă doar pentru 
cercetători ca instrumentar de investigaţie, ci şi pentru educabili în 
procesul de formare a lor ca personalităţi. Pedagogia modernă însă, în 
special cea americană, căreia tot mai mult i se conformează fără prea mult 
discernământ epistemic şi pedagogia europeană, pedagogiile naţionale, 
precum cea românească, inclusiv cea din R. Moldova, fiind deosebit 
de docile în activitatea de culegătoare, în loc să-şi asume misiunea 
de creatoare, persistă la nivelul trei al cunoaşterii, cel al rezultatelor 
pragmatice imediate, în loc să ofere educabililor perspectiva desăvârşirii 
lor ca fiinţe umane. 

Se stabileşte astfel că elaborarea-identificarea principiilor de 
clasificare a terminologiei pedagogice nu este doar o acţiune de reglementare 
instrumentală a domeniului pedagogiei, ci una de fundamentare 
epistemică a acesteia, scoţând astfel pedagogia din starea de precogniţie 
şi avansând-o în cea de metacogniţie. La acest nivel, pedagogia urmează 
să-şi reconsidere demersul terminologic, revenind la calitatea sa din 
Antichitate, când făcea corp comun cu filosofia, şi să-i înveţe pe educabili 
nu doar rezultatele gândirii, precum o face de circa un mileniu şi jumătate. 
Pedagogia contemporană ar trebui să-i înveţe pe educabili însăşi gândirea, 
căci numai învăţând gândirea înveţi şi cunoaşterea, iar cunoaşterea este 
filonul educaţiei, dacă nu chiar educaţia în esenţa sa. La acest nivel filonul 
epistemic al terminologiei pedagogice ar putea fi constituit, în mare, de 
categoriile lui Aristotel [1], pe care C. Noica le consideră cel mai important 
tratat de logică din toate timpurile, „o carte a umanităţii“ [8, p. 61]:

– cunoscutul [1, p. 30] sau lucrurile şi fiinţele în raport cu heteronimele 
[8, p. 69], omonimele, sinonimele şi paronimele [Ibid., p. 5-6]; 

– rostirile şi realităţile, predicaţia şi denotaţia ca unităţi ale 
cunoaşterii [Ibid., p. 6, 13]; 

– substanţa (universală şi particulară) [Ibid., p. 8-18]; 
– mărimea (continuă şi discontinuă) [Ibid., p. 18-24], calitatea 

[Ibid., p. 34-39], acţiunea şi înrâurirea [ibid., p. 43-44], genurile 
[Ibid., p. 13-18] şi opuşii [Ibid., p. 44-53], privaţiunea şi posesiunea 
[Ibid., p. 60], răul şi binele [Ibid., p. 53-54], anteriorul şi simultanul 
[Ibid., p. 54-58]; 

– mişcarea [Ibid., p. 58-59], întrebarea şi problema drept motoare 
ale cunoaşterii [8, p. 63]. 

La nivelul al doilea de terminologizare a pedagogiei, cel 
particular, este necesară discriminarea cunoaşterii generale în tipuri de 
cunoaştere umană. 
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Se ştie, chiar şi la nivelul cel mai elementar al comprehensiunii,  
că cunoaşterea umană este diferită atât în funcţie de obiectul de cunoaştere,  
cât şi de scopul şi instrumentele acesteia. Astfel, credincioşii nu pretind 
dovezi ştiinţifice despre existenţa divinităţii; ei o accceptă necondiţionat,  
adică prin credinţă. Receptorii de artă şi cititorii de literatură nu pretind 
acestora foloase şi utilităţi, deşi aceste calităţi nu lipsesc literaturii şi 
artelor, ci se mulţumesc cu starea de lectură/de muzică/de contemplare 
etc., pe care le-o provoacă operele literare şi artistice. Producătorii 
de lucruri utile nu pretind acestora energii divine sau estetice, deşi 
în economia generală a cunoaşterii orice obiect poate deveni un 
lucru ce uneşte armonios celelalte lucruri ale existenţei umane.  
Or, fie separat-specializat, fie consecutiv, omul realizează patru tipuri 
fundamentale de cunoaştere diferite:  cunoaşterea mitic-religioasă 
şi cunoaşterea empirică (practică, experienţială), care au dezvoltat 
ulterior cunoaşterea artistic-estetică şi cunoaşterea ştiinţifică. Deşi 
e cea mai tânără, cunoaşterea ştiinţifică are tendinţa de a dizlocui 
întreaga cunoaştere umană, arogându-şi toate produsele umane fără 
deosebire, adică întreaga cultură. În consecinţă, şi gândireaa ştiinţifică, 
şi instrumentarul acesteia, terminologia ştiinţifică, tind să dizlocuiască 
terminologiile specifice sau să impună tuturor domeniilor activităţii 
umane terminologii de origine din ştiinţele exacte şi naturale, mai ales. 
Împotriva acestei erori insista E. Coşeriu, care nota că „o ştiinţă a culturii 
nu este „mai ştiinţifică“ dacă adoptă abordări şi metode naturaliste, 
ci, dimpotrivă, încetează în acest caz să mai fie ştiinţă, sau este  
o pseudoştiinţă, deoarece contravine exigenţei de bază a obiectivităţii 
ştiinţifice, spunând lucrurile aşa cum nu sunt, exact în acelaşi fel cum 
o ştiinţă naturală, dacă adoptă abordări şi metode culturale, încetează 
să mai fie ştiinţă şi devine mitologie [4, p. 49-50]. 

Astfel cunoaşterea adevărată, realizată pe un raport adecvat subiect 
al cunoaşterii – obiect de cunoaştere, riscă să fie convertită – iar în şcoală 
acest lucru se întâmplă de câteva secole ca o normalitate – în cunoaştere 
neadevărată, adică o cunoaştere ce operează cu un instrumentar inadecvat 
raportului subiect-obiect ale cunoaşterii. 

Punctăm doar câteva deosebiri între cele patru tipuri de cunoaştere. 
În cunoaşterea mitic-religioasă obiectul cunoaşterii – divinitatea, 

este perceput ca existent apriori cunoaşterii, omniprezent şi universal, 
peren şi veşnic, sursă primordială a mişcării şi a vieţii. Subiectul 
cunoscător însă, omul credincios, îl recreează continuu creându-se pe sine 
(desăvârşindu-se) după chipul şi asemănarea cu divinitatea. Aici avem un 
obiect de cunoaştere cu existenţă obiectivă, dar recreabil prin cunoaştere 
– prin autodesăvârşirea subiectului cunoaşterii. În cunoaşterea mitic-
religioasă, subiect-obiectul cunoaşterii se identifică imaginativ, emotiv şi 
raţional, rezultatele cunoaşterii identificându-se cu procesul de cunoaştere. 
Gândirea în acest tip de cunoaştere este una imaginativ-creativă, având şi 
elemente de gândire logică. 
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În cunoaşterea empirică obiectul cunoaşterii de asemenea există 
în mod obiectiv, dar este net separat de subiectul cunoaşterii datorită 
caracterului său concret, de aceea este abordat perceptiv, adică direct, 
rezultatele cunoaşterii având valoare preponderent utilitară. Gândirea 
cunoaşterii empirice este raţională, incluzând accidental şi elemente de 
gândire imaginativă. 

În cunoaşterea artistic-estetică obiectul cunoaşterii, opera de artă/
literară, deşi are forme materiale de existenţă, acestea sunt doar chei 
care deschid căile cunoaşterii, obiectul cunoaşterii existând doar ca 
potenţialitate. Existenţa reală a operei de artă/literare se produce gradual 
în timpul cunoaşterii, care aici este denumită cu termenul generic 
receptare, în procesul căreia opera este recreată. În afara receptorului/
cititorului obiectul cunoaşterii artistice nu există; el este recreat prin 
activitatea de receptare a subiectului cunoscător. Gândirea cunoaşterii 
artistic-estetice este numită gândire artistică, în care predomină 
imaginile, simbolurile şi semnificaţiile. 

În cunoaşterea ştiinţifică obiectul cunoaşterii este separat sau inclus 
acesteia, obiect al cunoaşterii putând fi deopotrivă un lucru/o fiinţă din 
afara subiectului cunoaşterii, însuşi obiectul cunoaşterii sau fenomene 
ale existenţei, gândirii şi formării-dezvoltării sale, precum afectivitatea, 
dezirabilitatea, evaluabilitatea, voinţa, trăsăturile caracteriale, 
comportamentele, viziunile, aptitudinile şi talentul. 

Se poate discuta cu privire la întâietatea apariţei ştiinţelor exacte şi 
naturale sau a ştiinţelor umanistice. Un lucru însă, recunoscut tot mai mult de 
comunitatea ştiinţifică, le deosebeşte esenţial: ştiinţele exacte şi ale naturii 
abordează obiectul cunoaşterii, prin reflexie, pe când ştiinţele umanistice 
nu doar reflectă obiectul cunoaşterii ci îl şi creează, de aceea asupra unuia 
şi aceluiaşi obiect de cunoaştere deseori pot fi formulate două şi mai multe 
adevăruri, precum în cazul războiului balcanic din anii 1877-1878, pe care 
ruşii îl numesc „ruso-turc“, şi este adevărat, căci în acest război ruşii au luptat 
cu turcii, iar românii – Răzbboiul de Independenţă, şi iar este adevărat, căci 
în acest război românii au luptat pentru obţinerea independenţei depline  
a României de Poarta Otomană. 

Fiind diferite esenţial şi asemănătoare în unele elemente ale sale, 
cele patru tipuri de cunoaştere operează cu instrumentarii specifice de 
cunoaştere, deci şi cu o terminologie specifică care îl reprezintă. Şi aceste 
limbaje diferite nu sunt diferite doar la nivel lexical, ci, aşa cum am 
încercat să demonstrăm, chiar la nivel de principii ale cunoaşterii. 

Al treilea nivel de structurare a terminologiei pedagogice este 
cel particular, localizat în însuşi domeniul cunoaşterii pedagogice – al 
educaţiei. Aici se găseşte şi problema cercetării noastre. Experienţele de 
elaborare şi structurare a terminologiei pedagogice sunt toate vasalizate 
în al treilea nivel de terminologizare. Ocolind insistent primele două 
niveluri, conceptorii şi lexicografii terminologiei pedagogice încearcă să 
o deducă doar din propriul domeniu, lucru în general posibil şi acceptabil, 
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nu însă şi în cazul pedagogiei, al cărei obiect de cunoaştere, aşa cum am 
arătat mai sus, este cu adevărat cel mai complex şi mai cuprinzător obiect 
de cunoaştere. Nu întâmplător anume pedagogia pare să înregistreze 
cel mai mare grad de subiectivism în definirea, formularea şi utilizarea 
terminologiei ştiinţifice specifice, mostre precum „subcompetenţe“  
(a cărei paternitate este asumată de coordonatorii unui proiect naţional 
din 2019-2010 de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei), sau „curriculă-
curricule“ (forme greşite ale termenului curriculum, mai pot fi atestate nu 
doar în vorbirea şi scrierea unor cadre didactice, a jurnaliştilor şi a unor 
funcţionari ministeriali, dar chiar şi în cea a unor proaspete deţinătoare de 
grad ştiinţific dr. hab. ped. şi a unor fotolii mai vechi, dar din piele bună, 
ca să contrasteze…) au devenit un fenomen obişnuit, a cărui existenţă este 
probată de indiferenţa cu care este tratat. 

În concluzie: Structurarea pe trei trepte pe care o propunem 
terminologiei pedagogice este în conformitate cu caracteristicile 
esenţiale ale obiectului cunoaşterii acesteia – ale educaţiei, este dedusă 
din princincipiile epistemologiei, răspunde unui imperativ de cunoaştere 
pedagogică şi practică educaţională, care se aude tot mai insistent atât 
în sălile de clasă şi aulele universitare naţionale, cât şi în cele europene, 
precum şi în discursurile epistemice ale marilor pedagogi ai lumii. 
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Abstract. One of the key responsibilities of professional interpreters is 
to mediate between two or more cultures, thus contributing to successful acts of 
communication. This paper reflects on some of the necessary skills that a trained 
interpreter should possess in order to ensure that meaningful exchanges take place 
when facilitating understanding between members of different cultures and on some 
ways to increase their intercultural as well as global communicative competence. 
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Introduction

Cultural and technological forces are now reshaping the world. It is 
becoming more and more evident that in the light of the new developments 
and the broad access to information, communication has a central place in 
the orderly functioning of society in general. 

Teaching and learning work as ways of transforming perceptions 
and representations of the surrounding world. In the 21st century, 
the norms that define social interaction, the cultural practices and 
values that influence social and educational settings are changing 
constantly. Technology seems to have taken over much of the realm 
of education worldwide and various new applications and gadgets are 
becoming popular in course and seminar rooms. While technological 
progress is inevitable and should help teachers and students alike 
in the acquisition of knowledge and skills, the introduction of 
computers, tablets and other electronic devices creates challenges in 
the Romanian seminar rooms. Students are sometimes better equipped 
with technology than the university but not all students have access 
to gadgets. Introducing new technologies at a large scale is slow and 
requires funding. In the light of all of the above, we need to rethink 
our strategies that will help us offer quality educational services that 
will serve the purpose of equipping students with the suitable skills 
for the real world. 

Interpreting facilitates communication

In specialized literature, communication can be defined as  
a form of social interaction through symbols and messages, a social 
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function or a way of life based on a set of rules and last, but not least, 
a process in which animals and humans use information to carry  
out tasks. 

„Signals, signs, and symbols, three related components of 
communication processes found in all known cultures, have attracted 
considerable scholarly attention because they do not relate primarily 
to the usual conception of words or language. Each is apparently an 
increasingly more complex modification of the former, and each was 
probably developed in the depths of prehistory before, or at the start 
of, early human experiments with vocal language.“ (http://www.
britannica.com/EBchecked/topic/129024/communication/21926/Types-
of-communication). 

Clarity and assertiveness are two major requirements for any type of 
communicative situation in order to ensure that the message transmitted is 
close to the real world situation described. Well-constructed sentences are 
logical and clear. They use words that are understandable, concrete, strong 
and positive, they have unity (possibly one main idea); they are logical, so 
that related words and ideas are kept together, are grammatically correct, 
short and concise, as short sentences are easier to understand. 

Language proficiency, situational judgement, verbal, numerical 
and abstract reasoning skills, accuracy and precision are but a few of the 
requirements that trained translators and interpreters are required to meet 
when applying for jobs in Europe. In a broad sense, interpreters can be said 
to be „facilitators of communication and interlinguistic and intercultural 
understanding“ (Jones, 2014). Therefore, any training interpreters 
may receive, should include aspects relating to the development of 
communicative competences, more specifically to what has been coined 
as a global communicative competence. This could be seen as a blend 
of multicultural competence, competence in English (or another second 
language), as well as type (s) of knowledge content. Language is one of 
the key components and the implications for theory, practice and education 
include the need for an approach that goes beyond the borders of a given 
field of study – a multidisciplinary approach. 

Developing communicative competence

Canale and Swain (1980, online) proposed a model focusing 
on three areas of communicative competence: grammatical, 
sociolinguistic, and strategic competence. Sociolinguistic competence 
was further divided by Canale (1983) into two separate components: 
sociolinguistic and discourse competence. He defines communicative 
competence as „the underlying systems of knowledge and skill required 
for communication“ (Canale, 1983). 
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Bachman (1990) introduced a more comprehensive model to 
define one’s competence in communicative language use: language 
competence, strategic competence, and psychophysiological 
mechanisms. Language competence consists of two parts: organizational 
competence and pragmatic competence. The organizational competence 
is further divided into grammatical competence and textual competence. 
Bachman’s grammatical competence is consonant with Canale and 
Swain’s grammatical competence, in that it comprises abilities to 
control the formal structure of language. The second one, textual 
competence, pertains to the knowledge of conventions for cohesion 
and coherence and rhetorical organization. It also includes conventions 
for language use in conversations, involving starting, maintaining, and 
finishing conversations. 

Moreover, the principle of appropriateness should be 
considered when discussing communicative competence in terms of 
setting, participants and participant roles, among others. Linguistic, 
interactional and cultural knowledge are needed in order to build 
up a coherent approach to job-related situations. Social norms and 
conventions applicable to certain contexts may vary and thus familiarity 
with some differences occurring in various places is a key component. 
Contextualization refers to how linguistic, paralinguistic and cultural 
elements combine in order to define interlocutor roles in professional 
communities. Communicative competence may be made up of four 
major components: linguistic and sociolinguistic competence, 
discourse competence and strategic competence. These components 
refer to repair strategies, knowledge of language and situational rules 
and norms as well as ensuring coherence of the produced utterances. 

The interpreter’s linguistic competence could be defined in 
terms of the interpreter’s I language and E language in both SL and 
TL. According to Van Hoof (1962), an interpreter should possess an 
amount of language knowledge, parallelled by cultural knowledge, 
which would ideally be vast and substantial and inclusive of cultural 
elements, civilization and history knowledge, and last but not least, 
knowledge from various scientific, technical and economic fields. Other 
authors include knowledge of general cultural nature in a proposed list 
with the essential qualities an intepreter must have, together with a good 
memory and a willingness to keep up-to-date with the latest national 
and international news. Some research also puts forward a plea in 
favour of the study of interpreting from the perspective of technological 
progress and interdisciplinarity, and the 21st century working conditions 
the interpreter is exposed to. In addition, learning about others in both 
general and specific ways has become an essential skill in an increasingly 
multicultural contemporary context. Culture-general understanding 
may represent the foundation for the complex cultural interactions we 
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experience, no matter which cultures we encounter on a daily basis. 
Culture-specific knowledge builds on this foundation with deeper and 
perhaps subtler interpretations of cultural patterns. Intercultural learning 
should occur in learning contexts, where interpreters are likely to be 
found at different stages of their (professional) lives. 

Cultural awareness and cultural competency

Culture could be defined as a complex mixture of norms that apply 
but are not restricted to the lifestyle, beliefs, values, attitudes, behaviours 
of a group of people. At present, aided by the growth of technologies 
intercultural communication is both easy and inevitable. After periods 
of enculturation, translators and interpreters will go through a process 
of acculturation (DeVito, 2004), which helps them become increasingly 
sensitive to cultural differences between their native culture and one from/
to which they interpret. Such periods should contribute to the development 
in the interpreter of a cultural fluency, essential for anyone working within 
various cultural environments and having the ability to use diversity for 
understanding and growth. In order to be successful in a global environment, 
interpreters need to pay attention to both similarities and differences in  
a culturally diverse world. Thus, an ability to recognize new perspectives 
needs to be doubled by a set of comprehensive communication skills and 
by an increased ability to cooperate. Another important component of 
cultural fluency is to limit cultural blind spots. This could be achieved 
by understanding that cultures change and are dynamic and by increasing 
awareness about low- and high-context communication. In low-context 
communication most of the message is explicit and named in words, 
whereas in high-context communication, the message is implicit and relies 
on the context surrounding it. Every message that needs to be interpreted 
originates from a specific, unique cultural context that influences both 
their content and form. People communicate as they do as a result of their 
culture, so every communication experience we have is influenced by 
culture, enculturation and acculturation. 

The importance of listening

Listening plays a major role in everyday communication and it may be 
defined as the ability to receive and interpret messages in communication. 
We listen to obtain information, to understand, for enjoyment and to learn. 
According to Adler, Rosenfeld, and Proctor (2001) adults spend about 70% 
of their time communicating and an average of 45% of this time is spent 
listening. In real life, listening involves paying attention to body language 
and noticing inconsistencies between what we mean and what we actually 
say. Verbal and non-verbal messages combine to convey messages. 
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Listening is an essential skill, as it enables interpreters to obtain 
information, to analyse and understand it, and to communicate what 
they understand in their native language. Interpreters apply various 
strategies while listening in order to make sense of the spoken text. 
Making predictions, summarizing, linking with prior knowledge/
experience, applying grammar rules, and guessing meaning from 
contexts, as well as self – management or self – regulation, planning, 
and monitoring are important strategies that are required to achieve 
an understanding of spoken messages. Interpreters need not only to 
notice their thinking, but also to plan and evaluate their cognitive 
processes. Cognitive and metacognitive strategies help interpreters 
listen independently and retain what they have listened to in their short 
term memory. 

Listening may be a great challenge, so strategies need be applied 
in order to ease access to messages that are complex and uncontrollable 
Dealing with expected new vocabulary, speech rate, accent, unfamiliar 
content, and cultural references, increase the difficulty of listening 
messages being understood. In order for interpreters to become effective 
listeners, modelling listening strategies and providing active listening 
practice may help. Wilson (2008) suggests a number of strategies to be 
applied in interpreter training, such as: asking concept questions about 
the topic; using a top-down approach by using the students previous 
knowledge for prediction; using students’ L2 knowledge; listening for 
key words (e. g. words that belong to a given lexical set); asking students 
to guess/approximate difficult words; having learners compare answers 
with peers; monitoring performance by pausing and asking questions 
during the listening; teaching phrases that will help ask for clarification 
(Could you say that, again, please?) teaching students to listen for and 
check understanding after transitions (linking devices such as so, however); 
dictogloss activity. 

As highlighted by Vandergrift and Goh, meta-cognition plays an 
important role in learning to listen (2012:6). Meta-cognitive listening 
strategies can be used to plan, monitor and evaluate listening practices. 
Learners get to decide which listening strategies will serve best in particular 
situations, they may monitor comprehension and the effectiveness of their 
chosen strategies, they assess their listening comprehension and take 
action to enhance comprehension, while at the same time overseeing and 
regulating the listening process. In our experience, such strategies have 
produced very good results. 

In general, learners who use meta-cognitive strategies are more 
strategic learners, they seem to progress faster, are confident in their 
abilities to learn and think clearly about inaccuracies when failure occurs. 
In my view, meta-cognitive strategies contribute to the creation of a learner 
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centred learning environment and sustain students’ coping strategies with 
unfamiliar language in listening tasks. 

In teaching listening, Field (2012) proposes that cognitive and 
social-affective strategies be associated with meta-cognitive ones, 
explaining that manipulating information enhances and interaction assists 
learning. He further states that „‘metacognitive’ in one context may turn 
out to be ‘cognitive’“ in another (Field 2012: 294), therefore proposing 
that we should apply what he calls pro-active strategies. Such strategies 
should be effective since they are in a close relationship with motivation: 
„L2 listeners become better listeners when they are motivated“ (Wilson 
2008:41). 

Ur (1984:35-41) suggests practising sounds and sound combinations 
within single words as well as integrating words into sentences, because 
longer constructions are difficult to deal with but awareness raising (in 
the pre-listening stage) will facilitate understanding and give learners 
confidence that they can understand long stretches. Giving them words 
or phrases to put in a chart, or having them use specific vocabulary items 
to describe pictures will be followed by their conscious effort to find 
the correlations between form and pronunciation. It is arguably a time 
consuming activity in the beginning but as learners practise every time 
they have a listening lesson, it will enhance their abilities to perceive 
sounds correctly both in isolation and in the natural flow of English.

Conclusion

Awareness and comprehension of cross-cultural factors include, 
but are not limited to, expectations, attitudes, values, roles, institutions, 
and linguistic differences and similarities. In the process of consecutive 
interpretation, effective interpreters need to be very careful with 
listening, analysing and rendering messages that are unique from an 
informational point of view, as well as from the cultural baggage they 
may be carrying. 
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CUVâNTUL  PâInE  ÎN  LIMbA  ROMâNĂ. 
SEMANTICĂ,  FRAZEOLOGIE,  PAREMIOLOGIE

Silvia  PITIRICIU,
Universitatea din Craiova

Rezumat. Istoria culturală a pâinii este relevantă pentru înţelegerea 
simbolisticii cuvântului. Creştinismul a contribuit la fixarea coordonatelor simbolice 
şi la îmbogăţirea valorilor semantice ale cuvântului pâine. Intrat în lexicul de bază al 
limbii române, cuvântul a dezvoltat câmpuri lexico-semantice şi frazeologice bogate. 
Paremiologia este, la rândul ei, relevantă pentru cunoaşterea şi înţelegerea evoluţiei 
semantice a acestui cuvânt în limba română. 

Cuvinte-cheie: lexic, polisemantism, frazeologie, proverb, simbol. 

1. Istoric
Pâinea este un aliment foarte important, care a intrat în tradiţie şi  

a generat un cult. În epoca neolitică, în jurul anului 6000 î. Hr., populaţia 
Egiptului antic prăjea seminţele de grâu şi orz, care, pisate şi amestecate 
cu apă, deveneau un terci. Mai multe straturi puse la copt pe pietre încinse 
deasupra focului, au dus la apariţia pâinii plate. Aproximativ în anul 2600 
î. Hr. este descoperit procesul de fermentaţie (când amestecul de semniţe 
pisate şi apă nu era copt imediat). În urma lui, a rezultat un aluat, care 
creştea, obţinându-se o pâine mai moale şi mai uşoară. Prin înlocuirea 
pietrelor folosite la coacere cu un dispozitiv mai complex, egiptenii 
inventează cuptorul, în formă conică, confecţionat din lut de Nil. Dospirea 
pâinii se făcea cu spumă de bere, cu suc de struguri fermentat împreună 
cu făina, cu tărâţe de grâu înmuiat în vin ori cu o bucată de aluat păstrat 
timp de câteva zile. 

Evreii iau contact cu pâinea în Egipt, în epoca sclavagistă. Pentru 
ei, pâinea crescută şi coaptă pe pietre calde devine un aliment, iar pâinea 
necrescută, o ofrandă divină. 

În Antichitate, grecii coceau turte nedospite (masa), pâine cu miere şi 
ulei, pâine cu seminţe. În secolul al II-lea î. Hr., se pregăteau mai multe feluri 
de pâine în Grecia: de orz, de secară. În timpul lui Pericle, se preparau: boletus 
(pâine în formă de ciupercă presărată cu mac), skreptice (pâine împletită), 
blosmilos (pâine împărţită în pătrate), daraton (pâine nedospită), hemiarton 
(pâinea din Efes, în formă de semilună, închinată zeiţei Artemis). Romanii, 
în aceeaşi perioadă, coceau două feluri de pâine: panis artopticius (pâinea 
coaptă pe o frigare) şi panis testuatis (pâinea coaptă într-un vas de lut).  
În general, compoziţia era modelată sub formă de moviliţă, având 
aproximativ o jumătate de kilogram. Numele era diferit în funcţie de 
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conţinut şi de cei care o consumau: siligineus (pâinea făcută din făină 
fină de grâu, pe care o mâncau patricienii), plebeius sau sordidus (pâinea 
făcută din făină măcinată mare sau necernută, mâncată de plebei), 
ostrearius (pâinea consumată cu stridii la banchete), pâinea din Picenum 
(care conţinea fructe uscate; era mâncată înmuiată în lapte şi îndulcită  
cu miere). 

În Evul Mediu, pâinea veche servea drept suport pentru felurile de 
mâncare; bucăţile care nu erau mâncate împreună cu felurile respective, 
erau date fie săracilor, fie animalelor domestice. După perioada cruciadelor, 
au apărut morile de vânt. Romanii au înlocuit primii măcinatul cu ajutorul 
pietrelor de moară, puse în mişcare de animale sau de sclavi, cu morile de 
vânt şi cu morile acţionate prin forţa apei. Odată cu acest progres, brutarii 
au început să se organizeze în bresle sau în corporaţii. 

În feudalism, nobilii deţineau mori şi cuptoare. La sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, odată cu introducerea malaxoarelor, pâinea începe să fie 
produsă pe cale industrială. Se perfecţionează treptat tehnicile de preparare, 
se descoperă agenţii de creştere, pâinea se coace în cuptoare performante. 
Timp de secole, pâinea albă este considerată pâinea bogaţilor, în timp ce 
pâinea neagră era destinată celor săraci. 

În capitalism, în timpul crizelor economice, pâinea devine un reper 
al vieţii. Pe străzi, manifestanţii cer lucru şi pâine. 

Din anul 1950, tehnica de frământare a aluatului a cunoscut 
schimbări, pâinea obţinută fiind albă, în detrimentul gustului şi al 
inconsistenţei miezului. În secolul al XX-lea, valoarea nutritivă  
a pâinii negre a făcut-o să fie mai căutată decât pâinea albă, fiind din ce 
în ce mai mult asociată cu un stil de viaţă sănătos. Este o pâine făcută 
din făina provenită din măcinarea şi folosirea completă a boabelor 
de cereale, bogată în nutrienţi şi vitamine, mai mult decât painea 
albă, rafinată. Astăzi, în lume, se cunosc multe varietăţi de pâine.  
De la numele unei regiuni, la tipul de pâine caracteristic unei comunităţi, 
toate acestea au intrat în tradiţie: Tierra del Pan „Țara Pâinii“, o regiune 
spaniolă cunoscută pentru specificul ei economic din trecut, baguette 
franţuzească, focaccia italiană, pâinea din cartofi indiană, tortilla 
mexicană ori pâinea de secară rusească sau finlandeză sunt bine cunoscute 
în lume. 

2. Aspecte lingvistice
2. 1. Definiţie
Cuvântul pâine, cu varianta populară pâne (reg. pită), are un sens 

propriu: „aliment preparat dintr-un aluat de făină (de grâu, de secară etc.), 
dospit şi copt în cuptor“ şi mai multe sensuri secundare: „aluat de făină 
frământat în vederea facerii pâinii“, „azimă folosită la săvârşirea unor 
ritualuri religioase“, „preparate din făină de grâu, coapte, aduse de nuntaşi 
miresei“; (popular) „turtă coaptă în spuză“, (regional) „cerculeţ făcut pe 
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suprafaţa apei, prin aruncarea unei pietricele (plate)“; prin sensuri figurate: 
„existenţă“, „serviciu“ [1, p. 966] „slujbă“, „post“ [2, p. 597]. 

