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Rezumat
Cauza principală a enantiosemiei se explică prin faptul că rădăcinile şi derivatele 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Concluzii

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

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

3. Motivaţia utilizării unităților polilexicale stabile este evidentă – 
eliminarea ambiguităţii celor două seme polarizante şi utilizarea fiecăreia în 
diverse unități polilexicale stabile distincte.
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