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PREFAȚĂ

Institutul de Filologie al AȘM a organizat, pe 20 octombrie 2016, cea 
de-a X-a ediție a Colocviului științific cu participare internaţională FILOLOGIA 
MODERNĂ: realizări şi perspective în context european, cu genericul Bogdan 
Petriceicu Hasdeu – precursor al cercetărilor filologice.

La cele șase secțiuni ale Colocviului (Bogdan Petriceicu Hasdeu – precursor 
al cercetărilor filologice, Lingvistică pragmatică, Lexicologie, lexicografie 
şi semantică, Dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică și terminologie, 
Teorii contemporane în ştiinţa textului, Literatura română în dialog european 
şi universal prin valori, personalităţi, interrelaţii) au participat circa 70 de 
cercetători lingviști și literați de la diverse centre universitare și academice din 
Republica Moldova și România, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Centrul 
de cercetări enciclopedice al AȘM, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul 
de Lingvistică „Iorgu Iordan ‒ Al. Rosetti” din Bucureşti, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova ș. a.

Volumul de față reunește o serie de texte ale comunicărilor susținute în cadrul 
Colocviului, reflectând opiniile specialiștilor din domeniul științelor limbajului și 
ale literaturii, interesați de contribuția lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, academician, 
enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic, una dintre 
cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile, mare om de 
cultură, un neobosit cercetător și un pionier al mai multor domenii ale filologiei și 
istoriei României.
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ASPECTE ALE REFLEXIEI SPECULARE
ÎN PSIHANALIZĂ ŞI LITERATURĂ

galIna ANIŢOI
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. Conceptul de oglindă (mirror) şi acţiunea de a oglindi (mirroring) 
sunt întâlnite în psihologie şi în psihoterapie, în diverse şcoli sau orientări, de la cele 
cognitiviste la cele psihanalitice. De la Wallon la Lacan, stadiul oglinzii este fie expresia 
teoretică a momentului la care copilul îşi descoperă propriul corp, fie a descoperirii unui 
celălalt, părintele său, atunci când priveşte în oglindă. Jacques Lacan a descris stadiul 
oglinzii ca formator al funcţiei eului. Stadiul oglinzii nu este un simplu fenomen care 
apare în cursul dezvoltării copilului, el ilustrează natura conflictuală a relaţiei duale. 
Eul se formează prin identificarea cu propria imagine.

Cuvinte-cheie: psihanaliză, stadiul oglinzii, identificare, eu, celălalt, reflexie 
speculară.

Abstract. The concept of „mirror” and the action of „mirroring” are present in 
various schools and orientations in both in psychology and psychotherapy, fromthe 
cognitive psychology to psychoanalitics. From Wallon to Lacan the study of the mirror 
is sometimes the theoretical expression of the moment when the child discovers his own 
body, and in other cases the moment he discovers the other person, a parent, when he 
looks into the mirror. Lacan described the mirror study (mirror stage) as a forming one for 
the function of self. The mirror stage is not a simple phenomenon in the process of child 
development; it illustrates the conflict of the dual relationship. The self is created through 
identifying with its own image.

Keywords: psychoanalysis, mirror stage, identification, self, the other person, 
specular reflection.