2. 2. Etimologie
Element intrat în fondul principal lexical, pâine este moştenit 

în limba română din lat. panem, cf. Puşcariu, 1320; CADE, 1388; 
REW, 6198 [2, p. 597]; este prezent în toată aria romanică, cf. it. pane, 
prov., cat. pa; fr. pain; sp. pan; port. pão, fiind atestat în Psaltirea 
Hurmuzachi, 168/1 [1, p. 966]. Forme asemănătoare sunt prezente şi 
dialectal: pâne în Moldova şi în aromână; poini, în meglenoromân; 
păre în istroromână. Forma pită este răspândită în aria balcanică: gr. 
πίτα, cf. tc. pite, alb. pitë, bg. пита (pita), sb., magh. pita. 

2. 3. Derivate, compuse
Ca element vechi, pâine a devenit bază de derivare pentru multe 

cuvinte: pâinar (înv. „brutar“; epitet depreciativ pentru un om interesat 
doar de câştigul pâinii zilnice; reg. „salcâm“), pâinică, pâinişoară, pâiniţă, 
pâinăreasă (înv. „brutăreasă“; reg. „vânzătoare de pâine“), pâinărie (înv. 
„brutărie“). Și sinonimul pită a dat naştere multor derivate: pitan „pâine 
de casă“, înv. „pâine proastă“; pituţă, pituşcă, pitoi, pitar (reg.) Banat 
„brutar“, pitărie (reg.) Banat şi Transilvania „brutărie“, pităreasă „nevastă 
de pitar“, „brutăriţă“, pituşcă, pitoaşcă, pitoancă, pitarcă, ultimele trei 
forme regionale cu sensul de „pâine mare“, dar şi „ciupercă“. 

În compuse, pâine se asociază cu alte cuvinte pentru a desemna nume 
populare şi regionale de plante: pâinea-paştelui „dediţei-galbeni“, pâinea-
porcului „plantă erbacee“, pâinea-pădurii „roşcov“, pâinea-oii „muşeţel“, 
pâinea-babei „turtă“, pâinea-lui-Dumnezeu „coada-şoricelului“, pâinea-
Domnului „caşul-popii“, pâinea-pământului „ciuperci comestibile“. Alte 
compuse au semnificaţii bine fixate în cultura populară românească: 
pâine-de-vamă „colac din făină de grâu care se împarte în amintirea 
unui mort“, pâinea-uitaţilor „turtă făcută din făină de grâu, care se dă de 
pomană pentru morţii fără rude în viaţă“, pâine-de-mălai „mămăligă“, 
pâine-nedospită „azimă folosită la săvârşirea unor ritualuri religioase.“ 

2. 4. Frazeologie
O serie de expresii în care intră cuvântul pâine alături de alte cuvinte 

privesc existenţa, calităţile umane: a lua cuiva pâinea de la gură „a lipsi 
pe cineva de posibilitatea de a-şi câştiga existenţa“, a umbla cu pâinea 
după cineva „a căuta să ajute pe cineva împotriva voinţei lui“, a mânca 
pâinea degeaba „a se întreţine de pe urma cuiva fără a-i aduce un folos“,  
a mânca pâinea şi sarea cuiva „a fi întreţinut de cineva“, pâinea ce 
de toate zilele „hrană necesară pentru trai“, a băga pe cineva în pâine  
„a angaja pe cineva într-un serviciu“, a nu gusta nici sare cu pâinea 
„a fi foarte zgârcit“, a mânca pâine străină „a trăi greu în străinătate“. 
Unele expresii formează serii sinonimice: a scoate pe cineva din pâine/
a-şi pierde pâinea „a da pe cineva afară dintr-un serviciu“, a avea un 
codru de pâine/a avea o bucată de pâine „a avea un minim de hrană 
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pentru existenţă“, a avea pâinea şi cuţitul în mână/a fi cu pâinea şi 
cuţitul în mână/ a pune mâna pe pâine şi pe cuţit „a avea la îndemână 
toată puterea şi toate mijloacele“, a fi bun ca pâinea caldă/pâinea 
lui Dumnezeu/ca pâinea cea bună „a fi foarte bun, blând, darnic“.  
Și locuţiunile verbale intră în serii sinonimice: a mânca pâine şi sare 
de pe un taler cu cineva/a mânca toţi o pâine şi o sare/a mânca toţi  
o pâine „a convieţui“. 

2. 5. Unităţi sintagmatice
Foarte bine reprezentat este fondul de sintagme creat în jurul 

cuvântului pâine. În poziţie de determinant, pâine are ca regent multe 
nume: bucată (şi derivatele bucăţică, bucăţea, bucăcioară, bucăţoi) 
de pâine; fărâmă (sau derivatele fărâmică, fărâmiţă), firimitură (reg. 
fărâmătură, sfărâmătură) de pâine, parte (părticică, părticea) de pâine, 
felie (felioară, feliuţă) de pâine, codru de pâine, cocoloş de pâine, 
coajă de pâine, reg. dărab (dărăbuţ) de pâine. Varietatea produselor 
de panificaţie în funcţie de tipul de făină este marcată prin sintagme 
precum: pâine albă, pâine neagră, pâine multicereale, pâine integrală, 
pâine cu tărâţe etc. 

În terminologia produselor de panificaţie există foarte multe tipuri 
de pâine. Acestea sunt exprimate prin sintagme alcătuite din două, trei 
sau mai multe elemente. 

a. substantiv + substantiv: pâine Anadama, pâine Aperitiv, pâine 
Ciabatta, pâine Graham, pâine Buburuza, pâine Curcubeu, pâine 
Laugenbrot, pâine Bat Bot. Unele nume proprii fac referire la formă sau 
la conţinut (buburuza, graham), altele privesc destinaţia (aperitiv). 

b. substantiv + substantiv + alţi determinanţi: pâine tip Wassa, pâine 
Nec Plus Ultra, pâine moş Crăciun cu ochii verzi, pâinea Sfântului Petroniu. 
Numele proprii au rolul de a contribui la personalizarea produselor. 

b. substantiv + prepoziţie + substantiv: pâine cu bere, pâine cu 
ciuperci, pâine cu dovleac, pâine cu lapte, pâine cu legume, pâine cu 
măsline, pâine cu migdale, pâine cu orez, pâine cu cartof, pâine cu ceapă, 
pâine cu seminţe, pâine cu susan, pâine fără gluten, pâine la tavă, pâine 
la ţest. Determinanţii celor mai multe sintagme privesc conţinutul, alţii 
modul de coacere. 

c. substantiv + prepoziţie + substantiv + alţi determinanţi: pâine 
cu aluat nefrământat, pâine cu cartofi, ou şi cârnaţi, pâine cu cremă de 
brânză, pâine cu făină de porumb şi melasă, pâine cu făină integrală, 
pâine cu făină integrală de grâu, pâine cu făină integrală de grâu şi făină 
de secară, pâine cu făină integrală de grâu şi seminţe de in, pâine cu lapte 
covăsit, pâine cu miez de nucă şi seminţe, pâine cu morcov şi dovlecel, 
pâine cu schinduf egipteană, pâine cu şuncă presată, pâine cu unt de 
arahide, pâine cu vişine şi ciocolată, pâine de cartofi umplută, pâine de 
casă cu cartofi, pâine de casă cu graham, pâine de casă rotundă, pâine 
din trei tipuri de făină şi ulei de rozmarin, pâine în tavă, cu făină integrală 
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de grâu, pâine în vas de lut sau vas roman, pâine pentru micul dejun, 
pâine pentru seara de Crăciun. 

d. substantiv + adjectiv: pâine albă, pâine aromată, pâine dulce, 
pâine germană, pâine integrală, pâine irlandeză, pâine împletită, pâine 
meşteşugărească, pâine nefrământată, pâine pufoasă, pâine rapidă, pâine 
secuiană, pâine siciliană, pâine ţărănească. Elementul determinant indică 
o serie de caracteristici cromatice, gustative, legate de modul şi timpul de 
preparare ori de origine. 

e. substantiv + adjectiv + alţi determinanţi: pâine albă cu maia 
naturală, pâine albă cu tărâţe de grâu, pâine albă împletită într-o 
singură bucată, pâine albă în tavă, pâine albă, cu dospire de doar 
jumătate de oră, pâine dulce cu banane, pâine dulce cu gem, pâine 
dulce cu scorţişoară coaptă în felii, pâine energizantă făcută în masşina 
de făcut pâine, pâine grecească cu oregano şi măsline, pâine împletită 
elveţiană, pâine indiană cu spanac, pâine indiană umplută cu morcovi, 
pâine neagră de secară, pâine neagră cu tărâţe, pâine creştină cu 
busuioc, pâine rustică cu cartofi. Determinările exprimă caracteristici 
vizuale, gustative, legate de modul de preparare ori de origine. 

2. 6. Terminologie
Din punct de vedere terminologic, pâinea se situează în grupa a II-a, 

pâine şi produse de panificaţie, având codul CAEN 1581. În Nomenclatorul 
de produse de panificaţie, produse făinoase, din grupa A Pâine fac parte 
termeni precum: pâine albă simplă, pâine albă cu adaosuri, pâine 
semialbă simplă, pâine semialbă cu adaosuri, pâine neagră simplă, pâine 
neagră cu adaosuri, pâine integrală simplă, pâine integrală cu adaosuri, 
pâine de casă, pâine împletită, pâine tradiţională, pâine tip pesmet, pâine 
cu specific local, pâine dietetică, pâine fără sare, pâine din amestecuri de 
făină, tărâţe, pâine cu fibră alimentară, pâine de secară, franzele, lipii, 
baghete etc. Terminologia produselor înrudite semantic cu pâinea este 
bogată în limba română. În afară de sinonimul pită şi diminutivele sale, 
se cunosc: lipie, baghetă, franzelă (şi franzeluţă), turtă (şi turtişoară, 
turtiţă, turtică, turticică), colac (şi colăcel, colăcuţ), chiflă, pesmet, azimă, 
prescură, anafură, pască, reg. jimblă, bulcă. Unii dintre aceşti termeni au 
o destinaţie specială, au apărut odată cu creştinismul (turtă, colac, azimă, 
anafură, pască, prescură). 

2. 7. Paremiologie
Cuvântul pâine este element constitutiv al unor proverbe şi 

zicători [3, 4, 5]. Valorile morale puse în evidenţă se referă la putere: 
„Și pâinea, şi cuţitul în mâna lui.“; demnitate: „Decât mămăligă cu 
unt şi să mă uit în pământ, mai bine păine cu sare şi să mă uit la 
soare.“; cinste: „Mămăliga-i stâlpul casei, pâinea-i cinstea mesei.“; 
ospitalitate: „Pâinea coaptă buni oaspeţi aşteaptă.“ 

Proverbele conţin elemente de filosofie populară: orice lucru 
bine făcut are un preţ: „Pâinea nu vine singură la tine, ci trebuie 
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s-o cauţi.“; „În pământul negru se face pâinea albă.“; „Fiecare pentru 
sine,/Croitor de pâne.“ [3, p. 248]; sărăcia trăită în linişte este mai 
valoroasă decât bogăţia într-o atmosferă încordată: „Mai bună  
e o bucată de pâine goală decât o mie de dulceţuri cu ceartă.“; „Mai 
bine pâine neagră cu dragoste curată, decât albă ca zăpada şi plină de 
sudalmă.“; în condiţii grele, speranţa ne ţine în viaţă: „Speranţa e 
pâinea săracului.“; dragostea de casă şi de familie este mai preţioasă 
decât bogăţia: „Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-n ţara mea.“; 
prostia se sancţionează: „Cine ţine pâinea în sânul altuia de multe 
ori rabdă de foame.“; „Nu strică cine mănâncă mai multe pâni, ci cine 
îi dă.“; hărnicia se răsplăteşte: „Omul harnic muncitor de pâine nu 
duce dor.“; „Nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine.“ [3, p. 247]; 
lenea are consecinţe: „Cu pânea şi cuţitul moare flămând.“ [3, p. 247]; 
bunătatea valorează mult: „Omul bun e ca pâinea cea de grâu.“; 
„Prietenul bun e traista cu pâine şi punga cu bani.“; nerecunoştinţa: 
„Îi dai pâne şi el te blestemă.“ [3, p. 248]; priceperea: „A mâncat pâne 
din nouă cuptoare.“ [3, p. 249]; curajul de a înfrunta viaţa: „Baba 
bătrână nu se teme de pâinea moale.“ [3, p. 249]. 

2. 8. Semnificaţii culturale
Pâinea este şi un simbol cu semnificaţii în cultura universală. Pe 

lângă hrana esenţială, este şi un simbol al spiritualităţii, un dar al cerului. 
Creştinii se roagă pentru pâinea noastră cea de toate zilele. În tainele 
euharistiei, pâinea şi vinul se prefac în trupul şi sângele lui Hristos. 
Procesul de naştere a pâinii, de la semănare, cosirea, treierare şi până la 
coacerea cerealelor din care este pregătită pâinea este asemănător vieţii 
oamenilor, al cărei scop ar trebui să fie binecuvântarea în cer. [6, p. 321]

În lumea satului românesc, pâinea se asociază cu belşugul, bucuria şi 
puritatea. La nuntă, colacul este un semn de bucurie, în timp ce la înmormântare, 
acesta semnifică o cale de trecere spre lumea de dincolo. Totul se face după 
un anumit ritual. Pâinea era plămădită cu mâna dreaptă era şi coaptă de către  
o femeie curată. [7, p. 150]. Coacerea se făcea în linişte, în anumite zile, 
faste. Acelaşi respect se păstra şi la masă, unde, pâinea era la loc de 
cinste, învelită cu un ştergar alb şi curat, cu un rol apotropaic pentru casă 
şi pentru locuitorii ei. Cel mai în vârstă membru al familiei făcea semnul 
crucii deasupra pâinii, apoi o frângea şi o împărţea. Întotdeauna a existat o 
formă de respect faţă de pâine, dovadă că resturile nu se aruncau, fiind un 
păcat contra lui Dumnezeu. În tradiţia românească şi a ţărilor slave există 
obiceiul de a primi oaspeţii cu pâine şi sare. 
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CERCETĂRI  PRIVIND  SEGMENTUL
CEL  MAI  VEChI  DIN  STRUCTURA

ROMâNESCULUI  A  cuRA  „A  PURIFICA“

ecateriNa  PLEșCa,
Institutul de Filologie al AŞM

Investigaţiile noastre privind cuvântul a cura din limba română  
le-am început mai mulţi ani în urmă în legătură cu cercetarea substratului 
limbii române. Ideea examinării acestuia pe dimensiunea ritual-religioasă 
dintr-o perspectivă indo-europeană ne-a venit în timp ce reciteam Psaltirea 
pre versuri tocmită a Sfântului Mitropolit Dosoftei, lucrare în care atestăm 
atât cuvântul-radical, cât şi derivatele sale în această accepţie – cuvinte ce 
aveau o largă difuzare în româna veche. 

1. Potrivit surselor lexicografice, verbul a cura din limba română 
este un omonim constituit din două elemente: unul moştenit din latină şi 
altul împrumutat din germană. 

Vom susţine, pe baza cercetărilor făcute, că verbul omonim a cura 
din limba română este un cuvânt în structura semantică a căruia distingem 
trei elemente omonime ce corespund cu trei straturi etimologice. 

1. 1. Cum bine se ştie, stratul cel mai nou din structura cuvântului 
îl constituie elementul omonim cu semnificaţiile „a îngriji, a trata un 
bolnav sau o boală“, „a căuta cu scopul de a vindeca (pe un bolnav 
sau o boală)“, „a se supune unui tratament medical, unei cure“. Acesta 
ar trebui apreciat ca o contaminare între existentul în româna veche 
a cura „a se curăţa de boală, a se vindeca“ şi împrumutul modernizat 
din germană kurieren „a trata (un bolnav), a vindeca“. Desemnând noi 
realităţi şi realizări din medicina europeană, în speţă din cea germană 
şi franceză, contaminarea vine să-i modernizeze uzul, să-l ajusteze la 
nevoile timpului. 

1. 2. Un alt element omonim, cu răspândire regională, este a cura  
„a desface frunzele sau boabele de pe ştiuleţii porumbului“ etc., având 
etimon pe lat. curāre „a îngriji, a curăţa“. În conformitate cu ipoteza de 
lucru, elementul dat constituie stratul de mijloc din structura omonimică 
a cuvântului românesc. După unii cercetători, acesta ar fi un omonim 
în care s-au „amestecat“ două verbe latineşti colāre „a strecura,  
a curăţa (cera, mel, aurum), a limpezi“ şi curāre „a îngriji“, „a curăţa 
prin îngrijire, spălare“. (DLR) Potrivit unui alt punct de vedere,  
str(ă)ecura este un derivat al lui cura, iar prefixul stră- ar indica asupra 
unei modalităţi anume de purificare (în acest sens cf. expr. din aromână 
cur laptili „strecor laptele“). (DLR) 
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Pentru acest strat etimiologic prezintă interes verbul din albaneză 
qërój, qirój „a curăţa (cereale de neghină; a decoji, a coji o fructă)“, 
„a curăţa (pomii de crengi de prisos)“; „a curăţa, a libera (un drum, 
un canal)“; „a lumina, a însenina (vremea, cerul)“ [cf. dr. „a se 
limpezi (despre vreme, cer)“!]; dial. „a curăţa, a cura porumbul“ cu 
semnificaţii ce înregistrează, cum bine se vede, importante apropieri 
semantice de română. H. Mihăiescu pune pe alb. qërój în legătură 
cu lat. curare, rom. cura, it. curare. [1, p. 36] La fel şi lingvistul 
german Harald Haarmann, care a studiat fondul de cuvinte albaneze 
împrumutate din latină, consideră drept etimon al alb. qërój, qirój 
(explicat de el prin germ. schalen „a (se) coji; a decortica; heilen  
„a (se) vindeca, a (se) tămădui“, „a face curat“, putzen „a (se) curăţa“, 
„a spăla“, „a lustrui“) pe lat. cūrare. [2, p. 121]. Cătălina Vătăşescu 
consideră că apropierile în cauză s-ar explica mai bine din lat. clarare, 
etimologie propusă, cu rezerve, de J. Kristophson [3, p. 63], dar mai 
plauzibilă decât cele propuse anterior [4, p. 304, 306]. Apropierile 
semantice dintre română şi albaneză, necunoscute latinei, s-ar 
explica prin evoluţii paralele de la o bază comună, lăsând loc pentru  
o influenţă a substratului. Iar privitor la semnificaţiile pe care le au 
în comun cele două limbi cu latina, acestea, raportate la perioada 
romanizării, sunt apreciate drept împrumut în albaneză şi, respectiv, 
moştenite în română. Concordanţele din albaneză ar înclina spre 
un cuvânt-bază comun de până la romanizare. După cum constată  
Gr. Brâncuş, „un cuvânt latin poate dezvolta pe teren românesc o mare 
bogăţie semantică, necunoscută latinei“, [5, p. 82] bogăţie în care 
„trebuie să vedem, cel puţin în parte, tot rezultatul acţiunii substratului“ 
[ibidem] Or, „latina dunăreană, însuşită de populaţia locală, a preluat 
din limba acesteia, sortită dispariţiei, un stoc mai mare sau mai mic 
de cuvinte, care au avut un comportament de evoluţie de tip latin şi se 
regăsesc astăzi în română.“ [ibidem].

1. 3. Potrivit ipotezei de lucru, cel de-al treilea element omonim şi cel 
mai vechi strat din structura rom. a cura se află în legătură directă cu sfera 
sacrului, cu actul purificării [6, p. 100-111]. Examinarea lui comparată 
din perspectivă ritual-religioasă a pus în evidenţă partea cea mai veche  
a structurii sale, etimologic raportată la substrat. Pentru elementul omonim 
având forma unui cuvânt-radical cu semnificaţii ce ţin de sfera religioasă 
(atestate în această accepţie în primele noastre scrieri) am stabilit 
concordanţe lexico-semantice într-un şir de limbi indo-europene. 

2. În traducerile şi scrierile religioase în limba română din sec.  
XVI-XVIII a cura şi derivatele sale curăţa, curăţie ş. a. desemnează 
realia „a purifica“ sau realii apropiate (= sinonime) actului purificării. 
Ilustrative în acest sens sunt exemplele: Apa curăţeaşte spurcăciunea 
păcatelor. (Coresi), Cură fărădeleagile meale (Psaltire, 1651) (cf.: 
Curăţeaşte fărădeleagile meale – la Hurmuzachi, Şterge fărădeleagile 
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meale – la Dosoftei); Necurăţia noastră tu curi (Psaltire, 1651); Toate 
fărădeleagele meale cură (Psaltire, începutul sec. al XVIII-lea); Curat 
vei fi de jurământul acesta. (Biblia de la 1688) (după DLR, p. 1004).  
A toate păcatele curăţie iaste smerenia. (Evanghelie) [7, p. 117] ş. a. 

Ar fi de amintit că în sec. XVI-XVIII cuvântul-radical cura era 
concurat de derivatul său verbal curăţa, ultimul având o utilizare tot 
mai largă atât în sfera ritual-religioasă, cât şi în cea profană, cf.: Atunce 
Pavelu luo bărbaţi a doao dzi demăreaţa şi se curăţa cu ruşii [dânşii] 
şi mearse în bisearecă. (Codicele Voroneţean) [8, p. 31]; Aceea-i ia 
şi te curăţeaşte cu ruşii [dânşii] şi te blagosloveşte cu ei. [ibidem];  
Apa curăţeaşte spurcăciunea păcatelor. (Coresi, Evanghelia). Nu va 
curăţi Domnul pre cela ce va lua numele lui în deşert. (Biblia de la 1688); 
Să postesc trei luni, să mă curăţăscu, de toată imăciunea. (după DLR,  
p. 1004). Doamne, curăţează păcatul meu. (Coresi, Psaltirea) [7, p. 117); 
„Doamne,../ Să mă curăţăşti de răutate./ Şi mai cu de-adins de rău mă 
spală/ Şi mă limpezeşte de greşală.“ sau „Cu izopul tu mă ocropeşte/  
Şi mă scaldă de mă curăţeşte./ Să hiu spălat şi alb ca omeţii,/ Să mă 
bucur şi eu cu direpţii,..“ [9, ps. 50, vv. 1-6, 19-23, 29-30]; sau „Şi de-
ascunse ce-am făcut cu greaţă/ Să mă curăţăşti până-s în viaţă…“, sau 
„ş-atunci aş fi curăţit de toate/ De greşele celea ce-s de moarte“ [9, ps. 18,  
vv. 49-50; 55-56] ş. a. 

3. Ar fi de observat că semnificaţii precum a (se) ierta, a absolvi,  
a purifica, a curăţa de murdărie, a şterge ş. a. ale cuvântului examinat 
sunt puse în relaţie cu divinitatea (Dumnezeu), cu actul purificării.  
Or, purificarea-curăţarea (inclusiv de întinăciunile trupului şi ale 
sufletului) era o condiţie fără de care nu putea fi contactată divinitatea. 
Tot ceea ce asigura viaţa şi existenţa omului era supus purificării. Deci 
ritul purificării avea o însemnătate deosebită pentru om şi comunitate în 
toate împrejurările vieţii. [10]. Prin urmare, uzul cuvântului prin care era 
desemnată realia dată a trebuit să-i asigure o poziţie statornică în limbă. 
(Mai multe a se vedea: 6, p. 100-111) 

4. Potrivit dicţionarelor, lat. curāre în sfera ritual-religioasă cunoştea 
doar semnificaţiile „a cinsti [divinitatea] prin ritualuri sacre“ (la Titus Livius 
(a. 59-17) cu înţelesul de prodigia n. pl. „ciudăţenii, fenomene miraculoase“, 
„minuni“). De la aceasta, prin generalizare, s-a ajuns la semnificaţia  
„a cinsti (pe cineva), a purta stimă (cuiva)“ folosit şi în sfera profană  
[11, p. 280, 279]. Probabil, în contexte religioase, ar putea fi utilizate si 
unele dintre valenţele semnificaţiilor amintite mai sus („a (se) îngriji“,  
„a lua seama de“, „a servi/ a deservi (pe cineva)“, „a trata o boală,  
a vindeca“ ş. a. a termenului dat, iar originea unora dintre ele ar putea fi 
pusă în legătură cu sfera ritual-religioasă. 

Cu certitudine, lat. curāre este unul dintre cuvintele cu o bogată 
structură semantică clar motivată social. De sine stătător sau în îmbinare 
cu alte cuvinte, el semnifică grija caritabilă sub diversele sale aspecte faţă 
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de semenii săi comunitari şi angajarea în diverse relaţii de reciprocitate 
profund umane cu rezonanţă comunitară (grijă, atenţie, lucru/ muncă, 
operă/ creaţie, îngrijire/ vindecare, supraveghere, dragoste ş. a.) ceea 
ce consolida comunitatea şi îi asigura continuitatea. Cu alte cuvinte, 
lat. curāre desemnează atitudinea individului ca membru al comunităţii 
faţă de semenii săi. Astfel, pentru latină vom desprinde semnificaţiile 
de bază „a avea grijă“ – „a trata/ a vindeca“ – „a trata cu stimă, a cinsti  
(pe cineva sau ceva)“. 

Aşadar, faptele lexicografice latine arată că la momentul romanizării 
verbul curāre nu deservea în totalitate sfera ritual-religioasă (a sacrului). 
Termenii consacraţi în sfera dată erau lustrāre „a sfinţi, a cinsti cu 
sfinţenie“, „a purifica“; „a se izbăvi, a se mântui, a-şi răscumpăra păcatele 
prin aducerea jertvei“, expiāre „a se curăţi de păcate“, „a (se) purifica 
prin aducerea jertfelor, a (se) curăţi de păcate“; „a îmblânzi, a predispune 
(zeii, voinţa zeilor, sufletele apropiaţilor decedaţi)“; sacrāre (derivat din 
sacer), purificāre (format din purus + facio) ş. a. [ibidem] E de remarcat 
că valenţele semantice ce ţin de sfera ritual-religioasă ale rom. a cura se 
regăsesc în structura semantică a unuia sau altuia dintre verbele latineşti 
„sacre“ enumerate. Pentru a face mai multă claritate privitor la semantica 
arhaică şi evoluţiile cele mai vechi, precum şi la relaţiile semantice ce 
leagă pe cura de etimonul său curāre ar fi necesară o analiză semică  
a termenilor în discuţie, cercetare ce-ar face obiectul unor studii separate. 

5. Examinarea comparată a faptelor acumulate ne-au permis să 
stabilim pentru cel de-al treilea element omonim din structura rom.  
a cura (a curăţa) concordanţe lexico-semantice într-un şir de limbi  
indo-europene, cf.: got. haúri n. „jăratec, cărbuni“, hauri-t-herd 
„vatră“; v. isl. hyrr m. „foc“, (< *hurja-); arm. k´rak´ (până la 
primele scrieri: krak) „foc“ (< *kurak-) [12, p. 306]; (pentru armeană  
cf. dialectismele kar ۠el, kar ۟tal „a aprinde“, „a arde, a incinera“, xarš, 
xarem „a da foc, a aprinde“, „a arde“, xaršem „a prăji“, „a fierbe“  
ş. a. [ibidem], ultimii trecuţi prin faza *khr ۪-, *khr ۪-s- evoluată din 
*ker-, *ker-s- „a aprinde, a da/ face foc“, „a căli“, [12, p. 150, p. 110;  
13, II, p. 426]; let. kur?t, lit. kurti „a aprinde, a da/ face foc“, „a crea, 
a făuri“, v. pr. kūra „a crea, a făuri, a plăsmui“ ş. a.; v. sl. kuriti (så)  
„a aţâţa focul“, „a fumega“, „a afuma (ceva sau pe cineva)“, bg. kу̀рна 
„a aprinde“, srb. ку́рити „a aprinde foc (ul), a face foc (ul)“, „a prăfui,  
a ridica praf“, kûriti se „a scoate fum, a fumega“, „a arde (înnăbuşit)“;  
„a fulgui (despre zăpadă), a înzăpezi“, slvn. kúriti „a aprinde focul a face 
focul, a încălzi“, ceh. kouřiti „a mocni, a fumega, a scoate fum“, slvk. 
kúriti, polon. kurzyć ş. a. [13, II, p. 425-426; 14, p. 303]; v. rus. курити 
[Мы с робяты огонь курили. (Аавакум. Житие)] „раскладывать 
огонь, разжигать, жечь; топить, отапливать; окуривать, курить“;  
rus. курить „топить, окуривать, коптить, дымить“, biel. dial. ку́ры́ць, 
кураць, кури́ці, кури́ты „a fuma, a afuma“, „a prăfui“, „a spulbera 
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(despre zăpadă)“ şi куэ́ць, курэ́ты „a fumega, a arde înăbuşit, a se 
pârli“. [14, p. 304]. În limbile slave arhaisme semantice sunt calificate 
doar „a aprinde focul, a mocni“ (pe baza cărora a fost reconstruit prt. 
sl. kuriti „a face foc (ul), a aprinde, a aţâţa focul (pe vatră, în cuptor, 
sobă)“) atestate la periferia slavă, în teritoriul sârbo-croat, cu paralele 
sigure în let. kûrt, lit. kùrti „a aţâţa foc (ul), a aprinde foc (ul), a face foc“  
[14, p. 303] considerate mai vechi în raport cu semnificaţiile  
„a fumega, a scoate/ a face fum; a (a) fuma“ > „a prăfui“, „a fulgui,  
a cerne (despre zăpadă“) din restul teritoriului slav. [15, р. 183]. 