Aparatul reflexiv (oglinda) şi reflexia speculară (oglindirea, ca proces care 
implică raportul nostru perceptiv cu oglinda) cumulează semnificaţii multiple. Aceste 
concepte au depăşit considerabil domeniul catoptricii şi au făcut posibilă utilizarea 
lor nu numai în speculaţii de ordin fizic, ci şi în elaborarea unor supoziţii de ordin 
filosofic, „axate pe ideea de Verb, Viziune, Reprezentare, Creaţie, Amintire” (Jurgis 
Baltruišaitis). Obiect-miracol al reproducerii instantanee şi complete, oglinda devine 
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un instrument de cunoaştere a sinelui care ne revelează propria imagine, dar şi relaţia 
cu noi înşine. Raporturile care se stabilesc între oglindă – ambivalentă prin însăşi 
esenţa ei – şi om sunt cel mai adesea conflictuale. „Simbol al cunoaşterii, metaforă 
a literaturii şi artei, punctul de plecare al tuturor dedublărilor” (Evseev 1994: 134), 
acest „ochi” străin în care căutăm adevărul despre noi” (Evseev 1994: 135), i-a creat 
individului uman şi cele mai mari deziluzii, temeri, angoase. În oglindă fiinţa umană 
îşi caută mereu chipul adevărat, constatând în permanenţă deosebiri între „sinele” 
său şi imaginea reflectată: tainică, mută, inversată. Cu trecerea timpului, după ce 
ştiinţa optică şi cea psihiatrică au înregistrat progrese importante, oglinda încetează 
de a mai fi un simplu obiect care reflectă imagini, dar se perpetuează frica individului 
de a-şi vedea chipul reflectat. Intervin acum complicaţiile omului modern care, de 
multe ori, descoperă o reprezentare de sine „străină, neliniştitoare, în care percepe 
amprenta celui radical altul şi în care conştiinţa pe care o are despre sine se tulbură şi 
se alienează” (Melchior 2000: 116). Instrument al cunoaşterii de sine, dar şi al unor 
experienţe magice, oglinda ne revelează atât imaginea exterioară, cât şi interioritatea, 
himerele, relaţia cu timpul, cu noi înşine. Considerat astăzi banal, gestul oglindirii  
a cunoscut, de-a lungul timpului, interpretări fascinante, generând nelinişti, prejudecăţi, 
speculaţii. Imaginea reflectată în oglindă, lipsită de materialitate şi întemeiată exclusiv 
pe mărturia privirii, poate fi interpretată ca reduplicare a realului, simulacru, iluzie 
sau înşelăciune. Adesea ea prezintă mai mult interes decât originalul, ignorându-i-se 
complementaritatea şi fiind considerată autonomă, independentă.

Oglindirea/ reflexia speculară înseamnă, înainte de toate, un raport cu 
alteritatea. Psihanaliza secolului al XX-lea pune în discuţie raportarea sinelui la el 
însuşi în contact cu oglinda. Psihanalistul francez Jacques Lacan, în analiza vârstelor 
omului, identifică „stadiul oglinzii” ca principiu formator al eului, fiind momentul în 
care omul-copil devine conştient că se vede pe sine în oglindă, se recunoaşte, ceea ce 
se întâmplă între vârsta de un şi jumătate – doi ani. Este un fel de cunoaştere de sine, 
şi nu o recunoaştere, dat fiind că, înainte de această vârstă, copilul nu are conştiinţa 
propriului chip. Observarea propriei sale imagini în oglindă reprezintă, potrivit lui 
Lacan, prima conştientizare de către individ a sinelui propriu, prima sa autoidentificare. 
Acesta este „un moment de identificare narcisică primară care va reprezenta baza şi 
prototipul tuturor identificărilor viitoare” (Marshall 2003: 278), va constitui punctul 
de pornire al vieţii psihice umane, punctul de început al structurării eului. Stadiul 
oglinzii identificat de Jacques Lacan are, din punct de vedere psihanalitic, consecinţe 
importante la nivelul formării eului, reprezentând momentul în care omul se percepe 
ca fiinţă duală, scindată, dificil de reconstituit într-o unitate satisfăcătoare.

Stadiul oglinzii marchează şi conştientizarea relaţiei ce se realizează între 
sine şi sine, adică cineva întocmai ca tine, reflectat de exterior. Acest concept 
trimite la imaginea reflectată care l-a inspirat pe Freud pentru noţiunea de 
narcisism. La elaborarea conceptului stadiul oglindă Jacques Lacan foloseşte 
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studiile de psihologie a copilului date de Henri Wallon, care descriu reacţiile 
copiilor atunci când îşi văd imaginea reflectată într-o oglindă. Wallon crede că 
percepţia imaginii din oglindă este o etapă esenţială pentru percepţia de sine 
şi pentru dezvoltarea unei noţiuni despre sine, accentuând că funcţia speculară 
serveşte unei cunoaşteri a sinelui, oglinda fiind platforma de pe care se lansează 
complexificarea gândirii omului-copil.