Fiind legate de purificarea prin foc, concordanţele baltice sunt 
cele mai semnificative pentru cercetarea noastră. Limba letonă a păstrat 
chiar formula ritual-poetică a aprinderii focului ritual (sacru) ùgnį kùrti!  
 (foc aprinde!) rostită de preotul păgân şi executată de un kũrẽjs „aţâţător, 
aprinzător al focului [sacru]“, semnificaţie evoluată ulterior la „creator, 
făuritor, întemeietor“. Despre faptele date au scris lingviştii K. Buga,  
J. Endzelin, E. Blese, Vl. Toporov ş. a. Potrivit acestora, formula ritual-
poetică are o vechime considerabilă. Coborând la antichităţile indo-
europene, ea dezvăluie semantica primară a verbului, uzul lui larg 
şi îndelungat ca terminus technicus în sfera ritual-religioasă. [14, p. 
301] În letonă sensul arhaic al verbului este şi cel de bază: „a aprinde/  
a face foc“ < „a aprinde focul ritual (sacru)“. Corespondentele sale din 
lituaniană şi vechea prusiană înregistrează o evoluţie semantic limpede 
din perspectivă ritual-religioasă, asigurând viabilitatea termenilor: 
kùrti „a aţâţa, a aprinde foc (ul)“, „a face foc (ul)“, „a face rug“ >  
„a crea, a făuri, a face“ > „a întemeia, a înfiinţa; a se aşeza cu traiul“; 
v. pr. kūra (un hapax legomenon) a fost atestat doar pe segmental de 
evoluţie „a crea, a făuri, a plăsmui“. Aceeaşi structură în evoluţie 
înregistrează şi numele de agent kũrėjs: „aţâţător, aprinzător al focului 
[sacru]“ > „creator, făuritor, întemeietor“. [14, p. 301-302] Cum bine 
se observă, semnificaţiile din limbile baltice decurg din actul purificării 
prin foc – creator al curăţiei apărătoare, care, la rândul ei, stă la baza 
creării oricăror condiţii benefice pentru viaţă şi bunăstare. Iată fazele 
prin care în acest grup de limbi s-a ajuns la semnificaţiile „a întemeia,  
a înfiinţa; a se aşeza cu traiul“. 

6. Vom constata faptul că evoluţia semantică din baltică o regăsim, 
într-o variantă autohtonă trunchiată, în semnificaţia „a curăţa un loc de copaci,  
a tăia o pădure şi a o curăţi de buturugi, de crengi, spre a putea ara pe locul 
acela sau a-l lăsa de păşune…“ (DLR) a rom. a cura (ex.: Încă au 
făcut folos moşiei, că s’au curatu pădure şi crăngi (a. 1735 IORGA,  
S. D. XIV 54), după DLR) şi a derivatului curătură „loc defrişat 
într-o pădure şi în timpul de faţă cultivat“ (DA I/2, p. 1013), „pământ 
eliberat de pădure, destinat fie culturilor, fie fâneţei, fie păscutului“ 
(Moldovanu, SO. IV, p. 361) [16, p. 57-58]. În limba română 
aceştia concurează cu echivalente ca arsură „loc de pădure defrişat 
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prin ardere“ [16, p. 17] „locuri devastate prin foc“ [DLR], pârliţă  
„loc despădurit prin ardere, loc de sub o pădure distrusă prin ardere“ 
[16, p. 142], pârlitură (toponim Pârliturile) teren agricol, fostă 
pădure în s. Saharna [ibidem], pârjol, „loc unde a ars pădurea“, 
„pădure arsă cu scopul de a face curătură“ [ibidem], pârjolişte, „loc 
unde a ars pădurea“, „pădure distrusă prin ardere“ [ibidem], jarişte 
„loc defrişat prin ardere“ [16, p. 100]. Asupra acestui subiect vom 
reveni într-o altă comunicare. 

Concordanţele din limbile indo-europene puse în relaţie cu un 
şir de fapte extralingvistice ce ţin de actul purificării prin foc întăresc 
semnificaţia „purificare“ pentru cuvântul examinat. Cercetările făcute 
ne-au orientat spre ideea că termenul a cura din română la originea sa 
a fost motivat de realia „foc“, mai exact, de proprietatea acestuia de  
a arde şi mistui – calităţi ce s-au aflat la baza constituirii ritului purificării 
prin foc (= curăţia apărătoare). Dat fiind faptul că în română verbul  
a cura (a curăţa) este folosit în raport cu oricare tip de purificare: prin 
apă (stropire), prin foc (ardere), prin fum (afumare/ (a) tămâiere), prin 
cuvânt (rugăciune, jurământ), termenul dat este unul generalizator. Datele 
cu referire la sfera ritual-religioasă (în mod special cele din rugăciuni) 
ar permite, alături de concordanţele baltice, postularea pentru limbajul 
religios funcţia de terminus tehnicus pentru verbul a cura (a curăţa) din 
română (în deosebi, pentru faza precreştină). 
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hORA  ‒  SIMbOLUL  IDENTITĂțII
NOASTRE  NAțIONALE

pavel  POPa,
Institutul de Filologie al AŞM

Hora a fost şi va rămâne în continuare cel mai naţional dans 
românesc care întruchipează viaţa. Chiar dacă astăzi nu remarcăm date 
palpabile ce ar viza geneza dansului respectiv, dispunem de opinia 
că Hora exprimă identitatea naţională manifestată prin atitudini, 
mentalităţi şi comportamente colective ale modului de existenţă 
a culturii noastre româneşti. Concomitent, universul simbolic în 
orizontul căruia vieţuim împreună, credinţa şi codurile cu ajutorul cărora 
descoperim explicaţia solidarităţii membrilor societăţii româneşti, 
precum şi aspiraţiile oamenilor, toate acestea le putem defini cu ajutorul 
celor două forme: colectivă şi circulară de desfăşurare a dansului. Fiind 
cel mai arhaic joc, Hora este considerat dansul cu cea mai onorată 
valoare ce evocă semnificaţii magice şi mitologice, fructifică o tehnică 
subtilă algoritmică a mişcărilor graţioase şi o ritmicitate interpretativă 
a jucătorilor, comunicată prin mesaje transmise de comportamentul 
lor. Hora reprezintă produsul raţiunii omeneşti, fondat pe dorinţa de 
a cunoaşte şi a gândi logic, de a înţelege sensul, legătura jocului cu 
societatea şi fenomenele naturii. 

Termenul Hora semnifică inteligenţa, judecata şi raţionamentul lui. 
Raţiunea coregrafică de iniţiere a semenilor preluată şi dezvoltată de noile 
generaţii contribuie la educarea pasiunilor specifice creativităţii plastice 
româneşti. Prin urmare, omul care a îmbrăţişat raţional arta dansului 
folcloric este părtaşul raţiunii şi a pasiunii dând vigoare sentimentelor şi 
mesajelor oferite de jocul Hora. 

A întocmi perfect o definiţie a dansului Hora este o muncă de 
neimaginat, în unitatea şi varietatea ei creativă lasă posterităţii valori 
inestimabile. Primul cărturar român care a definit Hora este Dimitrie 
Cantemir în lucrarea Descrierea Moldovei: „Când se prind unul pe altul 
de mână şi joacă roata, mergând de la dreapta spre stânga cu aceeaşi paşi 
potriviţi, atunci zic că joacă hora“ [1, p. 181]. În Dicţionarul Enciclopedic 
Cartier cuvântul horă, hore defineşte un „dans popular românesc cu ritm 
domol, în care jucătorii se prind de mână, formând un cerc închis; cerc 
format de cei care execută acest dans; melodie după care se execută 
acest dans; petrecere ţărănească la care se dansează jocuri populare“ 
[2, p. 418]. O altă interpretare propune folcloristul român Ion Ghinoiu 
în lucrarea Obiceiuri populare de peste an, unde vorbeşte despre 
inconfundabilitatea şi motivele ornamentale ale horei întruchipate pe 
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oul de ritual, definind acest dans în felul următor: „Dans maestuos, cu 
ţinută dreaptă a bustului participanţilor prinşi de mâini în cerc, simbol 
al perfecţiunii, cu funcţie rituală în obiceiurile din ciclul calendaristic 
[…]. Hora este un dans domol, al liniştei şi solidarităţii sufleteşti, 
care contrastează cu alte dansuri româneşti caracteristice prin mişcări 
repezi (Brâul, Sârba), adesea vijelioase (Ciuleandra) [3, p. 84]. 
Menţionând acestea, conştientizăm că Hora prin existenţa sa specifică 
a oferit românului un sens frumos vieţii sale. Românul dintotdeauna  
a căutat frumosul, descoperindu-l şi în Horă, oferind răspuns necesităţilor şi 
aspiraţiilor lui la diferite stadii de dezvoltare a civilizaţiei, pentru că dansul 
respectiv, conştient sau inconştient/ integrat cu viaţa, simbolizează omenescul 
şi adevărul nostru. În acest sens, poporul permanent a găsit surse pentru  
a susţine vitalitatea şi diversitatea dansului Hora ca valoare ce ne 
caracterizează naţiunea, iar cultura şi civilizaţia naţională a ştiut să 
asimileze, să tezaurizeze şi să transmită generaţiilor noi valorile care-i 
sunt necesare şi definesc respectivul dans – comoară estetică unică. 

Desfăşurată în cerc, cu mişcări ritmice desluşite şi transparente, 
ce emit mesaje de drag de viaţă, şi inspirată de semnificaţii cosmice 
ce pastişează navigaţia dansantă a planetelor în jurul soarelui, Hora 
simbolizează divinităţi siderale venerate de străbuni. Se presupune 
că Horei îi revine o vetustate de peste şase milenii, existentă în spaţiul 
georomânesc, în cel al strămoşilor noştri, la traci, la populaţiile româneşti 
din Peninsula Balcanică şi din Carpaţi, până în Slovacia valahă. Vechimea 
Horei este confirmată şi de simbolurile grafice descoperite pe ceramica 
Culturii Cucuteni – cea mai veche civilizaţie europeană, care îmbrăţişa 
teritoriile actuale ale României, Republicii Moldova şi Ucrainei, prin 
însemnele cercul şi roata – simboluri ale firmamentului şi soarelui prezente 
şi în grafia specifică acestui joc. Reprezentarea celor şase femei prinse 
în horă ilustrează distincte asimilări coregrafice ale dansului, dedicate 
forţelor terestre şi unităţii dintre cer şi pământ. Pe obiectul care evocă Hora 
sunt zugrăvite trei cercuri: cercul de bază îmbină tălpile dansatoarelor, 
simbolizând pământul – planetă a sistemului solar, care încheagă şi 
propteşte tot ce există; cercul mijlociu asamblează taliile dansatoarelor, 
însemnând unicitatea generatoare de viaţă, iar cercul superior uneşte 
braţele şi devlele celor şase femei, reprezentând intensitatea spirituală. 

Numeroase descoperiri arheologice certifică practicarea frecventă 
de către societăţile antice a cultului zeiţei-mamă şi a celui solar, fiind 
exteriorizate simbolistic şi în dansul Hora, ca expresie a unui ritual solar de 
fertilitate şi ca reprezentare circulară vie, asociată soarelui ce marchează 
legământul dintre ele cu un simbolism bogat şi revelator în viaţa omului: 
„ca o manifestare a divinităţii […], soarele este izvorul luminii, al 
căldurii şi al vieţii“ [4, p. 133]. Amerindienii din America de Nord (sec. al  
XVI-lea), fixaţi cu traiul între oceanele Pacific şi Atlantic, tradiţional 
în luna iunie practicau Dansul soarelui, în fazele zilei când „soarele 
este cel mai sus, iar ziua, cea mai lungă, dansul era o modalitate de  
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a mulţumi soarelui pentru protecţia acordată şi de a-l ruga să-şi acorde 
favorurile şi în viitor“ [5, p. 183]. 

Melodiile de horă exprimă o anumită încărcătură emoţională ce 
constituie o stare de catharsis pentru anumite trăiri caracteristice fiecărui 
individ în parte, care joacă sau priveşte, având şi funcţia de a modifica 
starea spirituală a actantului activ/pasiv. Anume prin ritmul său muzical, 
Hora semnifică izvorul lăuntric al sufletului şi spiritului individului;  
o formă specifică a vieţii noastre; expresia nonverbală a omului executată 
prin mişcări, salturi, gesturi, mimici simbolizând imaginea artistică  
a românului. În virtutea celor expuse, sentimentele, gândurile, dispoziţiile 
individului şi a colectivităţii sunt elucidate în exprimarea plastică  
a variatelor rosturi sufleteşti aplicate în mod sincer şi graţios. Limbajul 
coregrafic al dansului demonstrează dorinţa de libertate şi suveranitate, 
făureşte emoţii, protejează descătuşarea unor simţiri, a curajului, a iubirii 
de spaţiu şi lume, oferă trupului omenesc graţie, frumuseţe, sănătate. 

Nedefinită pregnant, etimologiei cuvântului hora îi sunt atribuite 
diverse versiuni, în neogreacă χοροio însemnă sat. La noi Hora reprezintă 
dansul practicat în cadrul sărbătorilor calendaristice, ceremonialurilor 
de familie, precum şi în repertoriul Horei satului, obicei consacrat al 
neamului, organizat în zilele de odihnă şi de sărbători, decontând un 
simbolism al sălaşului ancestral cu o valoare incontestabilă, o marcă 
de identificare în lume a spiritualităţii poporului nostru. În bulgaria şi 
Macedonia este numit Horo, în Rusia – Horovod, în Grecia – Chorea 
(choreia, khoreia, χορεορεα) – dans jucat în cerc (χορεύω σε κύκλο) 
şi acompaniat de cântători. Renumitul Homer (gr. Ὅμηρος Hómēros) 
a descris dansul respectiv în lucrarea Iliada (Ἰλιάς), unde Horae 
întruchipează o zeitate-paznic a celor 12 porţi ale Olimpului – locul sacru 
al zeilor. În mitologia târzie Horae reprezintă şi cele 4 anotimpuri, fetele 
zeului solar grec Helios şi ale zeiţei lunii Selene, fiecare înzestrată cu 
atribute convenţionale. Când ziua a fost divizată în 12 segmente egale, 
fiecare parte a fost numită hora – matricea denumirii unităţii de timp – 
ora. Şi astăzi întâlnim în unele localităţi regionalismul ora echivalent cu 
termenul hora. Cele 12 Horae simbolizează ciclicitatea care în vorbirea 
populară mai este numit roata timpului. În aşa mod, remarcăm asemănarea 
dintre cele 12 Horae şi cele 12 zodii prin care trece Soarele timp de un 
an. 12 este cifra ce conţine simboluri legate şi de cei 12 apostoli ai lui 
Iisus, 12 triburi ale lui Israel, 12 luni ale anului, 12 ani ai lui Iisus când  
a mers la templu, 12 fii ai lui Iacov etc. 

Mai multe surse ştiinţifice româneşti îi atribuie vocabulei hora şi 
derivatelor ei următoarele semnificaţii: dans popular românesc, melodie 
populară românească, cerc format de cei care execută acest dans, petrecere 
ţărănească, unde se dănţuiesc jocuri populare ş. a. Horă mai semnifică şi 
adunare, întrunire, concentrare a mai multor oameni într-un loc anumit,  
de exemplu: „când conocarii mirelui ajungeau la casa miresei unde 
se ţinea nunta în prima zi, ziceau o oraţie, adresându-se către nuntaşii 



271

adunaţi în ograda socrului mic: Buna ziua, buna ziua,/ horă frumoasă 
jupâni dumneavoastră!“ [6, p. 59], dar şi sensurile: rotocol mare de 
fân – pentru horişte şi horitură; distanţă parcursă în timp de un ceas – 
pentru oră; hoarî – pentru sat, aşezare rurală, în percepţie contemporană 
(conform dicţionarului Papahagi). Acelaşi sens îl are şi termenul clasic 
grec chora, din care, indubitabil, este derivată şi vocabula aromână 
hoarî. Cuvântul hora mai denumeşte: constelaţie; coroană-boreală; 
încăpere spaţioasă la curtea domnească, servind ca sală de aşteptare, 
loc de petreceri; cerc, grup aparte; bisericuţ, cor (al unei biserici);  
a horî, horăsc – a cosi cu hreapca (dispozitiv la coasă); a aduna cu grebla 
fânul pentru a forma baza căpiţei; a cânta sau a interpreta la instrumente 
melodii populare; hуră (hуre) – oraş, cântec liric sau satiric, adunare 
sărbătorească, organizată, de obicei, în fiecare duminică în sate unde se 
joacă hora; horitor – dansator, cântăreţ etc. Sinonimele cuvântului hora 
sunt: chiuit, chiuitură, doină, strigătură ş. a. 

De la începuturi, Hora, concomitent cu dificultăţile cotidiene ale 
omului, a participat semnificativ la declanşarea spirituală a colectivităţii 
prin dramatismul psihologic provocat de euforia dansului, prin relaxare, 
liniştire, reţinere şi plăcere, bucurie. Eleganţa corpului jucătorului şi  
a paşilor lui de horă creează o înălţare spre divinitate, o încredere în 
viitorul fericit, o rugă către Univers şi asigură (inconştient poate) unitatea 
dintre Cer şi Pământ. 

Hora este inspirată de simbolismul cosmic, anume prin forma 
circulară de desfăşurare: „prin dispunerea dansatorilor în cerc, prin mişcarea 
ritmică şi prin rolul ei de solidarizare emoţională, hora simbolizează o lume 
perfectă şi solară“ [4, p. 72]. Dansul respectiv ilustrează o semnificaţie 
aparte ce implică relaţii cultural-spirituale româneşti. Şi evocarea creaţiei 
coregrafice în Hora Unirii de Vasile Alecsandri subliniază expresia artistică 
care demonstrează unitatea naţională şi rolul incontestabil realizat de 
acest joc în civilizaţia românească. Prin originalitatea şi spectaculozitatea 
sa reprezintă fenomenul real care întruchipează idealitatea noastră de la 
începuturi, simbolizând evoluţia culturii româneşti în rang de manifestare 
a cugetului. Hora mai este şi o dezmierdare trupească întreţinută de 
spontaneitatea sentimentelor de înălţare, bucurie, mândrie, realizată 
prin fineţea, rigurozitatea, corectitudinea, temperamentul executării 
combinaţiilor de paşi horali. Dansul respectiv simbolizează pasiunea 
puternică de a tălmăci veridic acest joc înzestrat cu o sensibilitate distinctă 
de dragoste, de agrement, ce contribuie la realizarea contopirii exaustive 
a interpretului cu divinitatea, simbolizând exteriorizarea spirituală de 
plăsmuire a neamului. Hora confirmă, perpetuu, actul emoţionant de 
comunicare – simbol al activităţii şi solidarităţii sociale, iar distribuirea 
interpreţilor în cerc închis exprimă un ritual de consolidare, o regăsire  
a colectivităţii. Când nuntaşii improvizează cercul şi dansează hora prinşi 
de mâini, aceasta reprezintă comunitatea în care se încadrează mirii – 
moment festiv de trecere a recenţilor căsătoriţi de la statutul de tineri la cel 
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de familie – caz excepţional în viaţa lor, dar şi a satului. Hora reprezintă 
jocul vieţii şi al morţii, al patimilor şi al pasiunilor omeneşti. 

De la obârşie, Hora exprimă o formă individuală de 
comunicare nonverbală şi spontană între interpret şi corpul său, între 
jucător şi ceilalţi participanţi, care implică atât conştientul, cât şi 
subconştientul, demonstrând un mesaj semnificativ într-o situaţie 
destinsă, securizantă, creată de autenticitatea şi expresivitatea pasului 
horal şi convenţia socială, care asociază funcţiile dansului cu diverse 
momente de distracţie sau sacralitate. Menţionăm că dansul Hora 
poate fi caracterizat prin două trăsături specifice care în momentul 
desfăşurării se susţin reciproc:

I. Hora, prin continuitate, menţine şi alimentează neîntrerupt relaţia 
lucidă cu emoţiile participanţilor, depozitate de-a lungul vieţii la rang 
somatic, păstrate ca tensiuni musculare la nivelul unor părţi ale corpului, 
legate simbolic de situaţiile trăite. Conform acestora, constatăm că prin 
dans omul devine mai evocativ, inventează şi demonstrează noi abilităţi 
creatoare ale corpului, conştientizând ponderea lor. 

II. Hora necesită o stare de joc pentru a realiza actul de creativitate 
autonomă, bazat pe imaginaţia interpreţilor inventivi, pe improvizaţia 
spontană şi total liberă, graţie intuiţiei şi inspiraţiei pe moment a unor paşi 
coregrafici ritmaţi în baza acompaniamentului muzical, păstrând stilul şi 
forma locală de interpretare a dansului. 

Forma de interpretare a Horei reprezintă principiul ce determină 
structura internă şi externă a jocului, defineşte limbajul şi modul de 
execuţie a paşilor coregrafici diverşi graţie funcţiei lor de comunicare şi  
a modului individual de repercutare a existenţei sociale a dansului. Fără 
a lua în consideraţie dimensiunile formei lui, dansul creează o stare de 
maximă capacitate de improvizaţie şi strădanie a spiritului şi a organismului 
uman, obţinute prin aspiraţia de a dansa şi manifestate prin năzuinţele 
mentalităţii fiecărui om în parte. Tradiţional, forma de interpretare a horei 
întruchipează cercul închis exprimând o metaforă pentru comunitate: 
„Cercul în cadrul simbolic al figurilor geometrice, ocupă un loc important, 
alături de centru, cruce, pătrat şi triunghi, fiind simbolul perfecţiunii, 
omogenităţii, mişcării imuabile şi eterne care nu are nici început, nici 
sfârşit. Pe plan cosmic, simbolizează cerul, în opoziţie cu pătratul care 
e simbolul pământului. Este şi simbolul timpului, al veşnicei reînceperi, 
redate în plan iconografic prin imaginea şarpelui care-şi muşcă coada […] 
E simbolul dragostei creştine, în centru fiind Dumnezeu, iar credincioşii 
vin spre el din perisferă. […] Cercul împărţit în două: ziua şi noaptea, 
vara şi iarna, yang şi yin. […]. Cercuri unite: unirea dintre cer şi pământ“  
[7, p. 35]. 

Numeroase popoare îi atribuie cercului horal fermitate magică de 
apărare. Din perspectivă apotropaică, în formă circulară sunt construite 
cetăţile (Cetatea Sorocii), stânele, fântânele sau e trasă brazda magică în 
jurul caselor şi a satelor în caz de pericol, dar şi în semn de hotar. 
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Simbolistica cercului este multiplă: „cercul este figura ciclurilor 
cereşti, a revoluţiilor planetare, a ciclului anual din zodiac. Mai degrabă 
decât cercul, forma primordială este sfera care figurează oul lumii, cercul 
fiind o proiecţie sau o secţiune a sferei. Paradisul terestru era circular. În 
iconografia creştină, motivul cercului sugerează eternitatea; trei cercuri 
sudate evocă Treimea: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Tot ce este rotund are 
un sens universal pe care îl simbolizează globul. Sfericitatea universului 
şi a capului omului sunt indici de perfecţiune. Închis, fără început şi fără 
sfârşit, complet desăvârşit, cercul este simbolul absolutului. […] Atunci 
când este destinat să protejeze un individ, cercul devine inel, brăţară, colier, 
brâu, coroană. […] Cercurile aveau menirea de a menţine coeziunea dintre 
suflet şi corp. […] În conştiinţa românească, cercul este asociat soarelui, 
cerului, lumii şi lui Dumnezeu“ [4, p. 31-32]. 

Cercul este simbolul roţii care se învârteşte. Babilonienii au utilizat 
cercul ca măsurătură a timpului, pentru indienii din America de Nord, 
timpul diurn şi cel nocturn reprezintau cercuri ce se aflau deasupra lumii. 
Celţii considerau că cercul şi sfera au valenţe magice, de aceea erau 
amplasate la intrarea în cetate, ca duşmanii să nu răzbată în interiorul 
ei fără războire. În Orientul Mijlociu razele/rozetele, frecvent uzitate în 
arhitectură, erau întrebuinţate şi ca amulete ori obiecte de decor, fiind 
considerate remedii contra deochiului şi a forţelor malefice. Războinicii, 
înainte de luptă, trasau în jurul lor un cerc ca semn de protejare. Ei purtau 
multe brăţări dăruite de cei care îi aşteptau să revină sănătoşi la vatră. 
Aşezările primitive în formă de cerc, roată, ocol erau considerate mijloace 
magice de apărare – model preluat de la aşezarea în cerc a animalelor 
în caz de primejdie; este în acelaşi timp şi motiv solar. Aceste aspecte 
circulare sunt întâlnite şi în ritul colindatului, după finalirea acestuia în 
centrul satului se desfăşoară o „horă mare“, tradiţional circulară. 

Trebuie să remarcăm sacralitatea horei ca cerc închis, în care 
sunt primiţi doar oamenii curaţi. Exemplu ne serveşte Hora căluşarilor 
sau Hora din Căluş – cea mai sacră horă alcătuită din feciori care nu 
aveau dreptul moral să părăsească căluşul timp de 3, 5 sau 9 ani. În 
acest caz, hora delimita un spaţiu sacru. Hora îşi deschide cercul în 
circumstanţe semnificative: intrarea tinerilor (fete, flăcăi) în joc – rit 
de trecere de la starea de adolescent la cea a flăcăului bun de însurat 
sau fată de măritat, cu caracter social strict stabilit de colectivitate: 
„Cât timp oamenii se nasc, se maturizează, se căsătoresc, fac copii, 
îmbătrânesc şi mor; […]; cât timp celebrează ciclurile naturale, 
începuturile şi sfârşiturile calendaristice; […], ei practică sau sunt supuşi,  
cu sau fără ştiinţa lor, unor rituri de trecere“ [8, p. 11]. Acest ritual are 
funcţia de a efectua „tranziţia de la copilărie sau adolescenţă la starea 
adultă, ritualuri care sunt obligatorii pentru membrii unei anumite 
societăţi. Literatura etnologică desemnează aceste ritualuri prin termeni 
ca: „ritualuri de pubertate“, „iniţieri tribale“ sau „iniţieri într-o grupă 
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de vârstă“ [9, p. 178]. Prin acest rit Hora permite participarea tuturor 
doritorilor fără a evalua statutul şi etatea persoanei. Dăinuind coerent în 
scenariile de prestare a vieţii, Hora simbolizează cele mai semnificative 
primeniri din existenţa individului. 

Fenomenul de a trăi al omului, asemuit cu cel al funcţionalităţii 
Horei, manifestat de esenţa proceselor istorice percepute în mod direct de 
către individ ca aspect al naturii şi civilizaţiei în veşnică mişcare, „constă 
astfel dintr-o succesiune de etape ale căror începuturi şi finaluri formează 
ansambluri de acelaşi ordin: naşterea, pubertatea socială, căsătoria, 
paternitatea, propăşirea clasei, specializarea ocupaţiei, moartea. Şi 
fiecăruia dintre aceste ansambluri i se raportează ceremonii al căror obiect 
este identic: realizarea trecerii individului dintr-o situaţie determinantă 
la o altă situaţie determinantă. […], individul transformându-se după 
ce a străbătut mai multe etape şi a depăşit mai multe frontiere. De aici, 
asemănarea generală a ceremoniilor naşterii, copilăriei, pubertăţii sociale, 
logodnei, căsătoriei, gravidităţii, paternităţii, funeraliilor şi iniţieirii în 
societăţile religioase“ [10, p. 16-17]. În acest context rolul Horei este foarte 
semnificativ. De exemplu, participarea dansului Hora la desfăşurarea 
riturilor de trecere a individului din societatea noastră: Hora de scăldătoare 
a nou-născutului; Hora recrutului – ultimul dans din cadrul ceremoniei 
de petrecere a tânărului la cătănie; Ieşitul la horă a fetei/flăcăului în 
cadrul Horei satului; Hora înhobotatului miresei sau De trei ori în jurul 
mesei la îmbrăcatul miresei; Hora tinerilor însurăţei sau Hora miresei  
(în unele localităţi din sudul republicii numită şi Nuneasca) – simbolizează 
celebrarea şi bucuria tuturor la vederea cuplului de miri alăturaţi pentru 
prima oară în Hora mare, ţinută în faţa casei miresei; Hora socrilor mari; 
Hora socrilor mici; Hora de cununie, jucată în ograda bisericii şi pe drum 
până la locul destinat; Hora mortului, din ritualul petrecerii în cealaltă lume  
a tinerei/tânărului nelumit, care era înmormântat în veşmânt de mire: 
„Năframa de cununie/ Ţi-am pus-o la pălărie;/ Năframa di vornicel/  
Ţi-am pus-o la feşnicel,/ Năframa di lăutari/ Ţi-am pus-o la preuţi mari“  
[11, p. 89], dar şi cu alte prilejuri importante în viaţa omului, marchează 
diverse momente de trecere a individului. 

În tradiţia noastră acest dans, dintotdeauna, oferea numeroase 
privilegii tinerilor de a frecventa hora, a merge la bal, la cârciumă, a umbla 
cu colindatul, a dansa cu fete/flăcăi la joc etc.: „Tânărul trebuia să treacă  
o serie de probe de putere şi de bărbăţie, pentru a dovedi că este capabil să 
facă faţă îndatoririlor care îl aşteaptă în noua stare“ [12, p. 134-135]. 

Un alt obicei semnificativ este şi ritul de trecere a omului de la starea 
de doliu la viaţa normală. După pomenirea decedatului apropiat, persoana 
respectivă intră în horă şi aruncă dulciuri şi monede peste cap. În tradiţia 
creştinească, banul, datorită formei lui circulare şi materialului strălucitor 
din care este făcut, este asociat „principiilor solare şi valorilor cereşti“ 
[7, p. 21]. Acest ritual practicat şi în prezent în satele Chircani, Cucoara, 
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Badicul Moldovenesc din raionul Cahul, este asemănat cu bunăstarea, 
fermitatea şi considerat drept permisiune din partea decedatului,  
a Domnului şi a colectivităţii de a-şi trăi viaţa cu toate bucuriile ei. Tot 
în localităţile respective se utilizează obiceiul de a petrece flăcăul/fata 
mare în lumea celor drepţi cu muzică populară, iar tineretul dansează pe 
drum până la cimitir fără a chiui, intona strigături şi a demonstra veselie, 
ci contrar – tristeţe profundă, ei fiind legaţi cu ştergare şi cu băsmăluţe 
împăturite triunghiular la mâna stângă, cu colţul ascuţit în jos. Localnicii 
numesc acest obicei „Hora vieţii şi a morţii“. 

Datorită participării dansului la desfăşurarea vieţii omului, Hora 
semnifică celebritate, răspunzând întocmai cerinţelor lui şi a societăţii. 
Hora înseamnă şi limbaj – ansamblu de mişcări ritmate, variate ale 
corpului omenesc, executate în ritmul unei melodii, un sistem de semne 
codificate, care nu fac apel la cuvinte, dar scot în vileag multe idei sau 
sentimente prin mişcare, culoare, sunete muzicale etc. 

De asemenea, Hora semnifică şi manifestare, uneori explozivă  
a instinctului vieţii, unde trupul şi sufletul, creatorul şi creaţia, 
vizibilul şi invizibilul, regăsindu-se, se contopesc într-un extaz unic,  
dând naştere unor noi momente şi mesaje de creaţie coregrafică horală, 
care valorifică necesitatea funcţiei dansului în raport cu viaţa omului. 
Din aceste considerente, constatăm că la acelaşi nivel al existenţei vitale 
a omului se manifestă şi Hora, atât ca fenomen mental, cât şi spiritual. 
Ea nu dispare, ci se transformă, de aceea acest dans nu poate fi repetat 
întocmai. De fiecare dată, parametrii energetici ai lui se schimbă, fiind 
într-o armonie concomitentă cu evoluţia universului: „Aceasta explică 
faptul că mişcarea se manifestă pretutindeni în Univers, că nimic nu este 
în stare de repaos, că totul se mişcă, totul vibrează“ [13, p. 35]. Astfel 
sunt toate dansurile sacre cu caracter religios ce inspiră sentimente de 
adoraţie, aşa ca: hora după cununie sau primul dans nupţial – Dansul 
mirilor, considerat unul dintre cele mai vechi şi frumoase obiceiuri de 
nuntă cu o conotaţie diferită pentru fiecare cuplu. În timpul practicării 
acestuia unele cupluri acordă icoanei de cununie, din punct de vedere 
creştin, un respect divin, dansează ţinând ambii icoana, „căci icoana 
este, înainte de toate, reprezentare în limitele inerente incapacităţii 
fundamentale de a traduce adecvat divinul – a Realităţii transcendente 
şi suport al meditaţiei: ea tinde să fixeze mintea asupra imaginii care, 
la rândul ei, o trimite mai departe, concentrând-o asupra Realităţii pe 
care o simbolizează“ [14, p. 462]. 

Dansul Hora scoate în prim-plan un scop bine determinat, 
promovează producerea „bucuriei, voioşiei. Căci dansul ţărănesc 
este, întâi de toate, vesel, el incită la zburdare, la dezlănţuirea întregii 
fiinţe“ [15, p. 16], celebrează binefacerile naturii şi ale oamenilor, 
asigură coeziunea comunităţii româneşti prin reactualizarea faptelor 
strămoşilor, fiind simbolul suprem al bunăstării societăţii. 



276

În Horă îşi găsesc expresivitatea adecvată toate elementele 
constitutive ale culturii populare autohtone, care ţin de spiritualitatea 
românească. Semnificaţia şi valoarea incontestabilă a Horei exprimă 
o binecuvântare peste metaraţiunea naţională, ce constituie expresia 
esenţială a întregii spontaneităţi creatoare româneşti. 

Hora reprezintă dansul indispensabil al afirmării vieţii, întocmai 
ca munca şi hrana. Astfel concepută, Hora ilustrează perfect factorul 
fundamental al spiritualităţii poporului român pentru că este legată de 
opinia comună şi universală despre viaţa şi lumea autohtonului, concepţia 
unei lumi unitare, în care există legităţi izvorâte din echilibrul pământesc, 
al forţelor cosmice de ordin divin. 

Hora uneşte toată lumea într-un cerc exorbitant, unde oamenii se 
prind de mâini, învârtind cercul, de obicei, împotriva sensului mişcării 
acelor ceasornicului. Acompaniamentul muzical al Horei este realizat, 
mai des, de instrumente muzicale ca: vioara, trompeta, acordeonul, 
toba, fluierul ş. a. 

În secolul al XIX-lea Horă se numea şi locul unde se desfăşura 
sărbătoarea ţărănească Hora (Jocul, Hora satului). Hora mai poate fi 
numită şi în funcţie de originea sa: – Hora de la Colibaşi, Hora de la 
Slobozia Mare, Hora de la Cahul, mai rar, poartă numele persoanei – 
Hora lui Michişor Botgros, Hora lui Vovulică, Hora lui moş Ion Duia 
etc. sau numele evenimentului – Hora miresei, De trei ori în jurul 
mesei, Hora nunţii etc. 

Hora, pentru români, reprezintă cel mai exhaustiv ritual ce 
simbolizează existenţa milenară, stilul definitoriu de comunicare a 
cugetărilor noastre, instrumentul prin interludiul căruia conversăm, ne 
informăm, realizăm schimburi de idei, viziuni, credinţe, ne înţelegem 
reciproc. Acest dans precede un eveniment capital: evadarea, anamneza 
sau moartea, conform caracterului său magic, prin imitarea perfectă 
a ritmului poporului şi întruchipează metafora renaşterii identităţii 
naţionale româneşti. 
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hĂRțILE  DE  MOTIVAțIE  ‒  O  ETAPĂ  NOUĂ
ÎN  ISTORIA  GEOGRAFIEI  LINGVISTICE

liliaNa  POPOVSChi,
Institutul de Filologie al AŞM

Geografia lingvistică, pe care I. Iordan o califică drept „începutul 
unei adevărate revoluţii“ [1, p. 149] în ştiinţa limbii, iar E. Coşeriu – drept  
„una din marile cuceriri ale ştiinţei lingvistice“ a secolului trecut, deoarece  
„a anulat dogme, a confirmat ipoteze şi a pus în relief noi fapte, contribuind 
la clarificarea şi modificarea în profunzime a unei serii de probleme, care 
astăzi sunt cunoscute mult mai bine decât acum cincizeci de ani, sau sunt 
abordate într-o manieră mult diferită“ [2, p. 71], şi-a perfecţionat constant 
procedeele de investigare a realităţii glotice. Dacă la începuturile sale 
geografia lingvistică se axa pe probleme epistemologice şi metodologice 
de elaborare a atlaselor, preocupările de ultimă oră vizează valorificarea 
datelor furnizate de acestea, pentru ca, pe baza variaţiei diatopice, să se 
depisteze mecanisme generale ale limbajului [3, p. 1]. 

Se ştie că, după publicarea, între 1902 şi 1910, a primului 
mare atlas lingvistic din lume – Atlasul lingvistic al Franţei, de 
Jules Gilliéron şi Edmond Edmont, geografia lingvistică cunoaşte  
o dezvoltare extraordinară, mai ales în domeniul romanic. Numeroasele 
atlase naţionale (generale) şi regionale care au văzut lumina tiparului 
reprezintă, de obicei, colecţii de hărţi punctuale sau analitice, care 
reproduc formele înregistrate în fiecare punct de anchetă. Spre deosebire 
de atlasele generale care prezină o imagine de ansamblu a varietăţilor 
dialectale ale unei limbi naţionale, atlasele regionale sunt atlase ale unor 
teritorii mai restrânse, au o reţea de puncte mai deasă şi, deci, permit 
o înţelegere aprofundată a fenomenului dialectal. Ele au menirea de  
a le completa pe cele naţionale. Totuşi, atât atlasele naţionale, cât şi cele 
regionale sunt atlase ale discontinuităţii, punând în evidenţă varietatea 
dialectală, diversitatea manifestată în interiorul unei unităţi (limbă, 
dialect, grai). 

În ultimele decenii, însă, cercetările lingvistice sunt orientate spre 
descoperirea aspectului continuu în limbă. Această evoluţie nu a putut să 
nu atingă şi dialectologia şi, implicit, geografia lingvistică. Astfel a apărut 
ideea atlaselor plurilingve, „de generaţia a treia“, care să pună în evidenţă 
trăsăturile comune ale mai multor limbi înrudite sau neînrudite. Depăşind 
graniţele unei ţări, atlasele plurilingve sunt atlase ale continuităţii.  
Ele oferă posibilitatea de a dezvolta teoria cu privire la tipologia 
limbilor şi la contactele dintre limbi. 



279

Fixând starea limbii la un moment dat, aşa-numitele atlase „clasice“ 
au oferit un bogat material pentru diverse cercetări ulterioare, care 
urmăreau să explice în ce fel şi din ce cauză s-a ajuns la această stare. 
Primele interpretări s-au bazat pe principiile gilliéroniene (migrarea 
cuvintelor, concurenţa dintre cuvinte etc.) şi areale (formele mai vechi 
se păstrează în ariile izolate, ariile laterale, ariile întinse pe suprafeţe 
mari, ariile mai noi). De pe la mijlocul secolului al XX-lea, studierea 
unităţilor teritoriale începe să se facă cu ajutorul metodelor structurale, 
ca şi studierea limbii standard. Aplicarea metodei structural-diacronice, 
de exemplu, a permis depistarea a numeroase microsisteme lexico-
semantice dialectale [vezi, de exemplu, 4; 5], ceea ce prezintă un 
interes deosebit pentru studierea structurii lexicului dialectal. Odată cu 
apariţia în lingvistică a curentului cognitiv (anii ’70 ai secolului trecut), 
care are drept obiect de studiu limba ca instrument de cunoaştere, 
materialul lexical este interpretat prin prisma principiilor de denominaţie,  
a proceselor şi procedeelor ce însoţesc actul denominativ, ţinându-se 
seama nu doar de organizarea cuvintelor în sistem, dar şi de mecanismul 
denominaţiei, deoarece raporturile de interacţiune între termeni sunt 
„legate de natura procesului de cunoaştere ca reflectare, de mecanismul 
creării noilor denumiri (cuvinte, sintagme terminologice), de evoluţia 
semnificaţiei cuvintelor vechi, de existenţa unei permanente tendinţe 
de asociere în limbă“ [6, p. 16-17]. În acest sens, studierea premiselor 
desemnării obiectelor, a motivaţiei lexicale ca primă etapă în crearea 
noilor denumiri, este de primă importanţă. 

Orice denumire are o oarecare motivaţie la origine. În procesul 
căutării numelui pentru noul obiect, prin intermediul asociaţiilor de idei, 
vorbitorul îl compară cu obiectele deja cunoscute şi astfel este identificat 
semnul caracteristic comun pentru lucrurile omogene sau considerate 
omogene – imaginea primară, semnul reprezentării obiectului, semnul 
motivant care va sta la baza creării noii denumiri. Din moment ce lucrurile 
reflectate sunt fixate în conştiinţă cu ajutorul semnelor limbii, un cuvânt 
nou are întotdeauna la bază un cuvânt existent deja în limbă, astfel încât 
o denumire motivată aminteşte de un alt cuvânt, de multe ori nemotivat. 
Noile denumiri sunt motivate de semnele deja existente în limbă, deci 
motivaţia „mediază trecerea de la un nume la altul, … de la un sens la altul“ 
[7, p. 276]. S-a constatat, de asemenea, că ea se caracterizează printr-un 
anumit „ataşament tematic“ [6; 8; 9; 10, p. 224], în sensul că în cadrul unui 
domeniu conceptual motivaţia unităţilor denominative este asemănătoare 
la nivelul motivemelor (al tipurilor de semne motivante), şi chiar în 
idiomuri diferite se observă potriviri de motiveme, datorate contactului 
cultural, contactului dintre limbi, dar şi mentalităţii comune a oamenilor, 
modului identic de a reflecta lucrurile. Diferite pot fi semnele motivante 
concrete şi procedeele la care se recurge pentru a denumi obiectele 
realităţii extraglotice. De aceea descrierea motivaţiei unităţilor lexicale 
permite clasificarea tipologică a denumirilor şi stabilirea specificului în 
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exprimarea noţiunilor atât la nivelul unei limbi, cât şi la nivelul unui grup 
de limbi. 

Interesul pentru acest aspect al investigaţiei ştiinţifice şi-a găsit 
reflectare în domeniul geografiei lingvistice prin apariţia hărţilor 
de motivaţie (motivaţionale), utilizate pentru prima dată în Atlasul 
limbilor Europei (Atlas Linguarum Europae – ALE), apoi în Atlasului 
Lingvistic Romanic (Atlas Linguistique Roman – ALiR), ambele atlase 
interpretative. Din ALE s-au publicat până în prezent 8 fascicule 
(1983-2014). Fascicula 8, editată la Bucureşti sub egida Institutului de 
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române, editor 
– prof. Nicolae Saramandu, spre deosebire de cele anterioare, include 
comentarii şi o serie de hărţi lingvistice disponibile în format digital. 
Din ALiR s-au publicat 2 volume a câte 2 fascicule fiecare (vol. I – 1996, 
vol. II a – 2001, vol. II b – 2009). Este în curs de elaborare vol. III. 

Hărţile de motivaţie sunt hărţi sintetice, ce reprezintă un început de 
interpretare a faptelor întâlnite pe teren şi încearcă să stabilească limitele 
ariilor de răspândire a tipurilor de denumiri pentru noţiunile vizate. O etapă 
obligatorie de investigaţie, ce precedă întocmirea propriu-zisă a hărţilor, este 
analiza etimologică atentă a termenilor şi stabilirea reprezentărilor primare, 
definitorii pentru denumirea conceptelor. Lectura interpretativă a hărţilor 
motivaţionale este facilitată de utilizarea simbolurilor pentru redactarea 
materialului lexical – simboluri ale motivaţiilor semantice, o inovaţie  
a tehnicii cartografice, ce derivă din noua viziune asupra faptelor de limbă. 
Pe de altă parte, autorii ALE şi ALiR nu se limitează doar la cartografierea 
materialului dialectal, ci dotează hărţile cu importante comentarii. Pe baza 
hărţilor şi a comentariilor aferente au fost elaborate numeroase comunicări 
ştiinţifice, articole şi studii temeinice prin care cercetătorii şi-au adus 
contribuţia la studierea fenomenului motivaţiei. Analiza materialului 
lexical din această perspectivă a demonstrat faptul că în limbi diferite 
ca origine sau aflate la mare depărtare unele de altele denumirile pentru 
anumite concepte au motivaţii identice sau asemănătoare, adică „vorbitorii 
lor au realizat acelaşi proces mental în selectarea şi reţinerea unei anumite 
trăsături distinctive a conceptului, pe care au transformat-o în elementul 
semantic esenţial al denumirii nou create“ [11, p. 66]. Mai mult ca atât, 
interpretarea hărţilor de motivaţie a contribuit la o mai bună cunoaştere  
a istoriei culturii continentului european, a raporturilor culturale dintre 
diverse comunităţi de vorbitori [12]. Vom ilustra cu câteva exemple. 

Una din primele interpretări motivaţionale ale materialului înregistrat 
pentru ALE a fost realizată de prof. Mario Alinei, cofondator şi o perioadă 
preşedinte al atlasului, cu referire la denumirile curcubeului în dialectele 
limbilor Europei. Comentariul a fost inserat în prima fasciculă, publicată 
în 1983 [13], dar a fost prezentat anterior la câteva reuniuni ştiinţifice  
[14, p. 8-9] şi aprofundat mai târziu în diverse studii care i-au permis 
autorului să dezvolte propria teorie a motivaţiei şi a istoriei culturale  
a Europei [15; 16; 17]. Pe baza analizei preliminare, Mario Alinei 
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grupează denumirile fenomenului atmosferic în trei tipuri, după 
reprezentările magico-religioase pe care le au la bază: 1) creştine 
sau islamice, în funcţie de aria geografică (de exemplu, „arcul lui 
Dumnezeu“, „cercul lui Dumnezeu“, „centura lui Dumnezeu“, „crucea 
sfântului Ion“ etc. în dialectele franceze), 2) precreştine sau preislamice, 
de natură antropomorfă (în limbile indo-europene, în special, curcubeul 
este asociat cu centura unei zeiţe), 3) precreştine sau preislamice, de 
natură zoomorfă („vulpe“, „vacă“, „animal divin“ etc.). Autorul ajunge 
la concluzia că motivaţiile denumirilor curcubeului sunt legate de 
tradiţiile populare, mitologie şi istoria religiilor, iar cercetarea lor relevă 
trei etape în procesul dezvoltării culturale a Europei şi caracterul sacru 
atribuit acestui fenomen atmosferic la fiecare etapă. Astfel, M. Alinei 
demonstrează că, stabilindu-se stratigrafia motivaţiilor, se poate ajunge 
la o mai bună cunoaştere a istoriei spiritualităţii europene. 

Analizând datele obţinute la întrebarea 047 „le bois, la forêt“ 
(„pădure“) din chestionarul ALE, V. Arvinte constată că numărul mare 
de denumiri, notate în cele 2500 de localităţi ale reţelei atlasului, pot fi 
reduse, din perspectivă etimologică, la 95 de radicale, iar în 65 de cazuri 
s-a putut identifica semnificaţia primară. Restul denumirilor aparţin 
unor limbi şi dialecte mai puţin studiate. În denumirile conceptului 
„pădure“, analizabile din punctul de vedere al motivaţiei, au fost reţinute 
următoarele semne caracteristice: natura locului acoperit de pădure (loc 
mlăştinos, teren de lângă apă), aspectul topografic în corelaţie cu cel 
vegetal (loc mintos, munte împădurit), însuşirea de loc necultivat, de loc 
pustiu, de sălbăticie, desimea arborilor, specia dominantă pe un anumit 
teritoriu, funcţia de graniţă naturală între teritorii şi popoare, aspectul 
utilitar al acestei realităţi: rezervaţie seniorială, loc împădurit destinat 
vânătorii sau păşunatului, loc interzis etc. Uneori, denumiri specifice, 
desemnând tipuri de păduri, au devenit denumiri generice şi invers. Pentru  
a explica motivaţia termenilor, se recurge la substratul cultural, la 
concepţia despre pădure – realitate naturală strâns legată de viaţa omului 
încă din preistorie. Cât priveşte rom. pădure, acesta provine de la radicalul 
latinesc popular padūle (rezultat prin metateză din lat. palūs, palūdis), 
care însemna „mlaştină“ [11]. 

Din comentariul la harta 181 a ALE aflăm că denumirile ficatului 
în limbile Europei pot fi divizate în şapte grupuri motivaţionale:  
1) denumiri legate de funcţia de secreţie a ficatului (de exemplu, ung. 
máj, împrumutat şi de limba română), 2) denumiri ce reflectă localizarea 
organului în corpul omului (de exemplu, ucr. vutroba), 3) denumiri ce 
reflectă caracteristici ale organului: forma, consistenţa, structura etc. 
(de exemplu, fr. dure), 4) denumiri preluate de la alte organe: inimă, 
plămâni, rinichi, splină, intestine, vezica biliară etc. (de exemplu, rom. 
plămân „ficat“, fr. tripe dure „ficat“ < tripe „intestine“), 5) denumiri 
metaforice (de exemplu, fr. panne „un lob de ficat“ < lat. penna 
„aripă“), 6) denumiri motivate de preparate culinare din ficat de animale  
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(de exemplu, rus. pečen’, denumirile derivate de la lat. fīcātum),  
7) denumiri cu sensul iniţial de „obiect mic, bucată, fărâmă“ (de exemplu, 
sb. crni drob < drob < *drobiti „a fărâmiţa“), 8) denumiri ce provin de la 
o bază nemotivată indo-europeană însemnând „ficat“, printre care cele 
cu baza džiger-/çiğer (de exemplu, tc. gigher, împrumutat şi de limba 
română), 9) denumiri nemotivate [18]. 

Prof. V. Pavel în colaborare cu acad. S. Berejan au elaborat 
comentariul referitor la harta MILLE-PATTES (MIRIAPOD) din ALiR 
[19]. Multe din denumirile miriapodului fac referire la caracteristicile 
morfologice ale animalului. Una din imaginile recurente în spaţiul 
romanic este cea de „animal cu multe picioare“, al căror număr variază 
de la o arie la alta, deşi este clar că desemnează o multitudine generică: 
numărul patruzeci se află la originea denumirii româneşti cârcâiac 
(împrumut din turcă), treizeci apare în domeniul reto-roman, cincizeci 
– în domeniul catalan şi chiar o mie – în franceză (fr. mille-pattes, 
millepieds). Denumirile formate de la numeralul o sută constituie tipul 
cel mai răspândit (it. centogambe, sp. ciempiés etc.). 

După cum subliniază Nicolae Saramandu şi Manuela Nevaci 
într-un articol la temă, „elaborarea hărţilor lingvistice motivaţionale 
a fost impusă de constatarea unei „mentalităţi comune“ la vorbitori 
de limbi diferite, din cadrul unei familii sau al mai multor familii de 
limbi. Semnificaţia hărţilor de motivaţie este însă mai largă, în sensul 
că aceste hărţi ajută la lămurirea sau corectarea unor etimologii din 
limbi particulare şi oferă un model de interpretare pentru hărţile din 
atlasele naţionale şi chiar regionale“ [20, p. 221]. Noul mod de abordare 
a faptelor de limbă oferă posibilitatea îmbunătăţirii tehnicii de elaborare 
a atlaselor naţionale şi regionale. Un exemplu elocvent în acest sens 
este Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, 
Transnistria (ALRR. Bas.) în 4 volume (1993-2003), elaborat la Chişinău 
sub conducerea prof. V. Pavel. Atlasul aplică acelaşi procedeu de 
cartografiere ca şi atlasele plurilingve – utilizarea simbolurilor, doar 
că recurge la o modalitate specifică de sistematizare a cartogramelor 
[21]. Anumite semne (contur de cerculeţ şi alte figuri geometrice 
înnegrite în întregime) servesc la fixarea cuvintelor primare,  
în linii mari, unităţi lexicale moştenite şi împrumutate, nemotivate 
sau percepute ca nemotivate de vorbitori. Denumirilor create pe teren 
românesc cu motivaţie semantică identică le corespunde aceeaşi 
figură geometrică ca şi cuvântului-bază, iar modificările grafice în 
interiorul semnelor geometrice marchează tipurile de denumiri din 
punctul de vedere al formei: cuvinte derivate sau îmbinări de cuvinte 
(şi denumiri perifrastice în general). Astfel, hărţile ALRR. Bas. 
permit „nu numai informarea imediată asupra varietăţii şi repartiţiei 
în spaţiu a unităţilor de denominaţie, ci şi informarea despre sursele 
de îmbogăţire şi procedeele de creare a denumirilor în viul grai“  
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[22, p. 9]. De exemplu, conform hărţii 206, pentru noţiunea „brânză 
de oi“ vorbitorii graiurilor moldoveneşti din stânga Prutului 
întrebuinţează trei cuvinte primare: brânză, caş, caşcaval şi sintagme 
formate de la brânză şi caş: brânză de oaie, brânză fărmată, brânză 
felii, brânză telemea şi, respectiv, caş sărat, caş hrinci. 

În concluzie, hărţile de motivaţie – o inovaţie în metodologia 
elaborării atlaselor lingvistice, adecvată noilor obiective ale cercetării 
varietăţii diatopice – reprezintă o etapă nouă în dezvoltarea geografiei 
lingvistice, cu implicaţii deosebite în teoria limbii, în special, în 
onomasiologie, motivologie, istoria limbii, tipologia limbilor etc., dar şi 
în domenii conexe, precum istoria culturii. 
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DIN  VIAțA  CUVINTELOR

caroliNa  POPUșOi,
Institutul de Lingvistică al Academiei Române

„Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ din Bucureşti

Cuvintele, ca şi fiinţele, au viaţă şi destin. Unele dintre ele sunt 
hărăzite să dăinuiască milenii, altele, veacuri sau doar decenii. Uneori însă 
existenţa lexemelor este şi mai scurtă, acestea neapucând nici măcar să se 
impună în limbă. Apoi, unele cuvinte se bucură de o largă circulaţie, altele 
au un uz mai restrâns sau, chiar, limitat la anumite categorii de locutori. 
O soartă similară celor din urmă a avut şi lexemul domnelnic/domnelnică, 
care constituie obiectul de studiu al articolului de faţă. 

Abordarea subiectului în discuţie reprezintă o pledoarie pentru 
scoaterea din anonimat a acestui lexem cu valoare cultă, atestat într-o 
traducere a unui document de la începutul secolului al XIX-lea, cu titlul 
Aşăzâmănt pentru un schit românesc în Muntele Atos. Actul a fost întocmit 
la mănăstirea Marea Lavră din Muntele Athos, în iunie 1820, în timpul 
Mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache. Înscrisul prevede acordarea 
statutului de schit românesc (cu numele Prodromu) chiliei care aparţinuse 
între 1810-1816, prin cumpărare, monahului moldovean Iustin şi celor doi 
ucenici ai săi, Grigorie şi Patapie. 

Cea dintâi relaţie cu lexemul domnelnic/ domnelnică a avut loc în 
perioada de redactare a literei D, din cadrul Dicţionarului Limbii Române 
(DLR), cunoscut ca Dicţionarul Tezaur al Limbii Române. În manuscrisele 
DLR, din timpul lui Sextil Puşcariu, cuvântul domnelnică (tratat ca 
substantiv feminin) a fost definit prin „biserică“ şi trimitea la un exemplu 
din Uricariul… lui Theodor Codrescu, adică la acel document pe care 
l-am menţionat mai sus. Din lipsă de alte izvoare (ştiinţifice şi literare) 
şi din cauza ambiguităţii citatului şi a definiţiei, lexemul domnelnică nu  
a mai fost inclus în Dicţionarul Limbii Române (DLR). 

Pentru a repara această nedreptate faţă de elementul lexical 
examinat (redându-i locul pe care îl merită cel puţin într-un dicţionar de 
cuvinte vechi ale limbii române), am reluat recent investigaţia problemei. 
Căutând din sursă în sursă, l-am descoperit surprinzător la A. de Cihac, 
în Dictionnaire d’étymologie daco-romane, apărut în 1870. Autorul 
tratează lexemul domnelnic ca adjectiv, redactându-l în familia lexicală 
a cuvântului domn, şi-l defineşte prin franţuzescul „dominical“. În limba 
franceză, dominical are atât sensul „care ţine de duminică; duminical“, cât 
şi „care aparţine Domnului; domnesc; dumnezeiesc“. Cuvântul dominical 
se întâlneşte şi în dicţionarele româneşti din trecut [11, 13, 10, 14, 15, 2], 
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dar şi în DLR (unde este consemnat ca variantă a lui duminical), având 
cele două înţelesuri ca în franceză. 

În dicţionarul lui A. de Cihac, ca exemplu la cuvântul analizat, se dă 
îmbinarea biserică domnelnică, fiind explicată prin „église dominicale“. 
Structura în discuţie se prezintă drept o sintagmă şi poate fi definită prin 
„biserică de duminică/ ∼ duminicală“, dar şi prin „biserică domnească/  
∼ dumnezeiască“. De altfel, aceste două sensuri sunt, oarecum, 
complementare, căci şi biserica (= casa Domnului), şi duminica (= ziua 
Domnului ← dies dominica ← Dies Domini) aparţin lui Dumnezeu. 

Dacă definiţia „biserică domnească/ ∼ dumnezeiască“ sună 
firesc, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre explicaţia „biserică 
de duminică/ ∼ duminicală“. În situaţia din urmă, apare întrebarea: 
există şi biserică de miercuri, de vineri sau de o altă zi a săptămânii? 
Elucidarea acestui aspect ne-a parvenit din informaţiile obţinute 
despre organizarea din trecut a vieţii monahale de la Sfântul Munte. 
Pe vremuri, schitul athonit avea o altă structură decât ceea ce ştim noi 
despre asemenea aşezări. Acestea nu erau ca astăzi nişte „mănăstiri 
mici“, ci reprezentau un ansamblu de aşezări autonome unele faţă 
de celelalte. Prin urmare, schitul athonit era constituit din mai multe 
grupuri de chilii, fiecare grup având în frunte un gheronda (adică un 
bătrân înţelept). În jurul acestor călugări bătrâni, se puteau afla câţiva 
ucenici, cu care se nevoiau într-un astfel de cadru restrâns şi de sine 
stătător. Fiecare grup de chilii (care erau case propriu-zise, cu terenul 
aferent) avea amenajat şi un paraclis, în care membrii lui participau 
la slujbele zilnice. Serviciul divin de duminică (sau de sărbători) se 
oficia însă în biserica mare (adică în biserica de duminică), unde 
veneau toate aceste grupuri din ansamblul schitului. Aşadar, modul 
de organizare a vieţii monahale de la Sfântul Munte legitimează, 
fără echivoc, utilizarea sintagmei biserică domnelnică „biserică de 
duminică/ ∼ duminicală“. 

Un alt aspect, deosebit de important în abordarea subiectului 
examinat, îl reprezintă limba de origine a documentului. Întrucât 
Theodor Codrescu nu ne oferă în Uricariul… asemenea informaţii, 
am stabilit, în baza unor referinţe (extra) lingvistice, că limba în care  
a fost redactat actul este greaca. Printre argumentele care ne-au orientat 
către această concluzie, menţionăm:

– Actul este întocmit la mănăstirea Marea Lavră, care reprezintă  
o aşezare monahală grecească. Prin urmare, era firesc ca documentul să 
fie scris în limba vorbită de călugării de aici. Specificăm, de asemenea, 
că limba oficială (şi de corespondenţă) a Republicii Monahale a Muntelui 
Athos este greaca. 

– În document, apar multe grecisme, fapt care întăreşte deducţiile 
noastre despre limba de origine. Pentru confirmare, semnalăm câteva 
dintre împrumuturile greceşti (învechite) din acest act: afierosit „închinat“, 
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„dăruit“, „dedicat“; a catagrafisi = „a înregistra“, „a inventaria“; a clironomisi  
„a moşteni“; diadoh „moştenitor“, „urmaş“; dichiu = „administrator al unei 
mănăstiri“, „econom“, „egumen“; a se filotimisi „a-şi arăta bunăvoinţa, 
mărinimia“. Uneori, şi glosările (sinonimizările) traducătorului sunt 
redate prin împrumuturi greceşti învechite. Spre exemplu, cuvântul drituri 
„drepturi“ este explicat prin grecismul pronomii „drepturi“, iar lexemul 
stimă este glosat prin elinescul ipolipsis „apreciere“, „stimă“. 