Funcţia reflexiei speculare în conturarea eului a fost relevată şi în cercetările lui 
Françoise Dolto şi ale britanicului Donald Winnicott, care susţin punctul de vedere 
conform căruia, în procesul de individuaţie, există faza de dinaintea stadiului oglindă, 
imaginea pre-speculară. Punând în discuţie problematica oglindirii, Winnicott se 
referea la modul în care mama oglindea stările bebluşului. Când o mamă îşi priveşte 
copilul, ea reflectă starea internă a acestuia. Şi pentru Françoise Dolto oglinda este, 
mai întâi o suprafaţă psihică, adică vocea, limbajul matern mimic, chipul mamei 
şi mai ales privirea ei. În acest caz de relaţie speculară subiectul poate împrumuta 
inautenticul specific aparenţei scopice, caracterul de himeră caracteristic imaginii 
speculare. Tot ea susţine că „nu este suficient să existe realmente o oglindă plană. 
Aceasta nu serveşte la nimic dacă subiectul se confruntă cu lipsa unei oglindiri 
a fiinţei sale în altul” (Dolto 2005: 154). Astfel că relaţia cu oglinda are un rol 
covârşitor în formarea fiinţei umane. Reflexia speculară îi permite subiectului să „ia 
act de sine” (Boldea 2008: 328). Cu alte cuvinte, confruntarea cu oglinda ce stă între 
Eu şi Celălalt Eu al Aceluiaşi este, psihanalitic vorbind, necesară ca treaptă vitală în 
procesul formării individului.

Această identificare iniţială, relevată de stadiul oglinzii, este considerată 
de Lacan „experienţa crucială a copilăriei, şi de fapt a vieţii, o matcă a tuturor 
identificărilor de mai târziu ale subiectului”, prima fază a constituirii fiinţei umane. 
Copilul, aflat încă într-o stare de neputinţă şi de necoordonare motorie, anticipează 
imaginar perceperea şi controlul unităţii sale corporale. Această unificare imaginară 
se realizează prin identificarea cu imaginea semenului ca formă totală.

Mai târziu acest stadiu a fost considerat o structură permanentă, o paradigmă  
a imaginarului, o fază în care subiectul este permanent captivat de propria sa imagine, 
reprezentând, în acelaşi timp, câmpul iniţial de constituire a simbolurilor şi de 
declanşare a actului imaginar. În loc să mai fie considerată un obiect, imaginea şi, în 
primul rând, imaginea de sine, mai ales cea din stadiul oglinzii, este cea care permite 
individului să se constituie ca subiectivitate. Prin urmare, stadiul oglinzii este aventura 
originară prin care omul trăieşte pentru prima oară experienţa că este om. Această 
etapă constituie matricea şi schiţa a ceea ce va fi eul şi ilustrează totodată natura 
conflictuală a relaţiei duale: eu sunt un altul, fiindcă el se recunoaşte în imaginea 
celuilalt. Tocmai ca un celălalt se vede el mai întâi şi se verifică.

Omul nu-şi percepe chipul real decât în procesul/ actul oglindirii, însă această 
manifestare fenomenală nu îi confirmă, întotdeauna şi cu fidelitate, aşteptările. Din 
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acest écart creat prin reflectare între model şi copie se ivesc profunde anxietăţi şi 
crize ontologice substanţiale.

Atunci când intrăm în problematica oglinzii, intrăm, de fapt, într-o altă lume, 
un altus mundus, unde realitatea şi iluzia ajung să se confunde sau unde eternul nostru 
dublu, adică imaginea noastră speculară, stă sub semnul simulacrului.

Relaţia cu oglinda în copilărie e un moment pe care memoria noastră nu-l 
păstrează (puţin probabil să îşi amintească cineva când s-a privit prima dată in 
oglindă), dar al cărui impact, la vremea respectivă, trebuie să fie foarte puternic. Ceva 
similar s-a întâmplat, presupunem, şi când omul preistoric şi-a zărit chipul în oglinda 
unei ape sau reflectat pe o suprafaţă lucioasă – a început să caute adevărul despre 
sine. Cu atât mai mult că oglinda oferă imaginea invizibilului, căci un om, uitându-
se în oglindă, îşi va vedea chipul, care în mod normal îi este ascuns. Nu mai încape 
îndoială că acest aparat reflexiv, într-un sens anume, devine o măsură a dimensiunii 
umane, este mediul favorabil auto-percepţiei şi autocunoaşterii, producând uneori 
înţelesuri contradictorii sau paradoxale legate de propria conştiinţă, senzaţia unui 
labirint al imaginarului interior prin impactul cu propria imagine, la intersecţia cu 
celălalt eu al sinelui. Este evident deci că acest obiect nu numai că a fost considerat 
drept magic, dar a exercitat şi un farmec deosebit. A inspirat căutarea şi sondarea 
sinelui, căutarea de porţi spre alte lumi, a generat ideea lumii transcendente pe care 
o întrezărim doar cu ochii minţii, a revelat o reversibilitate a lucrurilor: certitudinea 
aparentului şi incertitudinea existentului.

Situat la confluenţa istoriei, mitologiei, artei, ştiinţei şi psihanalizei simbolismul 
oglinzii se revelează într-un mod particular şi în ficţiunea literară, participând plenar 
la generarea textului şi a sensurilor acestuia, deopotrivă. Reprezentări ale reflexiei 
speculare identificăm în proza feminină interbelică (H. Papadat-Bengescu Femeia 
în faţa oglinzii, Henriette Yvonne Stahl Steaua robilor), în romanul contemporan 
(Femeia în faţa oglinzii de Eric Emmanuel Schmitt, scriitor francez: povestea a trei 
femei, aparţinând unor epoci şi locuri diferite, care îşi devin una alteia oglindă, 
sau a trei secole puse în faţa oglinzii) etc.

Oglinda le permite eroinelor din proza feminină autohtonă accesul la zonele 
obscure ale subconştientului lor rebel. Manuela, protagonista nuvelei (după 
unii, roman) Femeia în faţa oglinzii,este un personaj multifaţetat, caleidoscopic, 
reprezentativ pentru diversele ipostaze ale feminităţii, astfel încât ea nu este  
o femeie oarecare, ci Femeia; în construcţia personajului Manuelei se oglindesc: 
femeia meditativă, femeia interiorizată, femeia lucidă, femeia visătoare, femeia 
idealistă, femeia frivolă, femeia mondenă, femeia asocială, femeia artistă, femeia 
comună. Considerată din această perspectivă, Manuela devine ea însăşi un 
personaj-oglindă. Naratorul studiază aici şi gestul oglindirii. Manuela evoluează ca 
personaj între reflexiile „oglinzii de mână cu mâner de os” şi cele ale unei oglinzi 
interioare, sensibile. Pentru Manuela, oglinda reprezintă o modalitate de identificare  



11

a propriului eu în raport cu lumea exterioară prin simultaneitatea reflectării: 
privindu-se în oglindă, Manuela se vede pe sine, vede realitatea care o înconjoară, 
dar „vede” şi idealitatea proiectată la nivelul sinelui.

Alte opere în proză scrise de femei în perioada interbelică exploatează cu 
oarecare fidelitate, dar şi îmbogăţesc paleta de semnificaţii ale oglinzii prezente în 
textul Hortensiei Papadat-Bengescu. Unele autoare, conştiente de forţa ficţională, 
simbolică şi discursivă a acestui topos, îi exploatează plenar resursele şi efectele 
estetice. Refuzând distincţia categorică între real şi imaginar, ficţiunea oglinzii 
permite dedublarea personajelor, trădându-le nevoia de a intra în legătură cu 
propriile fantasme. Narcisismul exprimat prin autocontemplarea în oglindă întreţine 
adesea iluziile eroinelor, expunându-le unor riscante automistificări. Reflexia 
sinelui apare dezorganizată, revelând criza structurilor sufleteşti ale personajelor. 
Nu în ultimul rând, simbolismul oglinzii valorifică în proza feminină interbelică 
şi semnificaţia de spaţiu virtual propice unei autoreprezentări nemijlocite şi 
cunoaşterii de sine.

Oglindirea dă naştere şi unui dublu specular, unui eu profund, problematic şi 
halucinant. Tema dublului este constant reluată începând cu literatura romantică. 
În opera romanticilor, dublul apare ca oglinda unui eu profund, problematic şi 
halucinant (Hoffmann, A. Poe, Gautier etc.). Dubla privire speculară (mimetică 
şi introspectivă) expune personajul literar la experienţe semnificative, revelându-i 
partea nevăzută, refulată, a fiinţei sale. Confruntarea în oglindă cu propria imagine 
îi dezvăluie un dublu străin, alienant, a cărui manifestare fenomenală adânceşte 
grave crize ontologice.
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BOgDAN PETRICEICU HAŞDEU DESPRE ARHETIPURILE
MITICE DIN SPIRITUALITATEA ROMâNEASCĂ