– Structura internă a unor cuvinte din document este după modelul 
echivalentelor din greacă, ceea ce confirmă, şi în plan gramatical, că s-a 
tradus din această limbă. 

– Traducătorul care adevereşte buna tălmăcire a documentului 
este un muntean, de obârşie grec. Informaţia din urmă reiese din numele 
lui grecesc, şi anume Hartular („cărturar“). Plecând de la faptul că un 
cunoscător nativ al unei limbi este cel mai în măsură să facă o traducere 
din idiomul respectiv, acest aspect susţine ideea despre provenienţa greacă 
a înscrisului. 

O altă preocupare din această arie tematică ţine de etimologia 
lexemului domnelnic/ domnelnică. Analizând structura internă  
a cuvântului, dar şi informaţiile găsite în manuscrisul DLR şi în 
dicţionarul lui A. de Cihac (care îl tratează în sfera semantică a lui domn), 
constatăm că acesta este derivat de la lexemul Domn (= Dumnezeu) şi 
din sufixul -elnic (ă)1.20 După cum observăm, lexemul în discuţie este 
format dintr-un cuvânt românesc de origine latină şi din afixul -elnic 
(ă), care este de sorginte slavă [12, p. 429; 6, p. 38; 9, p. 96]. Se pare că, 
în secolul al XIX-lea, acest sufix a fost destul de productiv în procesul 
de formare a cuvintelor româneşti2.21 Derivarea cu ajutorul lui a avut loc 
atât de la baze nominale, cât şi de la cele verbale. Chiar în documentul 
analizat, se mai întâlnesc două lexeme create pe teren românesc (ca 
şi domnelnic), după modelul celor structurate cu sufixul -elnic (ă)  
(vz. schitelnic „călugăr care locuieşte într-un schit“ şi vieţuielnic 
„persoană care îşi duce viaţa într-un anumit loc“). Astăzi, acest sufix se 
mai întâlneşte la nivel dialectal (în Muntenia istorică şi în Sudul Moldovei  
[16, p. 50]), fiind concurat puternic de registrul învechit. În limba 

1 Asemenea aşezări idioritmice se mai întâlnesc astăzi la schitul Lacu de la 
Muntele Athos. Comunitatea idioritmică reprezintă o organizare monahală „în care 
călugării duc o viaţă liberă, cu avere personală, cu gospodării proprii (case, grădini 
etc.), aşezate în preajma bisericii mănăstirii, dar în afară de incintă. Dacă din punct 
de vedere material sunt independenţi, călugării cu organizare idioritmică trăiesc 
totuşi în comunitate în timpul slujbelor la biserică; şi în aceste mănăstiri se află un 
stareţ care este conducătorul şi care veghează la buna desfăşurare a disciplinei şi 
[a] împlinirii îndatoririlor faţă de biserică a monahilor din mănăstirea respectivă“.  
Vz. Branişte, p. 21.20

2 La origine, sufixul -elnic (ă) este un afix compus (vz. -eală + -nic). În timp, 
aceste două sufixe au aglutinat, iar -elnic (ă) este perceput astăzi ca o formaţiune sufixală 
unitară, nedezmembrabilă. Vz. Pascu, p. 429, Graur, Suffixes…, p. 330.21
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literară însă, sufixul -elnic (ă) a cedat în faţa corespondentelor sufixale 
neologice, de tipul: -ean (vz. schitean), -tor (vz. vieţuitor) etc. 

De un interes deosebit este şi problema referitoare la geneza 
lexemului domnelnic/ domnelnică. Faptul că am stabilit limba de origine  
a documentului ne-a facilitat depistarea procedeului de formare a cuvântului. 
Relaţionând elementele morfematice din cuvântul românesc examinat 
cu echivalentele lor din greacă, am constatat că lexemul domnelnic/ 
domnelnică reprezintă un calc de structură, după adjectivul grecesc κυριακός  
(g. m.), κυριακή (g. f.), κυριακόν (g. n.), care semnifică „domnesc, -ească“/  
„a (l) Domnului“. La rândul lui, adjectivul în discuţie este format de la κύρ 
(ιος) „Domn“ + suf. -ιακός (g. m.), -ιακή (g. f.), -ιακόν (g. n.). După cum 
vedem, rădăcina κυρ s-a tradus (calchiat) prin Domn, iar sufixele amintite 
au fost redate prin corespondentele lor româneşti: -elnic, -elnică. Întrucât 
substantivele Domn şi duminică au în greacă aceeaşi rădăcină [cf. κύριος 
„Domn“ şi κυριακή „duminică“], adjectivul κυριακός (g. m.), κυριακή  
(g. f.), κυριακόν (g. n.) este tradus şi prin „de duminică; duminical, -ă“. 
Mai mult, traducerea adjectivului discutat prin „de duminică; duminical, 
-ă“ este favorizată şi de omonimia adjectivului la feminin [cf. κυριακή] cu 
substantivul [cf. κυριακή]. 

Calcul de structură (sau morfematic) rezidă în imitarea formei 
interne a unor lexeme străine, prin traducerea (totală sau parţială)  
a elementelor cuvântului calchiat, ducând la formarea cuvintelor noi din 
material (cvasi) autohton [8, p. 106-111]. De regulă, modelul calchiat 
este un lexem compus sau derivat (prin prefixare sau prin sufixare). În 
cazul nostru, avem a face cu un calc după un cuvânt grecesc, derivat 
prin sufixare, unde, în limba receptoare, s-a calchiat (tradus) rădăcina, 
iar sufixul s-a redat prin echivalentul său (activ în acea perioadă) din 
limba română. 

În limba greacă, lexemul κυριακόν (analizat anterior ca adjectiv 
[g. n.], cu sensul „domnesc, -ească“/ „a (l) Domnului“) are şi valoare 
substantivală, semnificând „biserică a Domnului“. De asemenea, prin 
analogie cu adjectivul grecesc amintit, substantivul κυριακόν poate avea şi 
sensul „biserică de duminică“. Atât „biserică a Domnului“, cât şi „biserică 
de duminică“ reflectă ceea ce a exprimat A. de Cihac în dicţionarul său 
prin sintagma biserică domnelnică. (Printre altele, şi sintagma biserică 
domnelnică reprezintă un calc frazeologic după sintagma grecească 
τò κυριακόν ἱερόν, unde, după cum am văzut, adj. κυριακόν semnifică  
„a (l) Domnului“, dar şi „de duminică“, iar subst. ἱερόν înseamnă „templu“, 
„biserică“.) Nominalul grecesc κυριακόν (cu cele două sensuri: „biserică 
a Domnului/  ̴ domnească/  ̴ dumnezeiască“ şi „biserică de duminică/ ∼ 
duminicală“) este rezultatul suprimării substantivului ἱερόν din îmbinarea 
τò κυριακόν ἱερόν. Fenomenul preluării valorii substantivale de către un 
adjectiv (sau de către un genitiv substantival) se manifestă sub presiunea 
economiei în limbaj, întâlnindu-se, de altfel, destul de des în limbă. (Este 
şi cazul substantivului grecesc κυριακή [= duminică], care s-a format în 
urma suprimării substantivului ἡμέρα [= zi] din îmbinarea τò κυριακή ἡμέρα 
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[= ziua Domnului] şi unde genitivul substantival a Domnului [= κυριακή]  
a ajuns să exprime valoare substantivală.) 

Din cele relatate, conchidem că evoluţia semantică a lexemului 
românesc domnelnic/ domnelnică este în strânsă corelaţie cu 
lărgirea sensurilor şi la corespondentul său din greacă, după care s-a  
făcut calchierea. 

În continuare, vom examina într-un context mai larg semantismul 
elementului lexical domnelnic/ domnelnică, în baza celor câteva exemple 
din documentul aflat în Uricariul… lui Theodor Codrescu. 

(1) Domnelnică (duminicească) a acestui sfinţit schit … s-au 
orănduit biserica cinstitului Mergător Înainte, în care să se sevărşască 
obşteştile privigheri, şi obicinuitele slujbe şi pomeniri pentru miluitorii 
bine cinstitori hristiani (p. 191). 

În exemplul (1), lexemul domnelnică este un substantiv feminin 
şi are sensul „biserică de duminică/ ~ duminicală“. Această trăsătură  
a bisericii este accentuată de precizarea dintre paranteze a traducătorului, 
dar şi de informaţiile din contextul lărgit. Astfel, doar în „biserica de 
duminică/ ~ duminicală“ (şi nu în paraclis) se săvârşea privegherea 
(adică „serviciul religios care se oficiază noaptea sau seara, în 
ajunul unei sărbători, în mănăstiri“), iar privegherea este obştească  
(= „în comuniune“), şi nu restrânsă. Aşadar, citatul (1) se va interpreta 
în felul următor: [Ca/ drept/ în calitate de biserică de duminică/  
~ duminicală] a acestui sfinţit schit … s-au orănduit biserica [cu hramul 
închinat] cinstitului Mergător Înainte, în care să se sevărşască obşteştile 
privigheri, şi obicinuitele slujbe şi pomeniri pentru miluitorii bine-
cinstitori hristiani. 

(2) Din cele din afară venite milostenii date de către miluitori pentru 
cei din năuntru obştie vieţuitorilor schitelnici, … dator este cel după vreme 
dikiu să deie şi celor din afară oarecare parte din milosteniile acele…; iară 
căte milostenii altele iarăşi neorănduite adună domnelnicul să fie numai  
a schitului pentru cheltuielile lor (p. 193). 

În exemplul (2), lexemul domnelnic este un substantiv masculin, 
căci referentul biserică a Domnului sau cel de biserică de duminică este 
reprezentat de schit/ lăcaş al Domnului, respectiv, de lăcaş de duminică. 
Prin urmare, citatul (2) se va tălmăci astfel: …iară căte milostenii altele 
iarăşi neorănduite adună [schitul/ lăcaşul Domnului sau lăcaşul de 
duminică = biserica Domnului sau biserica de duminică] să fie numai  
a schitului pentru cheltuielile lor. 

(3) Înpărăteştele dajdii … şi capitaţiile celor ce întru acest sfinţit 
schit se găsesc şi cu vieaţă de obştie vieţuesc datoriu-i cel după vreme 
dikiu să li răspundă fără pricinuire a sfinţitei noastre Lavre, din cel 
domnelnic, şi căţi oameni se găsesc, atătea dajdii să plătiască dupre 
chipul ce şi celelalte schituri plătesc (p. 192). 

În exemplul (3), lexemul domnelnic este un adjectiv masculin, 
cu semnificaţia „al Domnului“, care, de fapt, face trimitere la sensul  
„al bisericii domneşti/ ~ dumnezeieşti“. Cât despre determinatul cel, 
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acesta se referă, cel mai probabil, la substantivul avut. Astfel, citatul (3) 
se va interpreta în felul următor: Înpărăteştele dajdii … datoriu-i cel după 
vreme dikiu să li răspundă [= plătească/ achite] … din [avutul bisericii 
domneşti/ ~ dumnezeieşti] şi căţi oameni se găsesc, atătea dajdii să 
plătiască dupre chipul ce şi celelalte schituri plătesc. 

Un alt aspect al problemei analizate ţine de perioada apariţiei 
cuvântului domnelnic/ domnelnică. Chiar dacă, la începutul şi la sfârşitul 
actului, apare anul 1852 [20 martie, când se adevereşte că acesta este  
o copie (a traducerii) întocmai cu originalul, şi 9 aprilie, când se 
confirmă de către un (alt) traducător că documentul este exact tălmăcit], 
tindem să credem că traducerea din greacă s-a făcut tot în 1820 (anul 
originalului, menţionat în Uricariul… la p. 194), la scurt timp după 
redactarea lui, spre a fi adus la cunoştinţă şi părţii moldave (în speţă, 
mitropolitului Veniamin). 

În urma examinării subiectului în discuţie, conchidem că lexemul 
domnelnic/ domnelnică reprezintă o creaţie livrescă, inedită, însă 
pasageră. Fiind un calc de structură, după un lexem grecesc, acesta 
a preluat în totalitate şi sensurile cuvântului imitat. Din manuscrisul 
DLR şi din dicţionarul lui A. de Cihac, dar şi în baza exemplelor din 
Uricariul…, am constatat că elementul lexical domnelnic/ domnelnică 
a dezvoltat mai multe sensuri (atât substantivale, cât şi adjectivale). 
Acestea sunt: 1. subst. „biserică a Domnului/ ~ domnească/  
~ dumnezeiască“; 2. subst. „biserică de duminică/ ~ duminicală“; 3. 
adj. „care aparţine Domnului; domnesc, -ească; dumnezeiesc, -iască“; 
4. adj. „de duminică; duminical, -ă“. 

Impunerea şi viabilitatea unui cuvânt în limbă sunt condiţionate de 
mai mulţi factori, cum ar fi: păstrarea referentului (obiectul/ fenomenul pe 
care îl denumeşte acest lexem), funcţionarea lui într-un registru stilistic 
adecvat şi lipsa concurenţei cu un sinonim/ neologism. Absenţa acestor 
aspecte determină însă neafirmarea lexemului în limbă, ceea ce s-a şi 
întâmplat în situaţia dată. 

Reţinerea cuvântului domnelnic/ domnelnică într-o lucrare 
lexicografică constituie o obligaţie, întrucât acesta figurează în colecţii de 
documente vechi a căror parcurgere, fără impedimente, se cuvine asumată 
prin instrumente de lucru de felul DLR. 
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RELAțII  DISCURS:  TEXT  ÎN  COMUNICARE

m. RUMLEANSChI,
Universitatea de Stat „Al. Russo“, Bălţi

Rezumat. Indiferent de faptul că studiile realizate asupra a două din cele mai 
importante componente ale comunicării – textul şi discursul – sunt destul de numeroase, 
analiza opiniilor înaintate de cercetători nu permite să avem o înţelegere adecvată  
a relaţiilor dintre ele mai ales în sfera funcţionării. În articolul de faţă se încearcă  
o sinteză succintă a abordărilor acestor fenomene şi se propune o interpretare 
a relaţiilor pe care ele le întrteţin în procesul comunicării. Se avansează ideea că 
discursul este procesul de creare a unei noi realităţi, iar textul este mijlocul de 
păstrare a acestei noi imagini pentru a fi transmisă altor generaţii. 

Cuvinte-cheie: unitate semantică, text, discurs, intenţionalitate, coeziune, 
intertextualitate, discurs, coerenţă, informativitate, situaţionalitate. 

Deși noţiunile de text şi discurs au fost şi sunt larg discutate, 
constatăm că nu există încă o delimitare optimală a specificului 
fiecăreia, precum şi a relaţiilor dintre ele în procesul de comunicare. 
Astfel necesitatea de a analiza rolul fiecăreia în cadrul procesului de 
comunicare rămîne actuală. 

La început ni se pare util să trecem în revistă odată în plus noţiunile 
de text şi discurs, ceea ce ne va permite să propunem o viziune asupra 
modalităţilor de corelare între ele. 

Numărul definiţiilor acestor fenomene este destul de impunător. 
Important este să reliefăm particularităţile care stau la baza lor. De exemplu, 
discursul, în opinia lui D. Maingueneau [11, p. 38-41], conţine trăsăturile 
următoare: 1) este o organizare mai mare decât fraza, 2) este orientat,  
3) este o formă de acţiune, 4) este interactiv, 5) este contextualizat, 6) ţine 
de responsabilitatea unui subiect, 7) este administrat de anumite norme,  
8) capătă sens numai într-un interdiscurs. 

În altă lucrare, anterioară, D. Maingueneau [10, p. 1976] formulează 
alte opt caracteristici ale discursului. De această dată discursul este:  
1) „vorbirea“ în accepţia lui F. de Saussure, 2) unitate superioară frazei; 
enunţ perceput global, 3) enunţ considerat în dimensiunea interactivă: 
forţa de acţiune asupra interlocutorului se înscrie în situaţia de enunţare,  
4) conversaţie considerată ca tip fundamental de enunţare, 5) opus limbii 
(ca sistem de valori puţin specializate) el reprezintă o diversificare de 
suprafaţă ce ţine de varietatea uzajelor lingvale, 6) sistem de constrângeri 
care determină producerea unui ansamblu nelimitat de enunţuri pornind 
de la o anumită poziţie socială sau ideologică, 7) enunţ considerat 
din punctul de vedere al mecanismului discursiv care îl condiţionează,  
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8) echivalent al textului: enunţ scris, produs într-un cadru instituţional, 
care îi determină forţa enunţării şi se înscrie într-un interdiscurs strict, 
unde i se fixează mizele istorice, sociale, intelectuale etc. 

În opinia lui N. D. Arutiunova, discursul apare ca un text coerent 
asamblat cu factori extralingvistici – pragmatici, socioculturali, psihologici 
ş. a.; este un text conceput în aspect evenimenţial; este vorbirea considerată 
ca o activitate orientată social, ca o componentă ce participă la interacţiunea 
oamenilor şi cu mecanismele conştiinţei lor (procesele cognitive); este 
vorbirea „scufundată în viaţă“. De aceea terminul discurs, spre deosebire 
de terminul text, nu se aplică la textele vechi, legăturile cărora cu viaţa nu 
se restabileşte nemijlocit.122

I. S. Stepanov [20, p. 44-45] defineşte această noţiune în 
felul următor: «Discursul este „o limbă în interiorul limbii“, însă 
reprezentată ca o realitate deosebită. Discursul există real nu sub 
forma „gramaticii“ sale şi a lexicului, ci ca o simplă limbă. Discursul 
există mai întâi de toate şi mai cu seamă în texte, însă de aşa tip în care 
apare o gramatică deosebită, un lexic deosebit, reguli de întrebuinţare 
a cuvintelor şi o sintaxă deosebite, o semantică deosebită, în fine – altă 
lume. În fiecare discurs activează regulile sale de înlocuiri sinonimice, 
regulile sale de veridicitate, regulile sale etice. Acesta este „o lume 
posibilă (alternativă)“ în sensul deplin al termenului logico-filosofic. 
Fiecare discurs reprezintă una din „lumile posibile“. Însuşi fenomenul 
discursului, posibilitatea existenţei lui şi reprezintă o dovadă a tezei 
„Limba este lăcaşul sufletului“ şi, într-o anumită măsură, a tezei 
„Limba este lăcaşul existenţei“». 

Conform opiniei înaintate de M.-I. Borchin „Discursul presupune 
o organizare logică a ideilor, prezentate într-o anumită succesiune,  
o structură unitară, coezivă şi coerentă, şi o dimensiune amplă, 
condiţionată de principiul articulării unităţilor de expresie în 
macrounităţi sintactice, superioare ca întindere frazei“ [4, p. 177]. 

Cât priveşte textul, prezentăm doar câteva definiţii care atestă uneori 
opinii contradictorii. 

Astfel V. Koh afirmă că „Orice succesivitate de propoziţii organizată 
în timp sau în spaţiu în aşa fel ca să apară ca un tot întreg se va numi text“223;  

1 Faptul că, în Formarea cuvintelor…, sufixul -elnic (ă) nu este semnalat ne 
determină să considerăm că afirmarea lui în limbă s-a produs chiar la începutul secolului 
al XIX-lea.22

2 În original: «Дискурс – связанный текст в совокупности с экстралингвисти-
ческими, прагматическими, coциокультурными, психологическими и др. факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей 
и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, 
„погруженная в жизнь“. Поэтому термин дискурс, в отличие от термина текст, не 
применяется к древним и др. текстам, связь которых с жизнью не восстанавливается 
непосредственно» [Vezi: 18, p. 96].23
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P. Ricoeur oferă o definiţie foarte succintă: „Numim text orice discurs fixat 
prin scriere“ [citat în 4, p. 177]; În opinia lui R. Bart fiecare text reprezintă  
o pânză nouă ţesută din citate vechi,324 înţelegând prin text „… orice 
segment final al vorbirii, care reprezintă prin sine o oarecare unicitate 
din punctul de vedere al conţinutului, transmis cu scopuri comunicative 
secundare şi care are în corespundere cu aceste scopuri o organizare 
internă, fiind totodată legat de alţi factori culturali decât acei care se 
referă la limba propriu zisă“ [21, р. 443-444]; M. A. K. Halliday şi 
R. Hasan sunt de părerea că textul este o unitate de limbaj în uz şi 
nu se defineşte prin volumul său. Textul este mai degrabă o unitate 
semantică. El are la bază o textură specifică, ceea ce îl deosebeşte de 
alte unităţi care nu pot fi considerate ca texte425; Potrivit concepţiei lui 
H. Weinrich „Textul este o succesiune orânduită de morfeme, compusă 
minimal din două morfeme, pe când componenţa sa maximală nu este 
limitată“ [15, р. 373].

Astfel, criteriile puse la baza definiţiilor textului sunt foarte 
diverse: începând cu cele formale (o succesivitate de morfeme) până 
la cele conţinutale (un conţinut bine închegat); de la cele mai largi  
(un produs verbal cu două aspecte: ca proces şi ca rezultat) până la cele 
mai înguste (vorbire fixată); de la interpretarea textului ca produs al 
vorbirii până la raportarea lui la unităţile lingvale. 

R. Beaugrande şi W. Dressler [3] au identificat şapte standarde ale 
textualităţii: 1) coeziunea ca relaţie de dependenţă gramaticală (exprimată 
prin selectarea propoziţiilor, acord, recţiune etc.) la nivelul suprafeţei 
discursive. Reieşind din această relaţie enunţul „Mai aveţi nevoie de 
dicţionar?“ va fi o construcţie corectă, iar „Nevoie mai dicţionar de aveţi?“ 
va fi incorectă; 2) coerenţa ca relaţie de compatibilitate între constituienţii 
textuali la nivelul de adâncime determinată, reieşind din cunoştinţele 
generale despre lume. Cunoştinţele generale ne vor permite să interpretăm 
evenimentele din enunţul „A mâncat mere acre şi a avut dureri la stomac“ 
ca o relaţie cauză-efect, pecând enunţul „Sania s-a răsturnat şi Vasile 
s-a urcat în ea“ – ca o simplă succesiune contradictorie de evenimente; 
3) intenţionalitatea ce reflectă atitudinea producătorului de text faţă de 
necesitatea de a construi un text coezif şi coerent cu o anumită finalitate; 
4) acceptabilitatea care reflectă atitudinea receptorului faţă de text, 
considerându-l ca fiind coerent şi având o relevanţă anumită pentru el;  

3 În original: «Любая последовательность предложений, организованная 
во времени или в пространстве taким образом, что предполагает целое, будет 
считаться текстом» [16, Вып. 8].24

4 Aici R. Bart susţine ideea lui M. Bahtin care afirmă că „În vorbirea curentă 
a oricărui om care trăieşte în societate, cel puţin jumătate din cuvintele pe care le 
pronunţă sunt cele ale altuia“ [1, 1978, p. 158], fenomen pe care J. Kristeva l-a numit 
intertextualitate [vezi în: 5, p. 129]; mai apoi a fost propus şi termenul polifonie 
[vezi: 12, cap. 14, p. 200-214; 10, cap. 12, p. 114-125; 17].25
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5) informativitatea ca organizare cognitiv-discursivă adecvată a raportului 
cunoscut/ necunoscut, aşteptat/ neaşteptat ş. a. 6) situaţionalitate – anco- 
rarea corectă în contextul de comunicare; 7) intertextualitatea care leagă 
discursul prezent cu discursurile anterioare preluate, criticate, în tot 
cazul modificate, înserate într-un nou context discursiv. 

La analiza caracteristicilor textului şi ale discursului devin relevante 
următoarele indicii:

a) atât textul, cât şi discursul reprezintă acte de comunicare organizate 
în jurul unei topici, care identifică asupra cărui fapt sau eveniment din 
lumea înconjurătoare este dirijat acest act; b) unul din criteriile textualităţii 
fiind intenţionalitatea, constatăm că ea este caracteristică şi pentru fiecare 
enunţ – unitatea minimală a discursului; c) informativitatea ca alt criteriu 
principal al textualităţii este proprie şi enunţurilor alături de pertinenţă 
şi sinceritate care constituie una din dimensiunile comunicării verbale  
[10, p. 21]; d) intertextualitatea ca criteriu de bază al textualităţii este 
importantă şi pentru discurs: ea este câmpul nesfârşit din care discursul 
îşi extrage argumentele şi contraargumentele care vor ţese o pluralitate 
de scriituri [a se vedea: 14, p. 91]; e) atât textul, cât şi discursul nu-şi pot 
îndeplini funcţia lor de bază dacă nu sunt coerente. 

Aici apar două întrebări:
1) care este totuşi deosebirea indicatorie între text şi discurs? 

Constă ea numai în faptul că textul este o anumită succesiune de 
propoziţii legate conţinutal în cadrul unui proiect al autorului, după 
cum afirmă T. M. Nicolaeva [19, p. 6], iar discursul este interactiv şi 
reprezintă o formă de acţiune, după cum scrie D. Maingueneau (vezi 
mai sus)?

2) cum corelează textul şi discursul în activitatea de comunicare 
atunci când funcţiile lor sunt, în principiu, identice?

Răspunsul, în opinia noastră, constă în faptul că ambele fenomene 
se aseamănă după esenţă şi funcţie, însă se deosebesc după modalităţile de 
manifestare. Textul este un fost discurs, de aceea el păstrează în sine toate 
atributele caracteristice discursului la momentul în care acesta a fost 
edificat (situaţia, coerenţa, intenţionalitatea, informativitatea, normele de 
coeziune, epoca, elementele culturale etc.). Numai că aceste atribute au 
o formă finită, statică. Ele nu se modifică; parametrii lor rămân fixaţi, au 
un caracter constant în timp şi spaţiu. Textul este convenţionalizat prin 
cerinţele şi normele care au funcţionat la momentul elaborării lui. Astfel 
sunt textele vechi, operele literare, lucrările ştiinţifice, lexicografice, 
textele religioase, documentele, convenţiile, reţetele, prescripţiile etc. 

Textul există nu numai în formă scriptică. Orice discurs (conversaţie, 
dialog, interviu ş. a.), care a fost realizat şi finnalizat într-o anumită formă 
(orală, înregistrată pe un suport tehnic), devine text şi funcţionează deja în 
memoria a cel puţin doi vorbitori. El reprezintă o probă/ un indiciu la care 
ei se pot referi la momentul oportun. În concordanţă cu acest indiciu ei 
pot să-şi edifice/ modeleze un anumit tip de comportament (verbal, social, 
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psihologic etc.) ce serveşte de mostră de înţelegere sau angajament care 
trebuie respectat (ă) etc. Acest (fost) discurs devine text, dat fiind că este 
convenţionalizat în virtutea conştientizării de către vorbitori a normativităţii 
şi a criteriilor legale care existau/ există în societate. La astfel de forme 
textuale vorbitorii se pot referi, atunci când valoarea lor funcţională este 
solicitată de condiţiile interrelaţionale. Fraza: Fii atent, eşti urmărit! adresată 
unui alocutor este un text chiar dacă ea nu este urmată de alte enunţuri.  
Ea devine indiciu comportamental/ prescripţie pentru acesta. 

Textul îşi pierde statutul său cum numai este introdus într-o situaţie 
de discurs. Dacă e vorba de un text vechi, de o operă literară sau de o lucrare 
ştiinţifică solicitată de un beneficiar – un cititor, un critic literar, un recenzent, 
un traducător etc. – textul adoptă funcţia de paralocutor (el reprezintă autorul 
care l-a creat) cu care beneficiarul operează citindu-l: edifică dialoguri, îşi 
exprimă acordul sau dezacordul, scrie rezumate, recenzii ş. a. În acest caz 
textul este remodelat şi restructurat. El poate fi citat în alte contexte şi 
situaţii discursive, poate fi parafrazat, dezvoltat sau abreviat, citat integral 
sau parţial. În această situaţie, textul devine elementul unui nou discurs.  
Cu alte cuvinte, textul redevine discurs atunci când este expluatat într-o nouă 
situaţie discursivă; el înregistrează noi parametri, alte valori de veridicitate, 
alte funcţii. Astfel, textul devine un element de „arhitectură“ contribuind  
la organizarea discursului [vezi: 7, pp. 3-26]. 

Astfel textul este garantul discursului realizat. El păstrează şi  
transmite526 parametrii de bază ai discursului (informativitatea, conotaţiile, 
relaţiile dintre partenerii discursului, intenţionalitatea, intertextualita- 
tea627 etc.). 

Afirmând că textul îşi pierde statutul său la introducerea lui într-o 
situaţie de discurs, noi ne referim la afirmaţiile lui D. Maingueneau [9] privitor 
la caracteristicele discursului pe care le capătă textul în acest caz: el este  
o unitate superioară frazei, capătă forţă de acţiune asupra interlocutorului, se 
înscrie într-un interdiscurs flexibil. Altfel spus, discursul apare ca o reflectare 
a funcţiei creative a limbii – în el se formează, se conturează şi se detalizează 
o imagine nouă a lumii reale (edificatorii căreia sunt locutorul şi alocutorul/ 
alocutorii), iar textul este unitatea de păstrare a acestei noi imagini pentru  
a fi transmisă altor generaţii. Aceasta ne permite să afirmăm că în comunicare 

5 În original: „A text is a unit of language in use … and it is not definid by its 
size. … A text is best regarded as a semantic unit: a unit not of form but of meaning. 
A text has texture and that is what distinguishes it from something that is not a text. 
It derives this texture from the fact that it functions as a unity with respect to its 
environment [6, p. 1-2].26 

6 Atunci cund afirmăm că una din funcţiile limbii este cea acumulativă (în unităţile 
ei se depozitează, pentru a fi transmise generaţiilor următoare, experienţa colectivă 
a omenirii, realizările raţiunii umane ar trebui să specificăm că există două unităţi de 
bază care au această funcţie: cuvântul şi textul. Cuvântul are un caracter endogen, adică 
el „incapsulează“/ incorporează o anumită experienţă colectivă într-o formă redusă şi 
generalizată (de exemplu, cuvântul muşchetar informează.27
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ar trebui să deosebim două etape interdependente: în prima – în discurs − 
se creează o realitate … (un nou obiect, o nouă abordare a unei probleme,  
o viziune etc.), iar în a doua – în text − această realitate se depozitează 
pentru a fi transmisă altor generaţii. 

Un loc aparte revine problemei intertextualităţii. În opinia noastră, 
elementele intertextuale sunt introduse în text nu la întâmplare, dar conform 
anumitor „ecouri“ sau predispoziţii semantico-pragmatice, adică ele deţin 
caracteristici tematice, introduc informaţii noi. La fel şi la introducerea 
textului în discurs, întregul text sau anumiţi constituienţi ai săi servesc de 
platformă de plecare la analize, dezbateri, de opţiuni de bază în alegerea 
argumentelor/ contraargumentelor discursive. Autorul ajustează prin 
comparaţii şi metafore caracteristicile personajelor, situaţiilor, intenţiilor, 
lucrurilor, acţiunilor etc. din textul pe care îl edifică cu anumite repere 
din textele deja existente, creându-le un taxem suplimentar/ aparte de 
veridicitate, făcându-le să funcţioneze în unison şi elaborând imagini 
comunicative multiplane ce ţin de orizontul de cunoştinţe generale şi 
particulare pe care le deţine [a se vedea: 9, p. 49-53]. Folosit în text/ 
discurs (de cele mai dese ori parţial) elementul textual împrumutat 
îndeplineşte funcţii pragmatice şi semantico-stilistice: serveşte ca mijloc 
argumentativ, extinde volumul informativ, lărgeşte sfera interpretaţională, 
redă discursului un colorit stilistic bine pronunţat. 

O atenţie deosebită revine problemei volumului textului sau, 
altfel spus, parametrilor săi maximali şi minimali. Aici noi acceptăm 
opinia lui H. Weinrich care afirmă că este text orice succesiune 
de morfeme, compusă minimal din două morfeme; componenţa sa 
maximală nu e limitată [15, р. 373]. Astfel, prescripţia Fumatul 
este interzis!, anunţul: Doritorii de a pleca la munte sunt rugaţi să 
se prezinte mâine la ora 7. 00 lângă havuz, nuvela Boule de Suif  
(G. de Maupassant), romanul Cei trei Muşchetari (A. Dumas), trilogia 
Vipère au poing, Cri de la Chouette, La Mort du petit Cheval (H. 
Bazin) etc. sunt texte. 
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POLISEMIA  UNITĂțILOR  POLILEXICALE  STAbILE
MOTIVAțIA  POLISEMIEI  VERSUS

UNITĂțILE  POLILEXICALE  STAbILE

aNgela  SAVIN-ZGARDAN,
Institutul de Filologie al AŞM

Polisemia este un fenomen de limbă care prezintă una din 
caracteristicile fundamentale ale sistemului lexical, în parte, şi ale 
limbilor naturale, în genere. În mod tradiţional, polisemia este definită 
drept o coexistenţă a mai multor semnificate în acelaşi semnificant. 
Polisemia, adică reunirea unor sensuri diferite într-un singur semn verbal, 
reprezintă un efect indispensabil al disproporţiei existente între numărul 
de semne şi cantitatea colosală de noţiuni, care îşi caută o formă de 
expresie în limbă. În acelaşi timp, polisemia există la nivelul sistemului 
limbii (langue) şi al normei, deoarece în vorbire, în fiecare act concret 
al comunicării, cuvintele îşi neutralizează sensurile de care nu au nevoie 
la momentul dat, cuvântul în vorbire având un singur sens [1, p. 47-55]. 
Cele menţionate referitor la polisemia unităţilor monolexicale le putem 
aplica în deplină măsură şi referitor la unităţile polilexicale stabile de 
limbă (UPS) (unităţile frazeologice – UF şi locuţiunile). 

Trebuie să remarcăm un fapt important, semnalat de unii 
cercetători, că din perspectivă istorică polisemia este rezultatul 
evoluţiei semantice a unităţilor lexicale în diacronie, adică polisemia 
este o consecinţă a modificărilor de sens [1, p. 49]. Polisemia, fiind 
o sursă de sporire calitativă a sistemului lexical şi frazeologic, este 
mai importantă decât creşterea cantitativă, deoarece resursele chiar 
ale celei mai bogate limbi sunt strict limitate. În urma cercetărilor 
efectuate, savanţii au ajuns la concluzia că schimbarea sensului 
rezultă din actualizarea semelor potenţiale, devenite diferenţiale  
[2, p. 343; 3, p. 93; 5, p. 49]. 

În literatura de specialitate s-a menţionat că tendinţa semnificantului 
de a avea mai multe sensuri, precum şi tendinţa contrară manifestată de 
semnificat de a fi exprimat prin mai multe forme materiale (sinonimia) 
este una din legile de bază în dezvoltarea şi funcţionarea sistemului 
lexical, aceasta fiind denumită „dualism asimetric al semnului glotic“. 
[4, р. 85-90.].

Fenomenul polisemiei poate trece în cel al omonimiei. Atunci 
când vorbitorii unei limbi nu mai percep legătura dintre unele sensuri 
ale cuvântului polisemantic, are loc dezintegrarea cuvântului în două 
sau mai multe cuvinte, ele devenind omonime. Acelaşi lucru se referă 
la unităţile polilexicale din limbă. 
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Unii cercetători consideră că polisemia nu este proprie unităţilor 
polilexicale stabile, iar alţii afirmă că ea se regăseşte în structura 
semică a frazeologismelor. 

Polaritatea opiniilor privind polisemia UPS se explică, după 
părerea noastră, prin următoarele: cercetătorii în cauză au luat ca 
obiect de studiu toate tipurile de UPS, pentru unele fiind caracteristică 
polisemia, iar pentru altele – nu. În funcţie de scopul utilizării lor în limbă 
– denominativ sau conotativ – apare şi ocurenţa lor în vorbire. Cu cât  
e mai largă ocurenţa, cu atât e mai largă posibilitatea apariţiei polisemiei 
la aceste unităţi glotice polilexicale. Fiindcă unităţile frazeologice au 
menirea de a exprima atitudinea individuală a vorbitorului faţă de realitate, 
ocurenţa lor este mai mică; din aceste considerente frazeologismelor nu 
le este caracteristică o polisemie extinsă. Locuţiunile însă au menirea 
denominativă şi ocurenţa lor se realizează pe scară mai largă în raport cu 
frazeologismele. De aceea, locuţiunilor le este proprie polisemia într-o 
măsură mai mare ca unităţilor frazeologice. 

În literatura de specialitate se afirmă că în majoritatea cazurilor 
UPS au câte două seme, rareori trei, iar cele care au patru sau chiar cinci 
(caz rarisim) nu sunt polisemice, ci omonimice. Nu suntem de acord cu 
această afirmaţie, fiindcă deosebirea între unităţile glotice polisemice 
şi omonimice poate fi stabilită prin analiza semică a lor. În caz dacă 
există câte un sem sau seme suplimentare în raport cu semnificaţiile 
precedente, aceasta înseamnă că avem fenomenul polisemiei. La fel nu 
putem fi de acord cu faptul că nu există UPS cu semnificaţii mai mult 
de patru; am depistat locuţiuni verbale cu cinci, cu şase şi chiar cu şapte 
semnificaţii. Bineînţeles, aceste seme, care se actualizează în structura 
semică a UPS, pot fi depistate şi înregistrate doar în discursul real, pe 
baza materialului faptic viu. Niciun dicţionar actual nu a efectuat această 
muncă extenuantă de depistare a tuturor semelor posibile din semantica 
frazeologismelor şi a locuţiunilor. Fireşte, UPS cu un număr mare de 
semnificaţii nu sunt numeroase în limbă, dar ele există. 

De ex., locuţiunile verbale ce înglobează şapte semnificaţii. 
Locuţiunea verbală A (-i) da drumul exprimă tocmai şapte sensuri, 

fenomen rarisim, care redă, la rândul lui, patru tipuri de acţiuni: ingresivă, 
orientată şi neorientată motoric, rezultativă, toate fiind acţiuni Terminative: 
1. „A elibera, a reda dreptatea (cuiva)“, a. neorientată, terminativă. Făt-
Frumos dădu drumul calului, apoi se culcă pe mantaua ce şi-o aşternuse 
[Eminescu, p. 22]. Şi când aproape să scot pupăza afară, nu ştiu cum se 
face, că mă sperii de creasta ei cea rotată…şi-i dau iar drumul în scorbură 
[Creangă, p. 256]; 2. „a se deplasa“, a. ingresivă/ orientată, terminativă. 
Strigă la vizitiu să pună bagajul lui domnu Comşa, de la docar!… – Haide! 
Gata! Dă-i drumul, Max! [C. Petrescu, p. 143]. – Ci dă-idrumul odată, 
nene, şi nu ne înnebuni [D. Zamfirescu, p. 381]; 3. „a permite (cuiva) 
să intre sau să iasă“, a. rezultativă, terminativă. Lola se repezi la uşă şi 
dădu drumul în casă vocilor vesele ale Dorei şi Medyei [G. Călinescu,  
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p. 144]. Conu Dinu şi Matei se deteră jos din trăsură şi voiră să intre, însă 
călăraşul îi opri. O slugă, care tocmai ieşea, îi recunoscu şi zise soldatului 
să le dea drumul înăuntru [D. Zamfirescu, p. 159]. 4. „a lăsa din mână“, 
a. orientată, terminativă. Radu Comşa dădu drumul ziarelor jos pe covor, 
alături de jilţ şi rămase privind prin uşa larg deschisă afară, în grădina unde 
se zăreau trandafirii legaţi cu sfoară galbenă de tei… [C. Petrescu, p. 96];  
5. „a declanşa, a izbucni (într-o avalanşă de vorbe, în ţipete, plâns, etc.)“, 
a. ingresivă, terminativă. Şi, ca să spuie ce vals vroia, da drumul unui glas 
argăsit de spirturi, care hămăia fără nici un rost [D. Zamfirescu, p. 231]. 
…fără să fie întrebată, dădu drumul unui material informativ ce-i tremura 
de mult pe buze, descoperindu-i ştirbenia dinţilor [G. Călinescu, p. 23];  
6. „a începe“, a. ingresivă, terminativă. Hagiul era deja înfiinţat, cu cădelniţa 
gata şi isonul la îndemână, aşteptând fericitul moment când să-idea drumul 
[Z. Stancu, p. 94]. … Lăutarii, care au privit tot timpul cu ochii sticloşi, dau 
drumul cântecului – în iureş nebun porneşte cântecul [Z. Stancu, p. 436];  
7. „a porni, a include“, a. ingresivă, terminativă. Mecanicul …dădu 
drumul motorului, stând în picioare lângă volan [G. Călinescu, p. 103]. 
Se dezbrăcă, dădu drumul robinetului, îşi frecă îndelung, cu mănuşa 
spongioasă şi cu apă rece, pieptul, gâtul, braţele până sus, umerii  
[C. Petrescu, p. 103]. 

Am vrea să semnalăm un lucru important – motivaţia apariţiei 
polisemiei frazeologice privind unele cauze menţionate mai sus: 
diversificarea permanentă a lumii înconjurătoare, ceea ce necesită 
unităţi glotice noi pentru desemnarea noilor realităţi; decalajul dintre 
numărul mare al manifestărilor realităţii înconjurătoare şi numărul 
limitat al posibilităţilor de exprimare a limbii; legea economiei 
limbii, limba preferând, deseori, nu crearea unităţilor glotice noi, dar 
utilizarea celor vechi, recurgând la lărgirea componenţei semice a UPS 
– duce la faptul că fiecare sens nou al UPS contribuie la desemnarea 
unei noi valori lexico-gramaticale prin semele suplimentare ale UPS 
polisemantice, ele neputând fi desemnate de corelatul lor monolexical. 
De ex., locuţiunea verbală a (se) da în lăturiare următoarele semnificaţii:  
1. a (se) feri, a (se) da deoparte, acţiune orientată. Deci n-au mai putut 
sta turcii întru acel vârfu de munte…ce numai le-au căutat a să da în 
lături de la acel locu [Neculce, p. 61]. S-a dat în lături, poftind cu  
o solemnă reverinţă pe celălalt Gurii Serghievici din oglindă, dar şi acela nu 
s-a lăsat mai prejos, făcându-i loc cu identică graţie [C. Petrescu, p. 154];  
2. a se eschiva, a ezita, acţiune rezultativă. În faţa doctorului şi  
a duhovnicului încetează cavalerismul şi începe spovedania! – Nici nu 
m-am dat în lături! replică Puiu mai enervat [Rebreanu, p. 73]. 

Exemplele de mai sus demonstrează cum aceeaşi locuţiune verbală 
denumeşte diverse moduri de desfăşurare a acţiunii, înglobând diverse 
semnificaţii. După părerea noastră, dispariţia categoriei aspectului şi  
a modurilor desfăşurării acţiunii din latină, condiţionată de 
destrămarea sintetismului, a pus limba română în situaţia de a crea 
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alte modalităţi de a reda valorile pierdute. Destrămarea sistemului 
sintetismului a motivat lingvistic apariţia locuţiunilor verbale care 
sunt apte de a reda conceptul semantic al categoriei mode d’action şi 
al celui de terminativitate: aterminativitate, ele exprimând categoria 
aspectualităţii în limba română, pe când categoria gramaticală  
a aspectului lipseşte în limbă, fiindcă lipsesc instrumentele gramaticale 
ale exprimării ei – afixele, specifice limbilor sintetice. 

Concluzii:

Motivaţia apariţiei polisemiei frazeologice se explică prin 
următoarele: diversificarea permanentă a lumii înconjurătoare a „chemat“ 
unităţi glotice noi pentru desemnarea necesităţilor comunicative; 
decalajul dintre numărul mare al manifestărilor din viaţa cotidiană şi 
numărul relativ limitat al posibilităţilor de exprimare în limbă; legea 
economiei limbii; necesitatea permanentă a vorbitorilor de a-şi exprima 
sau a-şi mări expresivitatea, plasticitatea exprimării; rezultatul evoluţiei 
semantice a unităţilor lexicale sau polilexicale în diacronie, o consecinţă 
a modificărilor de sens; factorul lingvistic – trecerea îmbinării libere de 
cuvinte de pe axa sintagmatică pe axa paradigmatică, devenind îmbinare 
stabilă de cuvinte, iar în continuare extinzându-şi sensul; unităţile 
polilexicale stabile, în special locuţiunile verbale, sunt în stare, în paralel 
cu facultatea exprimării mai multor semnificaţii de către UPS, să exprime 
şi valori noi lexico-gramaticale, pe care nu le pot desemna corelaţii lor 
monolexicali; s-a constatat dependenţa polisemiei de ocurenţa UPS în 
vorbire. Cu cât frecvenţa utilizării lor este mai mare, cu atât fenomenul 
polisemiei se regăseşte mai uşor. 

În baza primelor trei cauze ale apariţiei polisemiei frazeologice are 
loc rezolvarea contradicţiei dintre necesităţile comunicării care apar în 
societatea în transformare şi mijloacele glotice ce servesc pentru exprimarea 
noului conţinut. Această rezolvare a contradicţiei apare în cazul dat în 
calitate de lege generală şi universală a evoluţiei limbii, polisemia fiind 
doar un aspect al tabloului general privitor la noile mijloace de exprimare 
ale limbii. 
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DIVERSITATEA  GRAIURILOR  DACOROMâNE
MARCATĂ  ÎN  OPERA  CĂRTURARILOR  ROMâNI

Stela  SPÎNU,
Universitatea AŞM

Graiurile dacoromâne numără 25 milioane de vorbitori în România şi 
în afara graniţelor ei (compact sau izolat) în Basarabia, Transnistria, Ucraina 
(Bucovina de nord, Ţinutul Herţa, sudul Basarabiei, Maramureşul de nord/ 
regiunea Transcarpatică şi în sate răzleţite de la Nistru până la Bug şi chiar 
până la Nipru), în Ungaria (pe Valea Tisei), în Serbia (Banatul Sârbesc),  
în Bulgaria (Zona Vidinului, Valea Timocului şi Cuadrilateralul Dobrogei), 
în Federaţia Rusă (ţinuturile Krasnodar şi Primorie, şi în reg. Omsk),  
în Republica Georgia (Republica Abhazia), în Kazahstan (reg. Aktiubinsk),  
în Kârgâzstan, SUA, Canada, Australia, Israel [6, p. 23]. 

Pe plan istoric, diversitatea graiurilor dacoromâne este marcată în 
opera mai multor cărturari români. Printre aceştia se înscrie Diaconul 
Coresi (decedat la 1583), care alături de ucenicii săi tipăreşte în cea 
de-a doua jumătate a sec. al XVI-lea lucrări de o deosebită importanţă.  
La baza limbii cărţilor elaborate se află graiul din sudul Ardealului – nordul 
Ţării Româneşti. În efectuarea traducerilor, diaconul porneşte de la textele 
rotacizante maramureşene, însă operează anumite modificări. Astfel, el 
înlătură particularităţile arhaice dialectale din textele maramureşene, 
înlocuindu-le cu forme din graiul muntenesc. Sunt substituite unele cuvinte 
mai puţin cunoscute cu altele, având o mai largă circulaţie [5, p. 22]. 

Cuvinte vechi, utilizate în comun cu regionalisme, dar şi variante 
fonetice dialectale, înregistrăm în opera cronicarilor moldoveni Grigore 
Ureche şi Miron Costin. Grigore Ureche (1590-1647) utilizează un şir 
de dialectisme, alături de împrumuturi slave şi neogreceşti. Cronicarul 
M. Costin (1633–1691) tinde spre un mod de exprimare deosebit de cel 
regional, fiind vădită tendinţa spre folosirea neologismelor, deşi în unele 
lucrări înregistrăm elemente specifice graiurilor munteneşti. 

Unele date privind diversitatea dacoromânei le notăm în opera lui 
Simion Ştefan (n. ? – 1656), mitropolit al Ardealului. În Predislovia Noului 
Testament de la Alba-Iulia din 1648, apărut în limba română, cărturarul 
încearcă să definească esenţa cuvintelor ca purtătoare ale informaţiei: 
„Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni 
carii îmblă în toate ţările; aşea şi cuvintele, acealea sunt bune carele le 
înţeleg toţi“. Tot aici se atenţionează şi asupra capacităţii limbii române 
de a se îmbogăţi cu neologisme [wikipedia. org/wiki/SimionŞtefan].  
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În baza traducerilor efectuate, cărturarul transilvănean susţine că 
despărţirea poporului român prin hotare politice a cauzat unele divergenţe 
în evoluţia graiurilor româneşti: „rumânii nu grăiesc în toate ţările într-un 
chip, încă nici într-o ţară toţi într-un chip“ [1, p. 170]. 

Despre posibilitatea delimitării mai multor graiuri ale limbii române 
afirmă Ioan Zobă, protopopul din Vinţ. În Sicriul de aur (Sebeş, 1683), 
preotul atenţionează în Cuvânt către cititori: „afla-vei şi cuvinte, pentru 
că românii nu grăim toţi într-un chip, cum iaste alina–împotriva, haşna-
folosul, alduiala–blagoslovenia şi alte care le-am pus după obiceiul cum 
grăiescu pe aceste locuri“ [1, p. 273]. Activând în aceeaşi perioadă cu 
mitropoliţii Dosoftei (în Moldova) şi Teodosie (în Ţara Românească), Ioan 
Zobă a contribuit la prosperarea limbii române în teritoriu prin traducerea 
a mai multor texte cu caracter religios. 

Referindu-se la limba cronicarilor munteni, V. Marinescu 
semnalează asupra trăsăturilor sale populare, dintre care multe s-au 
impus cu timpul ca normă supradialectală în limba română literară, iar 
altele, mai puţine, s-au păstrat până astăzi în graiurile din sudul ţării, 
ca elemente regionale [5, p. 61]. 

Pe linia celor relatate menţionăm aportul adus de Varlaam  
(1580-1657), scriitor şi om de cultură, mitropolit al Moldovei în perioada 
1632-1653, şi Dosoftei (1624-1693), poet, traducător, mitropolit al 
Moldovei în anii 1671-1686. Opera lui Varlaam se caracterizează printr-un 
limbaj împânzit de regionalisme şi cuvinte vechi, cu o circulaţie restrânsă 
în vorbire, lui aparţinându-i şi primele versuri în română, intitulate Stihuri 
în stema domniei Moldovei. Dosoftei, ca şi predecesorul său, a realizat 
traduceri ale cărţilor religioase, destinate slujbelor bisericeşti. Referindu-
se la stilul lui Dosoftei, Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu conchid: „în istoria 
limbii române literare, Dosoftei apare alături de Varlaam şi Ion Neculce 
printre primii scriitori care reuşesc să valorifice în mod artistic elemente 
din vorbirea populară şi din creaţiile folclorice“ [6, p. 160]. 

Stolnicul C. Cantacuzino (1655-1716), diplomat, istoric şi geograf 
din Ţara Românească, în lucrarea Istoria Ţării Româneşti susţine: „însă 
rumânii, înţeleg nu numai ceştea de aici, ce şi din Ardeal, carii încă şi mai 
neaoşi sunt şi moldovenii şi toţi câţi într-altă parte să află şi au această 
limbă, măcar fie şi ceiaşi osebită în nişte cuvinte den amestecarea altor 
limbi, cum l-am zis mai sus, iară tot unii sunt. Ce dară pe aceştia, cum 
zic, tot români îi ţinem, că toţi aceştia dintr-o fântână au izvorât şi cură“ 
[3, p. 52]. 

Referinţe la diversitatea graiurilor româneşti consemnăm în lucrarea 
Descrierea Moldovei de D. Cantemir (26 octombrie 1673 – 21 august 
1723). Cităm: „graiul moldovenesc are ca şi celelalte graiuri rostirile lui 
felurite. Cea mai bună rostire este la Iaşi“. Autorul consemnează că „cei 
ce locuiesc la Nistru amestecă în graiul lor multe vorbe leşeşti. Vlahii şi 
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ardelenii au acelaşi grai cu moldovenii, dar rostirea lor este mai aspră 
… şi recunosc de fapt că graiul moldovenesc este mai curat decât al lor“  
[2, p. 227]. 

Lui B. P. Hasdeu îi aparţine primul chestionar redactat pentru studierea 
pe teren a graiurilor româneşti şi tipărit sub titlul Programa pentru adunarea 
datelor privitoare la limba română (1884), care include 206 întrebări, 
referitoare la fonetică, gramatică şi lexic, precum şi la obiceiuri, credinţe, 
practici populare etc. În 1886–1898, savantul publică volumele I (1886),  
II (1887), III (1893) şi IV (1898) din Etymologicum Magnum Romaniae. 
În 1885, B. P. Hasdeu a organizat o vastă anchetă dialectală, în a cărei 
rază erau cuprinse toate provinciile româneşti. Chestionarul includea 206 
întrebări (64 – la fonetică, 3 – la gramatică, 86 – la lexic, 71 – la obiceiuri, 
credinţe, superstiţii, practici populare), referitoare la fonetică, gramatică şi 
lexic, precum şi la obiceiuri, credinţe, practici populare etc. S-a obţinut un 
material bogat, dar ancheta nu a dus la întocmirea unui atlas [4, p. 41]. 

Despre varietatea limbii române vorbeşte M. Kogălniceanu, om 
politic, gazetar şi scriitor, în Introducţie la Dacia literară (1840): „aşadar 
foaia noastră va fi un repertoriu general al literaturii româneşti, în carele 
ca într-o oglindă se vor vedea scriitorii moldoveni, munteni, ardeleni, 
bucovineni, fieştecarele cu ideile sale, cu limba sa, cu chipul său“. 

Lucrările nominalizate conţin doar referinţe tangenţiale la structura 
dialectală a dacoromânei. Propriu-zis acest obiect de studiu va fi abordat, 
ulterior, în lucrările lui Heimann Hariton Tiktin, Moses Gaster, G. Weigand, 
Alexandru Philippide, Iorgu Iordan, Sextil Puşcariu, Emil Petrovici, Sever 
Pop, Ştefan Giosu, Romulus Todoran şi Magdalena Vulpe, personalităţi 
marcante din domeniul dialectologiei şi geografiei lingvistice. 

În prezent, structura dialectului dacoromân reprezintă un subiect 
actual şi controversat în literatura de specialitate. Pornind de la criteriul 
genetic, Alexandru Philippide, Iorgu Iordan, Emiliu Vasiliu, Alexandru 
Mareş şi Ion Gheţie afirmă despre două ramificaţii teritoriale ale 
dacoromânei: nordică, din care fac parte graiurile de tip moldovenesc 
şi sudică, care include, în principal, graiurile de tip muntenesc.  
G. Weigand, W. Gaster, având la bază criteriul areal, vorbesc despre trei 
„dialecte“: bănăţean, moldovean, muntean. E. Petrovici completează 
această informaţie, constatând că vorbirea din Crişana formează a patra 
subdiviziune dialectală a dacoromânei, iar S. Pop şi R. Todoran stabilesc 
al cincilea subdialect dacoromân – cel maramureşean. 
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NEOLOGISMELE  POLISEMANTICE
DIN  PERSPECTIVĂ  LEXICOGRAFICĂ

SvetlaNa  STANțIERU,
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi

Înnoirea/reînnoirea vocabularului unei limbi constituie un proces 
inevitabil, în condiţiile schimbărilor (politice, economice, sociale, 
culturale, tehnologice etc.) care au loc permanent în societatea umană. 
Stratul lexical neologic reprezintă, în acest sens, un „teren în continuă 
mişcare şi perfecţionare“ [1, p. 5], iar apariţia neologismelor este o dovadă 
a dezvoltării limbii. Însă se ştie că cuvintele nu apar ex nihilo, din complexe 
de sunete arbitrare: orice cuvînt nou este determinat de tradiţia lingvistică 
anterioară [2, p. 192]. Astfel, elementele lexicale noi sînt, într-o oarecare 
măsură „previzibile“, existînd virtual în sistemul limbii şi actualizîndu-se 
sub influenţa unor factori externi sau interni. 

Caracterul sistematic al lexicului se manifestă prin categoriile sale 
semasiologice fundamentale, printre care se numără şi polisemia. Este ştiut 
că polisemia128 (capacitatea cuvintelor din limbile naturale de a avea mai multe 
sensuri) este condiţionată de vechimea şi frecvenţa vocabulelor respective.  
În prezent însă putem observa că o bună parte de cuvinte recent intrate în 
limbă, precum şi cele din vocabularele specializate (terminologii) dezvoltă 
sensuri noi. Cercetătorii M. Bucă şi I. Evseev menţionează în acest context: 
„Prin urmare, şi în domeniul terminologiei, care constituie principala 
«citadelă» a monosemiei, legea multiplicării semnificaţiilor îşi croieşte 
drum, în ciuda eforturilor conştiente ale reprezentanţilor diverselor ştiinţe 
de a optimiza şi standardiza sistemul lor terminologic, prin respectarea 
legii codului ideal: „un singur semn – un singur sens“ [4, p. 37]. 

În aceeaşi ordine de idei, şi academicianul N. Corlăteanu opinează 
că „deşi neologismele – împrumutate din alte limbi – sînt, de regulă, 
monosemantice, întrucît n-au avut încă timpul necesar pentru o veritabilă 
dezvoltare şi adaptare semantică în limba debitoare, totuşi se pot atesta 
cazuri cînd asemenea înnoiri lexicale – aparţinînd prin semantismul lor 

1 Despre un tip de ostaş pedestru înarmat cu o muschetă, iar textul este exogen 
– nu numai că numeşte dar şi descrie, caracterizează (Vezi, de exemplu, Cei trei 
muşchetari de A. Dumas). 

Menţionăm că textul tinde spre a deveni endogen: cu timpul volumul şi esenţa 
componenţilor săi se estompează/ diminuează, pe cînd valoarea lor informaţională 
creşte (apreciaţi, de exemplu, valoarea textelor vechi ale popoarelor fenician, maia, 
etrusc etc.).28
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la diverse domenii ştiinţifice, tehnice etc. – primind o circulaţie largă în 
aceste domenii, capătă şi diferite valori semantice“ [5, p. 126]. 

Pornind de la aceste afirmaţii, ne întrebăm: cîte valori semantice 
poate dezvolta/înregistra totuşi un neologism? Ne-am propus, în acest 
context, să consultăm dicţionarele de neologisme pentru a constata/
inventaria numărul de sensuri ale neologismelor. 

Consultînd Marele dicţionar de neologisme (MDN) de Florin 
Marcu, pentru excerptarea/inventarierea neologismelor polisemantice, 
am considerat că definiţia tradiţională a neologismului din Prefaţa 
semnată de autor: „sînt considerate neologisme împrumuturile recente, 
intrate în limbă începînd cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
precum şi o serie de cuvinte formate în interiorul limbii prin combinarea 
a două sau mai multe elemente formative, dintre care cel puţin unul este 
neologism“ ar trebui revizuită, cu atît mai mult că acest dicţionar este la 
a X-a ediţie. Această definiţie a neologismului cuprinde o perioadă de 
mai mult de un secol jumătate şi prezenţa lexemului recent, în opinia 
noastră, în acest context este nejustificată. De asemenea, şi partea 
finală a definiţiei necesită modificări, deoarece nu putem să definim  
o noţiune prin ea însăşi: „combinarea a două sau mai multe elemente 
formative, dintre care cel puţin unul este neologism“. 

Un alt dicţionar consultat – Dicţionarul de cuvinte şi sensuri recente 
(DCSR) de Andrei Dănilă şi Elena Tamba – propune în Prefaţa semnată de 
Carmen-Gabriela Pamfil o definiţe asemănătoareîn prima parte cu cea din 
MDN şi cu unele precizări în a doua parte: „sînt considerate neologisme nu 
numai împrumuturile intrate în epoca modernă a limbii române (începînd 
cu sfîrşitul secolului al XVIII-lea), ci, pe bună dreptate, şi mai noile creaţii 
pe teren românesc, multe aparţinînd registrului familiar, argotic şi, desigur, 
figurat“: bipui, blogărime, chatui, clica, şedinţoman etc. 

Şi Dicţionarul esenţial de neologisme al limbii române (DEN) 
conţine neologismele intrate în vocabularul limbii române într-o 
perioadă mare de timp (sfîrşitul secolului al XVIII-lea – începutul 
secolului al XXI-lea). 

Ţinem să menţionăm că am insistat asupra acestor definiţii în 
mod special, dat fiind că noţiunea dată are, în general, „contururi 
vagi“, după cum afirmă cercetătoarea Veronica Păcuraru, şi trebuie 
„să stabilim limite temporale convenţionale“ atunci cînd ne propunem 
să discutăm despre neologism [6, p. 59]. 

Deşi la baza cercetării noastre au stat în special aceste dicţionare: 
MDN, DCSR, DEN, subliniem că în demersul nostru vom considera 
neologisme atît împrumuturile de termeni noi din limbile străine, 
creaţiile formate pe terenul limbii române, cît şi calchierile semantice. 
Or, în contextul celor spuse, polisemia românească se dezvoltă şi sub 
influenţa unor modele străine (aspect omis de definiţiile cuprinse în 
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dicţionarele menţionate), adesea cu circulaţie internaţională, majoritatea 
calcurilor semantice reprezentînd împrumuturi de sens explicabile prin 
influenţe franţuzeşti şi/sau englezeşti, chiar dacă în unele cazuri este 
dificil de stabilit dacă noul sens reprezintă o creaţie românească sau un 
calc semantic. 

Scopul nostru a fost, aşa cum am menţionat anterior, să urmărim 
cîte sensuri poate dezvolta totuşi un neologism. În cele ce urmează, ne 
propunem să prezentăm unele neologisme, indicînd numărul de sensuri 
cu care sînt înregistrate în MDN. 

13 sensuri 11 sensuri 9 sensuri 8 sensuri 7 sensuri 6 sensuri 5 sensuri 4 sensuri 3 sensuri

1 2 3 4 5 6 7 8 9

priză bloc Capacitate Bază Articol Arc Analogie Antecedent Ampenaj

Celulă Colegiu Baghetă Bazin Antenă Apel Amplitudine

Centură Compoziţie Bandă Careu Arbore Apendice Amprentă

Grilă Serviciu Baraj Labirint Atriu Apofiză Anamneză

Mască Registru Bară Modul Capsulă Arcadă Anvelopă

Regresiune Cadru Nişă Compensare Argument Anvergură

Coloană Palier Competenţă Asociaţie Aplica

Diafragmă Pasaj Conversiune Audienţă Apoteoză

Grad Reducţie Cosmopolit Autonomie Aranjament

Relaţie Fuziune Axă Arbitraj

Replică Imprimat Boxă Arbora

Sifon Impuls Broşă Arhitectură

Sistem Licenţă Deconectat Armonie

Manevră Fond Artefact

Manşetă Mandat Coeficient

Manşon Marker Cod

Manta Montaj Embargo

Marcă Monitor Garanţie

Nervură Paletă Gestiona

Neutru Paspartu Indemnizaţie

Nivel Pelotă Indexa

Rampă Procesor Polua

Rezistenţă Protocol Primă

Rezonanţă Remuu Prognoză

Terminal Rezervă Versiune

Sinteză
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spectru

Stabilizator

Staţie

Senzor

Stres

Test

Virtual

Prin urmare, deşi ştim că din categoria cuvintelor polisemantice fac 
parte, în special, cuvinte din vocabularul fundamental cu productivitate 
lexicală, vechime în limbă, ocurenţa în îmbinări stabile, ne convingem, în 
urma consultării dicţionarelor că şi unele neologisme „ocupă spaţii lexicale 
întinse“. Petru Zugun afirmă în această ordine de idei că „aproximativ 
un sfert dintre neologismele (în număr de circa 65. 000) înregistrate în 
NDN sînt polisemantice, semn sigur al stabilizării lor definitive în lexicul 
românesc“ [7, p. 181]. 

Am trecut în revistă această listă de neologisme polisemantice, care 
dezvoltă de la 3 la 13 sensuri în MDN (deşi în DEXI, de exemplu, pentru 
cuvîntul priză sînt înregistrate 15 sensuri), constatînd că neologismele 
înregistrate în dicţionar posedă atît sensuri generale, mai vechi în limbă, 
cît şi sensuri specializate. 

Evident, dicţionarele nu ne oferă întotdeauna o imagine exactă  
a modului de funcţionare a cuvîntului în limbă. Bunăoară, în domeniul 
educaţiei, foarte frecvent întîlnim în prezent (în periodice, pe pagina 
Ministerului Educaţiei în diferite Regulamente, Ordine etc.) o serie de 
lexeme de tipul: a acredita, audit, grad, consorţiu, modul etc. şi, apelînd 
la diverse dicţionare, nu găsim întotdeauna explicarea sensurilor care ne 
interesează. 

În cele ce urmează, ne propunem să venim cu unele exemple 
concrete:

„Recent aprobatul Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional 
stipulează evaluarea şi acreditarea instituţiilor şi programelor de studii în 
învăţămîntul profesional, tehnic, superior şi de formare continuă“ (Făclia,  
10 aprilie 2015, nr. 13-14, p. 2). 

În MDN găsim următoarea explicaţie pentru a acredita „1. a da 
autoritatea necesară unui reprezentant diplomatic pe lîngă un guvern 
străin; a împuternici. 2. a face demn de crezare. 3. (fin.) a deschide,  
a pune la dispoziţia cuiva un acreditiv. (< fr. accréditer)“ şi, respectiv, 
pentru acreditare „acţiunea de a acredita. • scrisori de ~= documente 
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diplomatice prin care se confirmă calitatea unui reprezentant diplomatic“. 
În opinia noastră, o astfel de explicaţie nu poate să conducă la înţelegerea 
propriu-zisă a noţiunii „acreditarea instituţiei“, ceea ce face, probabil, 
obscură interpretarea noţiunii atît pentru specialiştii din domeniu, cît şi 
pentru nespecialişti. 

Argumente probatorii în raport cu ideile enunţate mai sus prezintă 
şi cuvîntul consorţiu:

„La şedinţă au participat membrii consorţiului universităţilor 
din RM, prorectori şi şefi ai Departamentelor/ Serviciilor de Asigurare  
a Calităţii de la UTM, Universitatea de Stat din Moldova…“ (Mesager 
Universitar, 2015, nr. 4, p. 1). 

Astfel, cuvîntul consorţiu, conform definiţiei din dicţionar, înseamnă 
„1. participare la domnie în vechea Romă. 2. asociaţie de monopolişti, 
constituită în scopul plasării de împrumuturi, al înfiinţării unei societăţi 
pe acţiuni, precum şi pentru efectuarea unor operaţii comerciale.  
● ~ bancar = asociaţie a mai multor bănci, neguvernamentală, creată 
pentru efectuarea de operaţii financiare de anvergură şi avantajoase.  
3. (biol.) asociaţie simbiotică între două organisme.“ (< fr., lat. consortium, 
germ. Konsortium). După cum lesne putem observa, nici aceste sensuri nu 
aduc claritate, explicitare în cazul exemplului propus. 

În următorul exemplu: „Programele supuse evaluării externe au 
fost vizitate de echipe de experţi-evaluatori ai AQAS. Pe parcursul 
auditului (vizitelor de documentare la universităţile/ programele 
evaluate) fiind operate întîlniri cu managementul de vîrf al 
universităţilor, cadrele didactice titulare ale respectivelor programe, 
studenţi, absolvenţi…“ (Mesager Universitar, 2015, nr. 4, p. 6), 
constatăm că autorii propun explicaţia termenului între paranteze. 
Despre acesta aflăm o informaţie interesantă şi în DCR2: „Termenul 
vine de la latinescul auditum «ascultare»“. Ca demers de ascultare, 
apoi de anchetă şi, în final, de sugerare de soluţii, auditul permite 
aportul unui raţionament motivat şi independent. Ca examinare în 
vederea determinării proprietăţilor unei reprezentări, auditul s-a aplicat 
mai întîi reprezentărilor financiare. Teoreticienii auditului susţin 
că acesta exista deja în anul 500 î. e. n., la Atena, unde 3 consilii se 
ocupau cu verificarea veniturilor şi cheltuielilor cetăţii. Lionel Stoleru 
a comparat cu subînţeles auditul intern cu urechea internă, sediul 
echilibrului corpului uman. Auditul nu trebuie să asigure echilibrul, 
ci doar să verifice dacă sînt întrunite condiţiile necesare pentru a-l 
păstra, să instrumenteze stăpînirea dezordinii, adaptarea la schimbări, 
să evalueze gradul de securitate şi riscurile. Termenul de audit este la 
modă. Moda poate trece, dar necesitatea unor evaluări competente şi 
independente în diverse domenii se manifestă tot mai pregnant. Există 
audit financiar, audit al investiţiilor, audit al marketingului, audit 
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al calităţii, audit al sistemelor informaţionale, informatice, birotice, 
există şi audit social. […] Auditul este procesul prin care persoane 
competente, independente colectează şi evaluează probe pentru a-şi 
forma o opinie asupra gradului de corespondenţă între cele observate 
şi anumite criterii prestabilite“ (din fr. audit; cf. engl. auditing). 

Prin urmare, ediţiile viitoare ale dicţionarelor sînt chemate să 
înregistreze aceste sensuri noi, redîndu-le prin „sintagme explicative“ şi 
înregistrîndu-le„cu statut de unităţi denominative ale limbii“ [6, p. 64]: 
acreditarea instituţiei, mobilitate academică, audit intern, grilă de notare, 
modul disciplinar etc. 

Aşadar, despre dicţionare s-a spus, pe bună dreptate, că sînt prin 
definiţie opere imperfecte, iar imperfecţiunea lor provine, în primul rînd, 
de la faptul că ele sînt de două ori lacunare: o dată pentru că nu inserează 
toate unităţile lexicale ale unei limbi vii, iar, a doua oară, pentru că 
mai omit şi o serie de sensuri ale cuvintelor pe care le înregistrează. 
Or publicarea periodică de dicţionare, glosare, liste sau suplimente 
lexicografice de cuvinte şi sensuri cu adevărat noi este absolut necesară 
şi utilă atît pentru cultivarea exprimării vorbitorilor contemporani, cît şi 
pentru explicarea lor în privinţa corectitudinii semantice. 

În opinia noastră, înregistrarea sensurilor noi are o importanţă 
deosebită în studierea polisemiei pentru lexicografie, întrucît „permite 
să reconstruim sistemul de sensuri ale unui cuvînt“ [8, p. 48] şi să 
„prevenim/eliminăm ambiguităţile semantice iminente în cazul 
polisemiei cuvintelor“ [6, p. 64]. 
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DRAMATURGIA SORESCIANĂ:
SUbVERSIUNE ESTETICĂ ŞI MEDITAŢIE GRAVĂ

ludmila ȘimaNSchi

Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. Studiul repune în discuţie şi redimensionează manifestările 
subversive estetic ale textului sorescian, care nu se limitează la preluarea formulelor 
neconvenţionale şaizeciste, ci validează un tip particular de discurs dramatic 
contemporan şi propune o nouă ontologie literară cu indici importanţi de singularizare 
şi accentuare a funcţiilor estetice şi politice. Valorificând structurile interioare ale 
scriiturii sale subversive estetic am determinat faptul că amprenta deviantă este 
evidentă în translarea imaginarului puterii şi specularităţii totalitarismului în propriile 
piese. Scrierea cu o latură subversivă funciară este ilustrabilă în teatrul sorescian prin 
tipul distopiei și a tragediei. 

Cuvinte-cheie: teatru metaforic, parabolă antitotalitaristă, teatru subversiv, 
literatură esopică, subversiune istoricistă. 

După ce ne-am sincronizat cu o scriitură transversală occidentală 
şi nu paralelă sau defazată în raport cu realitatea, decojită de 
metaforizare şi dependenţă politică, miza dramaturgilor, care încearcă 
astăzi o mutaţie esenţială în gândirea spectacolului de teatru românesc, 
s-a concretizat în multiple formule experimentale preocupate de 
practicile şi câmpurile evenimenţiale sociale cotidiene şi strategiile 
de comunicare într-o societate a hipercontactului mobil şi internautic: 
teatru de ofensivă imediată, teatrul intervenţiei în cotidian sau teatru-
platformă de dezbatere a unor problematici comunitare acute, teatrul 
comunitar având la bază o dublă construcţie comunitară: pe de o parte  
o comunitate de creaţie (dramaturgi, regizori, actori etc.) şi, pe de altă 
parte, o comunitate investigată şi reprezentată socio-teatral, teatrul 
documentar, în care istoriile sunt decupate din destăinuirile reale, 
spectacolul dobândindu-şi funcţia de art-terapie şi teatru provocator, 
care recurge la strategia epatării şi agresivitatea jocului, având finalitate 
distrugerea tabuurilor de orice gen, de la cele sexuale la cele sociale. 

Revenirea la modelul teatral românesc şaizecist prin Marin Sorescu ar 
obţine în aceste condiţii o nuanţă nostalgic-desuetă, de revizuire estetică şi 
contextuală a operei sale, ceea ce nu intenţionăm să facem, căci există de acum 
numeroase studii contemporane care au determinat locul important păstrat 
de Marin Sorescu în canonul naţional, pe diferitele paliere, justificându-i 
importanţa şi necesitatea şi stabilind faptul că opera soresciană emană 
încă fascinaţie prin spectacolul ideilor şi prin amprenta stilistică unică.  
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Ne interesează, în primul rând, să urmărim, să interogăm modalitatea 
inedită de reteatralizare soresciană ca formă de supravieţuire într-o epocă 
totalitaristă cu preţul expulzării, cosmetizării sau fentării realităţii, şi să 
studiem mecanismele complexe de funcţionare a ceea ce Mihaela Michailov 
numeşte „şopârlocraţia, introducerea unor simboluri subversive, gesturi 
şi sintagme care activau, în mentalul colectiv, creând o supapă politică ce 
funcţiona ca principală sursă de teatralitate.“ [1]. Încercăm să repunem în 
discuţie şi să redimensionăm manifestările subversive ale textului sorescian, 
care nu se limitează la preluarea formulelor neconvenţionale şaizeciste,  
ci validează un tip particular de discurs dramatic contemporan şi propune 
o nouă ontologie literară cu indici importanţi de singularizare şi accentuare 
a funcţiilor estetice şi politice. Căutăm să stabilim dacă aceste metode de 
ambiguizare sunt pretexte politice, artificii literare în ton cu moda sau, 
dimpotrivă, indicatori organici ai operei: „Când constituie aluzia politica 
un balast şi când e marcă a originalităţii? Unde e experimentalismul formal 
cu adevărat motivat şi în ce texte el e o simplă replică, deja anacronică,  
la referenţialitatea realist-socialistă? “ [2]. 

Înainte de a identifica specificitatea operei dramatice soresciene 
şi a valorifica structurile interioare ale scriiturii sale subversive estetic, 
vom examina semnificaţiile conceptuale atribuite fenomenului literatură 
subversivă. Este bine cunoscut faptul că în textele dramatice postbelice, 
din cauza amendării de cenzură a abaterilor de la normele reglementate 
de politica discursivă, se foloseau subterfugii pentru a putea spune ceea 
ce era de spus, pentru a nu fi în colimatorul unor forţe blocante. Cuvintele 
şi acţiunile erau supuse unei strategii de deviere de la sensul vizat. 
Sub acţiunea cenzurii, evident că opiniile neconvenţionale nu puteau 
fi exprimate direct, prezentându-se îngropate într-o scriitură aluzivă, 
insinuantă, uzând de criptări şi de şopârle. Literatură subversivă şi-a 
putut perfecţiona strategiile numai după 1965, reprezentând o deviaţie 
de la linia partidului prin metafore şi parabole, aşa-numitul limbaj 
esopic, discurs dublu cu tehnici de ambiguizare şi modalităţi de eschivă 
politică. Ion Şimuţ vorbeşte de un stil aparte, diferit de oportunism, 
evazionism sau disidenţă: „Eliberarea gândirii captive de sub teroarea 
sensului unic, de celebrare necondiţionată a comunismului, se produce 
greu, treptat, prin eforturi stilistice de subtilitate, care cer complicitatea 
unui cititor mai puţin timorat, dispus să înţeleagă aluziile, deviaţiile 
şi inconformismele delicate. Rafinarea limbajului aluziv devine  
o necesitate... estetică. Literatura subversivă optează pentru încorporarea 
sau îngroparea în text a unei politici a scepticismului discret, flexibil, 
faţă de prezent, contrapusă unei politici festiviste, dogmatice, autoritare.  
E tactica unei disidenţe pe sfert, cu paşi mărunţi, jocul unei insubordonări 
de probă, ca să stârnească şi să estimeze reacţia puterii“ [3]. Iar Ana 
Blandiana o subsumează strategiilor suprametaforizării: „ În toate 
ţările de Est metafora a fost folosită ca o bombă care făcea explozie 
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la mijlocul drumului dintre scriitor şi cititor, atunci când adevărul pe 
jumătate rostit al unuia se întregea cu jumătatea trăită de celălalt într-o 
înţelegere complice şi subversivă“ [4]. Se impune ideea unei relaţii 
direct proporţionale între prăbuşirea materială şi morală a societăţii 
socialiste şi creşterea importanţei limbajului metaforic. Teatrul subversiv 
şi literatura esopică sunt declarate componente esenţiale ale rezistenţei 
prin cultură a generaţiei şaizeciste. Dacă s-a rezistat, s-a făcut la modul 
individual, fiecare scriitor încercând să păcălească ideologia, cât se 
putea; cenzura, cât era posibil, sau pe sine, dacă nu exista altă soluţie, 
într-o ecuaţie pur personală care excludea solidaritatea. Era o rezistenţă 
într-o formă ambiguă. Nu a fost o rezistenţă declarată, ci o rezistenţă 
oarecum mascată cu o miză estetică. 

Analizând tipurile de angajare a teatrului față de prezentul 
istoric: angajarea în pofida acestuia, angajarea în vederea acestuia 
și angajarea în relație cu acesta [5], descoperim că Marin Sorescu 
alege dialectica subversivă în relație cu realitățile regimului comunist 
ca expresie a unei duble neputințe: de a vorbi deschis despre realitatea 
politică a epocii, dar și de a o trece sub tăcere. Ca reacție existențială la 
enormitățile sistemului totalitar, tensiunea jocului între subversiune şi 
scrierea „pe linie“ este trăită nu ca simplu mod de discurs, ci ca viziune 
asupra lumii. Marin Sorescu propune o problematică metafizică şi etică 
care devine peremptorie într-un spaţiu cultural închis. Tema ocultării 
eului figurează, sub o formă metaforică, în scriitura lui Sorescu, 
capabilă să inducă un mesaj subversiv amplificat de prezenţele între 
care nu se mai interpune arhitectura insidioasă a supravegherii de tip 
panopticum. Osmoza dintre profunzimea metaforică și schematismul 
antifrastic al ironiei este punctul forte al creaţiei soresciene, abolind 
temerar, radical, toate convenţiile, în favoarea poematicului absolut. 
În opinia lui Marin Sorescu, „teatrul este el însuşi o formă a poeziei, 
metaforă concretizată, imagine complexă la diverse niveluri de 
semnificaţie şi asociere, de la cel mai rudimentar concret la cel mai 
ezoteric abstract.“ 

Piesele, amputate nemilos de cenzură, sunt de fapt poeme dramatice, 
cu deschidere parabolică, testând ipostaze-limită, luând o turnură 
carnavalescă, parodic-ludică. Altfel spus, o metaforă a existenţei umane 
în relaţia om-lume, o confruntare cu destinul aspirând la o semnificaţie 
simbolică. Fie că vizăm trilogia Setea muntelui de sare (Paracliserul, 
Matca, Iona), fie că avem în vedere piesele istorice (Răceala, A treia 
ţeapă), înţesate cu aluzii politice, omul-lume îşi trăieşte, monologând, 
captivitatea, limitele, alienarea, claustrarea, încercând o evadare din spaţiul 
carceral, plonjând în metaistorie; dar pe fundament biblic. Personajul 
sorescian este subversiv atât pe dinăuntru, cu sine însuşi (subversiune 
idealistă), cât şi în afară, în raport cu istoria (subversiune istoricistă [6]): 
habitatul său este un mediu prin excelenţă al dualităţii şi al sciziunii, al 
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echilibrului instabil; în faţa agresiunii totalitare, se camuflează, devine 
alunecos, teatralizează, dar luptă până la capăt, în ordine spirituală şi 
culturală, indiferent de fragilitatea existenţială, corporală. 

S-ar părea că atât dezinteresul faţă de literatura esopică a epocii 
comuniste, cât şi etichetările contradictorii poet oficial al regimului, agent 
dublu, tenacitatea dramaturgului de a negocia montările şi prin concesii 
colaboraţioniste, imaginea vânătorului de premii, care umbla toată ziua 
prin Europa, succesul editorial în perioada comunistă, priza la public şi 
traducerile numeroase comparabile cu cele cărtăresciene azi, ar putea afecta 
statutul (anti) canonic al teatrului sorescian, dar, paradoxal, el continuă 
să fie considerat zonă categoric necontaminată de obligaţiile scripturale 
laudative caracteristice epocii ceauşiste, căci presupune asumarea frondei 
faţă de mode canonizante şi faţă de tradiţiile inerte ale spaţiului cultural 
al epocii. În deceniul al 7-lea, scriitorul însuşi s-a considerat disident (faţă 
de ingerinţele regimului, faţă de celebrele Teze), apoi a traversat şi alte 
forme ale refuzului angajării politice (evazionismul, elitismul cosmopolit) 
care au tensionat relaţia cu conducerea de partid şi de stat (Meditaţia 
transcendentală), cu Securitatea (dosarul „Soare“), şi cu cenzura, aspecte 
care s-au reflectat în piesele de teatru (amânări, rescrieri de variante, 
mutilări ale textelor, montări ale unor premiere în străinătate, literatură de 
sertar, esopism, replici subversive) şi în relaţiile cu congenerii, cu elitele 
exilului şi cu „noile elite“ ale tranziţiei. 

Amprenta deviantă este evidentă în translarea imaginarului 
puterii şi specularităţii totalitarismului în propriile piese. Scrierea 
cu o latură subversivă funciară este ilustrabilă în teatrul sorescian 
prin tipul distopiei. Distopiile soresciene din registrul teatral a căror 
componentă etică rezidă în ipostaza rezistentului activ sau pasiv 
demontează mecanismul utopismului comunist, înfăţişându-i carenţele 
şi consecinţele sociale, psihologice şi estetice. Comedia Există nervi, 
prima piesă a lui Sorescu, reduce la absurd utopia comunistă, dezvăluind 
psihoza suspiciunii. Tragedia epistemologiei fenomenologice Iona 
resuscită arhetipul opoziţiei şi diferenţei subiective prin metaforele 
captivităţii în istorie, totalitarism, responsabil de scindarea conştiinţei 
protagonistului, care a refuzat să devină prorocul mincinos al utopiei 
comuniste. Excepţională ca realizare în sfera esopismului este Pluta 
Meduzei, o alegorie a naufragiului României comuniste. Casa evantai, 
piesă complexă de psihologie abisală, este importantă pentru studiul 
relaţiilor dramaturgului cu cenzura, deoarece a fost prima piesă 
soresciană interzisă oficial. 

Infuzia de originalitate frapantă, sub forma subversiunii de ordin 
stilistic, datorată spiritului insolit al autorului, a atins măduva, substanţa 
şi s-a răspândit în întreaga structură (viziune-compoziţie-stil-limbaj) 
conservând viabilitatea parabolicului. Piesa Iona sub rezerva oficială 
de „experiment“, piesă a unui om „nemaipomenit de singur captiv în 
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universurile matrioşkăi politico-ideologice, mărturisea lumii despre 
speranţa dobândirii libertăţii şi despre refuzul aservirii ideologice“ [7]. 

Teatrul sorescian producea ruptura definitivă de canonul 
proletcultist şi deconstrucţia realismului socialist al importantului an 
1968 – substituit cu umanismul. În deceniul 7, anticanonicul Sorescu 
producea noi curenţi destabilizatori ai canonului oficial, perturbat 
de excese naţionalist-proletcultiste, prin comediile absurde, farsele 
tragice ale condiţiei artistului/ omului captiv în clişee ideologice, 
în meandrele culturii autarhice şi ale istoriei vitrege. Piesele sale 
demontau de această dată umanismul socialist, clişeizat în „omul 
nou“. Reflectând asupra schimbărilor de epistemă, relevăm că Iona 
este manifestul unei epoci noi, al unei noi umanităţi conştiente de 
sine, ce răsturna perioada „avangardismului şocant“ şi schimba 
şi la noi direcţia impusă de Beckett şi Ionescu, rescriind miturile 
modernităţii. Tânărul Sorescu se poziţiona destructurant faţă de 
recuperarea trecutului şi aducea o percepţie globală şi un nou model 
epistemologic al lumii. 

În ciuda impresiei de dispersare, instrumentarul variat prezintă 
avantajul reflectării diverselor paliere ale pieselor, ascunse în parabolă, 
alegorie, metaforă, mit – esopismul şi subversivitatea, traseul soteriologic, 
întâlnirea cu arhetipurile şi existenţa complexelor culturale, ce aparţin 
unei ontologii a subiectivităţii. Autorul mărturisea: „E o doză mare de 
nelinişte în teatrul pe care-l scriu, de anxietate chiar, un vuiet de întrebări 
puse şi nerezolvate. I se pot aplica mai multe etichete, etichetele pot fi 
întoarse şi pe dos, după un timp, după ce se mai şterge scrisul de pe ele. Ţin 
mult la tripticul Iona, Paracliserul, Matca pentru că acolo m-am căutat cu 
mai multă îndărătnicie. Citite fără dialog, aceste piese, pot deveni o carte 
de filosofie, pe care chiar intenţionam s-o scriu, în acel timp, ca tratat – şi 
m-a luat teatrul pe dinainte. Teatrul şi poezia...“. 

Lectura trebuie făcută în spiritul parabolei, structură alegorică de 
exprimare şi rezolvare a unei problematici filosofice majore referitoare 
la condiţia umană, dar adevărul e că această lectură însăşi se dovedeşte 
insuficientă, nu epuizează textul, aşa încât piesa rămâne deschisă mereu 
găsirii unor noi semnificaţii. Teatrul îi permite dramaturgului mişcare şi 
penetraţie, explozii verbale şi incizii derutante, de unde şi simbolurile 
dense, o multitudine de sensuri nu din cele mai uşor de descifrat. Sorescu 
recunoştea că în teatru a găsit „modalitatea cea mai completă a literaturii“. 
Parabola însăşi, ca modalitate estetică fundamentală în teatrul său, nu 
impune rămânerea în sfera ideilor, a concluziilor şi a învăţămintelor. 

Teatrului sorescian, sub povara atâtor etichete (poetic, metaforic, 
parabolic, alegoric, filosofic, politic, metafizic, religios, absurd, 
existenţialist, soteriologic) i se cuvine recuperată cea mai importantă 
contribuţie, şi anume efortul sincronizării cu evoluţia formelor şi 
categoriilor dramatice din teatrul occidental. Constructele culturale 
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occidentale au funcţionat atât ca modele etice şi estetice, cât şi ca paradigme 
subversive, care furnizează în permanenţă subiectului elemente pentru o 
filosofie a libertăţii. „Ideologia“ literară pe care o îmbrăţişează este destul 
de clară teatrul nou de simplificare extremă, care se adresează publicului 
ca un teatru de viziune, de idee si de gesturi extatice, relevând tensiunea 
spirituală cu determinantele ei: „Eu încerc o revitalizare a idealurilor și 
a sentimentelor prin infuzia de poezie în dramatic. În trilogia închinată 
unor personaje ale singurătății – Iona, Paracliserul, Matca, fiecare din 
eroii cărora am încercat să le dau viață este un luptător pentru una 
din dimensiunile mari ale omului. Iona explorează zona căutărilor pe 
orizontală, Paracliserul caută absolutul, iar Irina, femeia care naște, 
reprezintă matca originară“. 

O teatralitate afirmată deschis, cu o neobișnuită putere de dezvăluire 
fără reţineri, în fond, o eliberare și purificare de contingente. Este un 
limbaj din care patosul este indispensabil, dar în care nu atât simularea 
contează, cât stimularea şi reuşita dezvăluirii scenice a esenţelor. 
Procedeele specifice dramaturgiei expresioniste: solilocviul, personajul 
generic, stilizarea conflictului şi, mai ales, atrofierea până la irelevanţă 
a principalelor elemente ale conflictului tradiţional dramatic (intrigă, 
conflict, deznodământ) se regăsesc în toate piesele-parabolă ale lui 
Marin Sorescu. Esenţializarea, abstractizarea sunt trăsături ale schimbării 
profunde pe care o practică personajele soresciene. Din ataşarea la valorile 
expresionismului şi, parţial, ale esteticii „absurdului“ derivă tipul de 
comunicare al personajelor. 

Titlurile înseşi ale pieselor lui Marin Sorescu devin simboluri cu 
totul esenţializate pentru ce vrea să sugereze dramaturgul. Iona era încă 
din textul biblic o „noţiune“ marcată de specificul căutărilor; Paracliserul 
e numele generic al omului legat de ideea de slujire a divinităţii; Matca 
e sugestivă pentru naşterea din nou, dar continuă, ca o posibilă reînnoire 
permanentă a umanităţii. 

Deşi a fost introdus în categoria teatrului absurdului şi a teatrului 
expresionist, iar personajele par a avea caracteristici existenţialiste: 
diferenţele faţă de estetica şi realizările teatrului absurdului, 
expresionismului şi existenţialismului sunt mult mai mari decât 
asemănările. Piesele lui Sorescu nu au nimic din absurd, nimic din 
disperare. Este un teatru al speranței. Aproape un teatru religios căci este 
vorba că dramaturgul evită orizontala strict evenimenţială, ridicând faptul 
brut la puterea unei problematici substanţiale, cu largă iradiere simbolică 
spre mântuirea umană. Teatrul său e o îmbinare a alegoricului, misticului 
şi a existenţialismului. 

În genere, teatrul lui Sorescu se deosebeşte fundamental de modelele 
europene: existenţa este inteligibilă, iar raţiunea este un factor integrator şi 
nu unul dizolvant, alienant. Găsim aici schimbarea de perspectivă, de mod 
de exprimare dramatică a unui proces de cunoaştere. Dramaturgul fixează 
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în câte un personaj însăşi condiţia umană, luând act de sine, interogându-
se, punându-se la încercare. Înnoirile sunt de substanţă, care-l depărtează 
pe dramaturg de aderarea totală la expresionism şi „absurd“: „Surpriza 
(reflex al inovaţiei) pe care a produs-o teatrul lui Marin Sorescu ţine, în 
mare parte, de limbaj (în forma monologului dialogat), un limbaj în stare 
să suporte o încărcătură filosofică de o simplitate a conceptelor derutant 
de transparente.“ [8, p. 56]. 

Teatrul său este o contribuţie de marcă la configurarea, prin faptul 
de artă, a mitologiei omului contemporan, cu câteva din recunoscutele 
elemente constitutive: ambiguitatea de persoană, conştiinţa dedublării, 
ironia ca „raţiune integratoare“, altfel decât fusese ea acreditată de 
expresionism în dramă şi de către teatrul absurdului: mişcare hotărâtă de 
afirmare a „mitului raţionalităţii integrale“ a realităţii, cu partea de iraţional 
care e cuprinsă în ea. Sorescu reafirmă încrederea în valorile create de 
lumea spiritului, ceea ce fusese propriu tragediei antice. 

În această ordine de idei vom scoate la iveală un aspect relevant 
pentru analiza discursului subversiv şi pentru gramatica subversiunii 
culturale: tragedia ca formă estetică a subversiunii literare. Viziunea 
dramatică a lui Marin Sorescu, nonconformistă mai ales în raport cu 
dramaturgia românească, inovatoare de la subiect până la modul de 
rezolvare a conflictului şi la limbaj, s-a manifestat într-un mod aparte 
şi în privinţa structurilor dramatice, fie păstrând specii tradiţionale, fie 
apelând la construcţii pe care le numeşte el însuşi în subtitlul piesei: Iona 
este „tragedie în patru tablouri“, Paracliserul – „tragedie în trei tablouri“,  
A treia ţeapă – „tragedie populara în cinci acte“. După un hiatus, 
literatura română se dovedea din nou capabilă să propună o meditaţie 
filosofică profundă, coerentă, cu mijloacele viabile ale tragicului, ale 
tragediei – ca formă estetică – în teatrul contemporan. În dramaturgia 
lui Marin Sorescu domină, ca element prim al inspiraţiei, latura tragică 
a existenţei umane, înţeleasă într-un fel sau altul, ca generatoare 
de parabole existenţiale sau istorice ori ca element fundamental al 
existenţei cotidiene, care poate duce la alienare, la absurd. Măreţia 
personajelor din vechea tragedie are o nouă consistenţă. Ele par a fi 
supuse destinului, dar dispariţia lor generează viaţă, continuitate şi nu 
sfârşit ca stingere totală. 
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TRĂSĂTURI  MORFOLOGICE  ÎN  ALExAnDRIA
 (ms. rom. copiat  la  Chişinău  în  1790) 

galactioN  VEREbCEANU,
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. În articol sînt analizate trăsăturile morfologice ale textului cărţii 
populare Alexandria (manuscris românesc, cota 817, fondul 301, copiat la Chişinău 
în 1790 şi depozitat la Biblioteca Naţională a Academiei de Ştiinţe „V. I. Vernadsky” 
a Ucrainei), accentul principal punîndu-se pe diferenţele şi asemănările sistemului 
morfologic al textului. 

Cuvinte-cheie: caz, conjugare, declinare, diateză, mod, număr, persoană, 
timp. 

Într-un articol prezentat în cadrul ediţiei a 8-a a Colocviului 
Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context 
european (Institutul de Filologie al AȘM, 2014) descriam cele mai 
importante particularităţi fonetice ale textului cărţii populare Alexandria 
(manuscris românesc copiat la Chişinău în 1790 şi depozitat la Biblioteca 
Naţională a Academiei de Ştiinţe „V. I. Vernadsky“ a Ucrainei). Nu mai 
puţin interesant este şi aspectul morfologic al manuscrisului. Asupra unora 
dintre caracteristicile părţilor de vorbire vom insista în cele ce urmează. 

În general, morfologia textului nu diferă prea mult de cea actuală, 
formele acceptate ulterior de norma literară fiind majoritare, în dauna unor 
trăsături morfologice care continuă să se menţină în scrierile din epocă. 

Astfel, din domeniul substantivului, relevăm:
1. Conservarea formelor vechi de declinarea a 3-a ca: marmore (40r, 

40v, 46r, 57r, 61v, 65v), grije (13r, 28r, 44r), uşe (61r-4), pîntecele (68v), 
berbecile (18v-2); cf. însă strugur (65r) aparţinînd declinării a 2-a. 

2. Menţinerea unor substantive cu gen arhaic: pustie (41v), „pustie 
aceasta“ (40v), voievoda (22r). Numele de origine turcă paşă, desemnînd 
persoane de sex bărbătesc, trece, semantic, în categoria masculinelor: 
„7 paşi“ (32v), paşii (34r); cf. însă şi „un paşe“ (33r, 33v). Substantivul 
de origine turcă catîr apare notat cu formă de neutru catîră (52v; vezi 
şi 52r). Cîmp îşi păstrează forma originară de masculin plural: cîmpii  
(35v, 71r-2, 76r, 76v). 

3. Substantivele grumaz şi mînz au la masculin plural forme 
învechite: grumazi (26r), mîndzîi (46v), substantivul de origine slavă 
obraz construieşte pluralul la fel ca neutrele: obrază (32v), cu e velarizat, 
copac păstrează la singular desinenţa veche: copaciul (30v), iar pluralul 
femininului povară este povoară (30r). La fel se comportă la plural şi unele 
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neutre: arce (47v, 58r), palaturi (le) (34r-2, 34v), cară (59r, 74r), hotarăle 
(22v, 22v), izvoară (le) (42v, 43r), odoară (71v), pahară (30r), păhară (le) 
(33v-2, 38r). 

4. Dativul unor nume proprii masculine desemnînd persoane 
este exprimat atît sintetic: Eremiei (74r), cît şi prin construcţii 
prepoziţionale: „şi dzisă cătră sol“ (13r), „şi dzisă cătră Filip“ (24v), 
„el dzisă cătră Darie“ (30v), „să scrie carte la Darie-împărat“ (13r), 
„dîndu-i şi cheile cetăţii la Alexandru“ (17v), „să pocloni la Eremie-
proroc“ (24r), „scrisără carte la Filip vraciul“ (24v), „Avem noi datorie 
să te lăudăm la Darie şi la persi“ (27v), „scrisă carte la feciorii ei“ (75r) 
etc. Dintre vocative menţionăm forme ca oame (68v-2) şi Ruxando 
(51r), Talistrado (57v). 

Articolul genitival se remarcă prin prezenţa formei invariabile, 
determinantul fiind fie un substantiv masculin (singular sau plural): „înger 
al său“ (44r-2), „sol a lui“ (68v), „voievod de a lui Alexandru“ (59r, 73r), 
„împărat al Apusului şi al Răsăritului“ (57v), „galbeni de a lui Darie-
împărat“ (52v), „a lui Alexandru machidoneni“ (53v), „nepoţ a lui Adam“ 
(44r) etc., fie unul feminin plural: „pietre a lui Solomon-împărat“ (19r), 
„pre la a lor ţăr“ (74v), fie un substantiv neutru indicînd ambele numere: 
„crugul lunilor şi a luceferilor“ (57r), „jilţul cel de aur a lui Poriu-împărat“ 
(56v), „scaunul cel împărătescu a lui Alexandru“ (63r), „cuvinte a lui Filon 
şi a lui Potolomei (70v). 

Printre caracteristicile adjectivului este de remarcat forma de plural 
goli şi exprimarea superlativului absolut cu prefixul arhaic pre- (= prea): 
„precinstita faţa“ (71v), „om precredincios“ (64r), „preiubite Alexandre-
împărate“ (71v), „preînţălepte Alexandre“ (65v), cu adverbul foarte, postpus 
însă adjectivului: „munţ înalţ foarte“ (60r), îmbinare nerecomandată de 
norma literară actuală (vezi GALR I 2005, p. 161), şi cu adverbul mult: 
„împărăţie este mult înaltă şi împodobită“ (32r). Ideea de superlativ se 
realizează şi cu ajutorul construcţiei adverb + de + adjectiv: „Iară după 
dînşii veni 500 de fete tinere şi ales de frumoasă“ (18v), adverbul ales – 
astăzi învechit şi popular – avînd sensul „deosebit“. 

Din categoria pronumelui se impun următoarele trăsături:
1. Formele atone ale pronumelui personal în postpoziţia verbului: 

închinămu-ne (17r, 30r), rogu-mă (59r), rogu-vă (54r), îmbinări care astăzi 
nu se regăsesc decît în registrul popular al limbii, forma pronumelui 
reflexiv să (niciodată se) (16r-6, 40v-4, 76v-2 etc.). 

2. Formele etimologice ale posesivului mieu (24v, 33r, 68v-2, 75v-3 
etc.), miei (13r-2, 40v, 54r-2, 75v-2 etc.); cf., o dată, forma analogică mei 
(71r), precum şi construcţiile în care adjectivul posesiv sau pronumele 
personal cu funcţie posesivă sînt reluate pleonastic de formele atone ale 
pronumelui reflexiv în dativ, fenomen caracteristic textelor vechi (vezi 
Densusianu II 1961, p. 249): „să-ş scoată fieştecarele oştile sale“ (26r), 
„cum ş-ar învăţa un părinte pre fii<i> săi“ (28v), „ş-au luoat Alexandru 
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dzioa de la prietinul lui cel iubit“ (39r), „îş vădzusă Alexandru moarte 
lui“ (48v), „dzgîriindu-ş feţîle lor“ (55v). 

3. Pronumele şi adjectivul demonstrativ de diferenţiere, compus 
din pronumele demonstrativ de depărtare aferezat (a) cel (a) şi adjectivul 
pronominal nehotărît alalt, prezent în text fie ca pronume: ceialalţi (71v), 
fie ca adjectiv: „ceialalţ boieri“ (59r) şi genitiv-dativul singular feminin al 
demonstrativului acesta, notat prin forma etimologică aceştiia (53v, 61v). 

4. Relativul care înregistrat sub varianta variabilă carele  
(22v, 35r-2, 71v etc.), invariabilul ce utilizat în accepţiile „despre 
care“: „taina ce scrie întru acea carte“ (25v), „în care“: „întru această 
cale ce mergi“ (65v) şi, mai ales, „pe care“, în această poziţie relativul 
nefiind, de regulă, reluat: „războiul ce au avut Alexandru“ (59v), 
„spusă vedenie ce vădzusă“ (32r), „aceste lucruri ce vădz eu“ (67r) 
etc.; cf. „Iară acole sta un fecior de domn, ce-l chiema Amvis“ (30v), 
„Vai de acea cetate ce o judecă mulţ“ (17v), „Deci aceste limbi păgîne, 
ce le închisă Alexandru, vor ieşi“ (61r) şi nedeclinabilul de factură 
populară de: „Într-aceste casă pofti împărăteasa pre Alexandru de 
şedzu pre un scaun şi împărăteasa, într-alt scaun“ (67r), „şi dederă 
carne tătarîlor de o mîncară“ (48v), „găsi acolo oameni de grăie în 
limba grecească“ (41v). 

5. Pronumele (adjectivul) nehotărît tot exprimînd raportul de 
genitiv-dativ fie pe cale analitică, cu ajutorul prepoziţie a, ca în textele 
vechi din secolul al XVI-lea şi în cele din epocă (vezi Densusianu II 
1961, p. 123; ILRL 1997, p. 332), în această poziţie înregistrîndu-se 
23 de exemple: „împărat a toată lume“ (36v-2, 54v-2, 57v, 70v etc.) şi, 
o dată, cu ajutorul prepoziţiei la: „Atunce porunci Alexandru la toată 
oaste“ (26v), fie pe cale sintetică, adjectivul nehotărît fiind precedat, 
într-un caz, de prepoziţia a: „viiaţa a tuturor turcilor“ (31r), invariabilul 
niscaiva, astăzi învechit şi popular, folosit în accepţia „oarecare“: 
„niscaiva împăraţ“ (67r), compusul orice: „te vei însănătoşa ori de ce 
boală vei fi avînd“ (43v). 

Numeralul atrage atenţia prin prezenţa unor forme diferite de cele 
din româna actuală: ordinalul masculin fără -a deictic „al triele rînd“ 
(31v), „al triile păhar“ (33v) „al patrăle rînd“ (22r) şi cel feminin a dooa 
(34r, 52v, 60r, 63v), a doa (40v, 42v, 64v, 66v), a trie (16v, 34r, 34v, 36r),  
a trii (31r), a triia (76r), adverbialul „cîte de 10 ori (55v) indicînd  
o uşoară nuanţă distributiv, precum şi construcţia distributivă de cîte 
un (o), notată în formă dislocată: cîte de un cot“ (39v), „cîte de 4 ani“ 
(38r), „cîte de dzăci ani“ (17v, 18r), „cîte de 10 ani“ (19v) şi cu: „cîte 
cu o mînă“ (48r-2), „cîte cu un picior“ (48r-2), „cîte cu un ochiu“ (48r), 
„cîte cu 7 mîini“ (42r), „cîte cu 7 picioare“ (42r). 

Verbul este partea de vorbire cu cele mai multe trăsături arhaice:
1. Conservarea statului flexionar învechit de conjugarea I al lui  

a curge: „Pînă nu să sparge capul, nu cură crieri“ (17v), „cură săgeţile ca 
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ploaie“ (25r), „cură sîngele pîraie“ (53r), „împrejurul acelor casă cură un 
pîrău“ (47r), de conjugarea a II-a a lui a rămînea: „trupul a rămîne jos pre 
pîmînt“ (70r) şi de conjugarea a III-a al lui a învia: „peştile <…> îndată 
învisă“ (46v). 

2. Menţinerea formelor iotacizate, numeroase în text şi slab 
concurate, după caz, de formele cu dentala refăcută: să audză (32v), dar 
să aude (71v); cre (d) z (24r, 24v, 25r, 31r, 55v, 58v, 64v, 72v) ~ cred (38r); să 
împarţă (46v); să închidză (60v-2) ~ să închidă (34r); să înghiţe (63r); să 
piei (54v); pui (69r), să puie (34r, 39v, 42v, 53r, 55v, 56r-2), puind (18v); nu 
poci (72r) ~ (nu) pot (27v, 75v); să rămîie (58v, 70r); să răspundză (33r); să 
scoaţă (42r, 47v), însă să scoată (72v); să spui (44v), să (nu) spuie (25v, 26v, 
40v); supuindu (48v); ţiind (24r, 68v-2); să ucig (68v); vă (d) z (55r, 65v, 67r, 
73r), să vădz (40r, 41v), să va (d) ză (26v, 32v, 44v, 71v-2, 72v) ~ să văd (41r, 
44v, 71v, 72r); viu (27v), să viu (72r), să (nu) vie (40r, 46r, 55v, 71v-2). 

3. Păstrarea sufixului -esc la conjugarea lui a trebui: trebuiescu 
(58r), (nu) trebuieşte (43r, 52v, 70v, 72v-2, 73r), (nu) trebuieşti (13r, 13v, 
16r, 72v). 

4. Conservarea generală la imperfect a desinenţei etimologice -a şi  
a terminaţiilor fonetice -ie şi -îia: „racii apuca“ (42v), „îi călca 
machidonenii“ (17r), „da ei“ (53r), „o judeca 12 filosofi“ (15v), „ei sînguri 
să îneca“ (53r), „altele apune“ (57r), „mulţ filosofi merge în urma lui de-l 
petrece cu mare plîngere şi jale şi aşa dzice“ (76v) etc.; cf. însă şi „sta 
focurile cum stau stelile ceriului“ (26v-2), „corturile sta cum stau stelile 
ceriului“ (71r); să audzie (65r, 65v, 74v), fugie (39v, 72v), gîndie (75r), lovie 
(47v), plătie (22r), strălucie (18v, 19v 66v), venie (26r), omorîie (40v), să 
pogorîie (67r). 

5. Apariţia exclusivă a formelor tari de perfect simplu în cazul lui  
a da: dede (19r, 43v-3, 69v-7, 75v-2 etc.) şi dedi (29v, 31r) pentru persoana 
a 3-a singular; dederă (19r, 47r-2, 48v) şi dediră (19r, 33v-3, 52v, 69r etc.) 
pentru persoana a 3-a plural şi a variantei arhaice a actualului a învia: 
învisă (46v). 

6. Prezenţa verbelor de perfect compus numai cu auxiliarul au, normă 
pentru textele din epocă: „el au rămas aice“ (44r), „Alexandru au trimis“ 
(14r), „el n-au vrut“ (24r), „puţintei au rămas, dară muieri multe au rămas 
fără de bărbaţ“ (59v), „Astădz au perit soarele şi lumina tuturor limbilor, 
astădz s-au umplut codrii şi cîmpii“ (76v), întrebuinţat şi în postpoziţie: 
avut-am (72r), cărat-am (74r), fost-am (40r), găsit-am (74r), venit-am  
(40r, 46r), făcutu-ai (74r), vădzut-ai (36v) furat-au (72r), căzut-au (55v), 
dzis-au (64v-2, 75v), ieşit-au (18v, 74v), poruncit-au (38r), prorocit-au 
(74r), rădicat-au (15r), sfătuitu-s-au (54r), venit-au (34v, 68r, 68v, 74v). 

7. Neproductivitatea formelor de mai-mult-ca-perfectul, consemnate 
în context cu desinenţă de singular pentru redarea pluralului: „Unii luoasă 
pre mult, alţii luoasă mai puţin, iară alţii nu luoasă nimic. Deci cei ce 
luoasă mult să căie şi cei ce luoasă puţin încă să căie“ (46v. 
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8. Folosirea seriei analitice de viitor – astăzi regională şi familiară: 
oi veni (13r), oi fi (54v); „ne-i bate“ (58v); a fi (40v, 70r-2, 74r), a rămîne 
(70r); om bate (51v), om fi (40v); or fi (67r, 72v), or merge (28r), precum 
şi întrebuinţarea formelor inversate, cu intercalarea frecventă a cliticelor 
pronominale: da-voi (75v), căi-să-va (46v), da-ţ-voi (75v), da-mi-o-va 
(24v), fi-va (67v), folosi-m-va (24v), ieşi-va (18v), închina-să-vor (14v, 15v, 
18r), întra-voi (65r), milui-te-va (64r), peri-vei (69r), pute-voi (44v), scoate-
ne-va (24r). 

9. Conservarea formelor analogice pentru conjunctivul verbelor 
a bea, a da, a lua şi a sta, caracteristice graiurilor de tip moldovenesc 
(vezi Frîncu 1971, p. 261–276): să bei (17v), să dei (53r), să iei  
(24r, 68v, 75r), să stei (15v, 41r, 42v, 55v, 75v etc.), şi a formei etimologice 
la persoana 1 singular în cazul lui a avea: să aib (69r). 

10. Menţinerea construcţiei de condiţional perfect de tipul ar fi 
fost ţinut (22r), interpretată ca „formaţie supracompusă cu patru elemente 
verbale“ şi numită „condiţional mai mult ca perfect“ (ILRL 1997, p. 341), 
dar şi a celei arhaice formate din imperfectul verbului a vrea şi urmat de 
infinitiv: „Darie, de să vre închina mie, şi acum ar fi împărat persilor“ (54v), 
construcţie curentă în textele din secolul al XVI-lea (vezi Densusianu II 
1961, p. 148). 

11. Consemnarea formei învechite de imperativ cu desinenţa -ireţi, 
normală pentru limba secolului al XVI-lea (vezi Densusianu II 1961, p. 150), 
în descreştere în textele din epocă (vezi ILRL 1997, p. 342) şi unică în textul 
nostru: „dacă m-aţ urît, mă ucidereţ“ (40v) şi a formelor cu topică dublă, 
întrebuinţate în variaţie liberă: aştaptă-mă (32r) ~ mă aştaptă (13r); fereşti-
te (13r, 75r, 75r) ~ te fereşte (14r); milostiveşti-te (17r-2, 25r-2, 30r-2, 48r)  
~ te milostiveşti (15r); pădzăşti-te (72v, 72v) ~ te pădzăşti (24v) etc., primele, 
acceptate ulterior de norma literară actuală, fiind mai numeroase. 

12. Atestarea formelor de infinitiv în două ipostaze net diferenţiate ca 
frecvenţă: infinitivul lung pentru redarea formei inversate de condiţional: 
dare-am (75v), vrere-aş (69r) şi marcarea valorii de nume predicativ: 
„Bărbatul mieu mă bate şi este curvar, viclean şi neharnic de a ţinere casa“ 
(73v) şi infinitivul scurt, poziţionat exclusiv în vecinătatea lui a începe, cu 
76 de exemple: „începu a rîde (13r), „au început a striga“ (28v), „începură 
a căuta“ (57r) etc., a sinonimului său învechit a pleca, cu şapte atestări: 
„plecă a fugi“ (53v, 76r), „plecară a fugi“ (17r, 28r, 52r, 55v, 60r), precum 
şi pe lîngă alte verbe şi expresii: „n-au mai adaos a trimite“ (14v), „au 
căutat a părăsi“ (53r) ,“ „sameni a fi“ (65r), „sămăluiescu-te a fi“ (33v), 
„n-ai treabă a da învăţături“ (33r), „alte griji nu avem fără numai grije  
a ne ruga“ (44r). 

13. Apariţia rarisimă a formelor iotacizate de gerunziu (vezi supra) 
şi unică a formei reduplicate de participiu stătut (26v). 

Dintre adverbele (locuţiunile adverbiale) atestate, prezentăm pe 
acelea care, prin formă şi sens, diferă de cele din limba contemporană:
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acole „acolo“ (39r-3, 40r, 46v-4, 72v-2 etc.); adecă (22r, 40v, 52r, 
71v) este diferit de forma actuală atît prin formă, cît şi, o dată, prin sens, 
„iată“ (29v); aice este general (16r, 40r-4, 65v-5, 71v-2 etc.); aşa are sensul 
„astfel, în felul acesta“ în construcţia de aşa (65v); aşijdere „asemenea“ 
(27r, 34v, 65r); atunce apare numai cu -e (31r-3, 55v-3, 75v-2, 76v etc.); 
au „oare“ (56r, 72v); cu acest chip „astfel“ (51v); cu amar: „amarnic, 
foarte“ (35r); cu cinste „în mod onorabil“ (18v, 24r, 68r, 76v etc.); cu 
degrabă „în grabă“ (68v); cum mai în grabă „cît mai repede“ (27v, 34r-3, 
34v); cu năvală „în mod impetuos“ (60r); cu ocară „în chip jignitor“ 
(14v); de cătră sară „în momentul cînd începe seara“ (27v); de-a mînă 
„corp la corp“ (28v, 36r, 53r); deci „apoi“ (44v); denapoi (17r, 42r); de 
obşte „împreună, laolaltă, în comun“ (38r); drept aceea „pentru aceasta, 
din această cauză, deci, atunci“ (38r; vezi şi 54r); dinluntru „dinăuntru“ 
(61r); doară „oare“ (75v, 25r); după cinste „conform rangului“ (71v); faţă 
cătră faţă „unul împotriva celuilalt“ (54r); fără de vîrstă „minor“ (14v); 
iară, consemnat o dată (70r), este puternic concurat de iarăş (33v-2, 
52r-3, 60v-2, 68v-2 etc.); ici „aici“ (76r); încă „de asemenea“ (26r, 46v-2, 
57v etc.); încăş „încă şi“ (58v); în ce chip „cum“ (51v, 48r); înlăuntru 
„înăuntru“ (26r); într (u) -acel ceas „în momentul acela“ (39r, 68r etc.); 
întru acestaş chip „în felul acesta, astfel“ (13r, 14r, 69r); într-alte chipuri 
„altfel“ (43r); într-una de dzile „odată“ (75r); la ce „de ce“ (41v); mai 
cu de-adinsul „mai stăruitor“ (33v); mai tare „mai degrabă“ (51r); mult 
„foarte“ (32r); nicăiuri „nicăieri“ (35r); nici, urmat de conjuncţia că şi 
întărit de nu, are înţelesul „deloc, nu“ (71v); nimic „defel, deloc“ (42r, 
72v); numai ce „abia“ (75r); oarecînd „cîndva“ (32r, 64v); prisne „în 
întregime“ (67r). 

Prepoziţia. Din rîndul acestei părţi de vorbire reţinem doar pe acelea 
care prezintă un fonetism sau un sens particular:

a redă valoarea de genitiv în construcţia „a toată lume“ (36v-2, 
54v-3, 57v-2, 71v-2 etc.); cătră (23r-2, 35r-2, 64v-2 etc.) este forma normală 
în epocă pentru către; de este plurisemantic: „din“ (60r), „pentru“ (13v, 
68v), „din partea cuiva“ (23r, 35r, 39v), „de la“ (58v); despre „dinspre“ 
(25r, 39r, 40v, 69v); din are sensurile „de“ (70v) şi „cu“ (36r); dintru 
(14r, 44r, 47r etc.) continuă să fie folosit, la fel ca în textele vechi (vezi 
Densusianu II 1961, p. 257), în contexte în care limba contemporană 
preferă prepoziţiile din sau, după caz, dintre; drept „lîngă“ (64v); fără, 
urmat de numai, are sensul „decît“ (22r, 44r, 61r, 72r); fără de „în afară 
de“ (32v, 72r; împrotiva „împotriva“ (75v); întru „în“ (15r, 25v, 61v etc. 
Înaintea cuvintelor care încep cu o vocală, întru este folosit numai în 
formă neelidată: întru un (39v), întru o (25r, 65r-2, 73r-3 etc.); pentru 
exprimă sensurile „despre“ (57v, 61v, 74v) şi „de“ (52v, 74v); pre (13r-5, 
30v-8, 52r-9, 76r-6 etc.), cu 443 de atestări, întrece cu mult în frecvenţă 
actualul pe (33 de apariţii); preste (23r-2, 38r-2, 55v-2 etc.), cu 43 
de apariţii, este unica forma înregistrată; supt (15v, 35r, 58r, 72r etc.) 
corespunde, ca sens, actualului sub. 
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Conjuncţia. Din seria conjuncţiilor şi locuţiunilor conjuncţionale 
care cunosc forme şi sensuri mai puţin cunoscute astăzi sînt de 
menţionat:

au conservă sensul arhaic (18r, 71v, 72r, 72v etc.); ca cum (28v, 56r, 
72r etc.), formaţiune populară, se deosebeşte de locuţiunea actuală numai 
prin formă, româna literară recomandînd, din motiv eufonic, intercalarea 
lui şi între elemente; căci că (27v) şi pentru căci (16v), exprimînd raportul 
cauzal, au sensul „pentru că“; ce (47v, 55v, 71v etc.), realizînd valoare 
adversativă, nu apare notat niciodată ca ci; cît (26v-2, 52r-3 etc.) nu 
cunoaşte forma contemporană încît; dară (38r-2, 47v-2, 65v-4, 74r etc.) şi 
iară (22v-2, 35v-3, 51v-3, 67v-4 etc.) sînt fonetisme vechi ale adversativelor 
curente în limba de astăzi; cf. însă, o dată, iar (75v); de vreme că (68r) şi 
de vreme ce (59r, 63r, 72v) sînt locuţiuni conjuncţionale curente în toată 
perioada veche, ambele înregistrînd sensul „dacă“, cu rezerva că prima nu 
ţine de registrul literar modern. 

Interjecţiile şi locuţiunile interjecţionale folosite în textul cercetat 
nu ridică, în general, probleme de sens, fiind cele cunoscute şi în limba 
literară de astăzi (ah, iată, o, oh, vai, vai de mine). Excepţie fac interjecţiile 
ian (17r, 71r, 73r) şi ni (16v), răspîndite încă în cele mai vechi texte 
româneşti (vezi Densusianu II 1961, p. 186), care, urmate de conjunctiv 
sau de imperativ, au înţelesul „hai“, eventual „ia“. 

Concluzia care se impune este în măsură să evidenţieze o tendinţă 
tot mai bine conturată a limbii române de la sfîrşitul secolului al XVIII-
lea, aflate la confluenţa dintre perioada veche cu perioada modernă: deşi 
încă numeroase, fenomenele morfologice – astăzi învechite, regionale 
sau/şi populare – de felul: grijă, uşe, arce, izvoară, mieu, carele, cură, 
cre (d) z, poci, (ei) stau, au (mers), oi fi, să aib, a ţinere, au (= oare; 
sau), de vreme că, căci că, ni „hai!/ia!“ etc. sînt tot mai insistent împinse 
la periferia sistemului lingvistic al limbii, locul acestora fiind ocupat de 
inovaţiile morfologice acceptate ulterior de norma românei actuale. 
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