TaTIana BUTNARU
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat.  Interesul lui Haşdeu pentru mitologia autohtonă şi-a găsit 
concretizare într-o serie de investigaţii folcloristice, unde au fost propuse discuţiei 
mai multe aserţiuni, opinii, probleme de cercetare din spiritualitatea geto-dacică. 
Mitologia autohtonă în expresia ei modernă se sprijină pe valorificarea tradiţiilor 
populare, dezvăluie modalităţi de transfigurare artistică a realităţii prin prisma de 
viziuni şi reprezentări ce caracterizează personalitatea creatoare a poporului român. 
Arhetipul Dochiei la care exegetul revine de mai multe ori constituie un model ipotetic, 
este simbolul emblematic al unui spaţiu sacru de valori circumscris în aspectele sale 
fundamentale. Dochia, personificarea străvechii Dacii, simbolizează în accepţia lui 
B. P. Haşdeu constituirea istorică a românilor, dar în acelaşi timp se încadrează şi în 
resorturile unui cadru natural văzut în dimensiunile descriptive ale imaginaţiei dacice, 
în strânsă legătură cu acelaşi mit al statorniciei. Pentru B. P. Haşdeu arhetipurile mitice 
constituie o modalitate de iniţiere într-un sistem estetic de referinţă, este o modalitate 
de promovare a fiinţei naţionare şi orientarea către genealogia primară.

Cuvinte-cheie: tradiţie folclorică românească, surse de inspiraţie mitico-
folclorice, iniţiere estetică, arhetipul Dochiei, cultul lui Zamolxis, ontologie existenţială, 
etnogeneză mitică.

Abstract. Haşdeu’s interest for autochthon mythology found its embodiment in 
a series of investigations folklore, where discussion were proposed more assertions, 
opinions, research issues of spirituality Dacian. The autochthon mythology in its modern 
expression is based on the traditions, revealing ways of artistic transfiguration of reality 
in terms of visions and representations that characterizes the creative personality of the 
Romanian people. The archetype of Dochia that returns repeatedly is a hypothetical model, 
is an emblematic symbol of a sacred space circumscribed aspects of its fundamental values. 
Dochia is the personification of the ancient Gauls, it symbolizes in the acceptation of B. 
P. Haşdeu historical setting of the Romanians, but also a fall in natural springs descriptive 
saw the size of the imagination Dacian, closely related to the same myth of steadiness. 
For B. P. Haşdeu mythical archetypes is a way of initiating an aesthetic reference system 
is a way to promote being naţionare and genealogy primary orientation.
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Keywords: Romanian folk tradition, mythical and folkloric inspiration, aesthetic 
initiation, archetype of Dochia, the cult of Zamolxis, existential ontology, the mythical 
ethnogenisis.

Interesul lui B. P. Haşdeu pentru mitologia autohtonă şi-a găsit concretizare 
într-o serie de investigaţii folcloristice, unde au fost propuse discuţiei mai multe 
aserţiuni, opinii, probleme de cercetare din spiritualitatea geto-dacică. Mitologia 
autohtonă în expresia ei modernă se sprigină pe valorificarea tradiţiilor populare, 
dezvăluie modalităţi de transfigurare artistică a realităţii prin prisma de viziuni 
şi reprezentări ce caracterizează personalitatea creatoare a poporului român. 
Arhetipul Dochiei la care exegetul revine de mai multe ori constituie un model 
ipotetic, este simbolul emblematic al unui spaţiu sacru de valori circumscris în 
aspectele sale fundamentale. Dochia, personificarea străvechii Dacii, simbolizează 
în accepţia lui B. P. Haşdeu constituirea istorică a românilor, dar în acelaşi timp 
se încadrează şi în resorturile unui cadru natural văzut în dimensiunile descriptive 
ale imaginaţiei dacice, în strînsă legătură cu acelaşi mit al statorniciei. Împietrirea 
Dochiei pe o stâncă din Ceahlău, la care se referă B. P. Haşdeu într-un studiu din 
tinereţe, este de origine mitico-legendară, dar în acelaşi timp, ne duce cu gândul 
spre intuiţia unor tărâmuri originare, are loc personificarea unui cadru natural 
văzut în dimensiunile descriptive ale imaginaţiei dacice. „Pe una din terasele 
Ceahlăului, scrie B. P. Haşdeu, se ridică o statuie neghioabă, neproporţională de  
5 arşini, cunoscută în popor sub denumirea de Zeiţa Dochia. Ea reprezintă vag, un 
chip de femeie căreia îi curge din faţă un izvor de apă. De jur împrejurul statuii 
sunt împrăştiate pietre mari, care au căpătat în imaginaţia poporului forma unor 
oiţe” [1, p. 104].

Străvechea legendă a naturii cu oscilaţiile ei caracteristice pentru echinopţiul de 
primăvară transpare din învolburările spirituale ale timpului mitic, Haşdeu încearcă 
să reactualizeze ficţiunea mitică, sprijinindu-se pe descoperirile predecesorilor săi, 
pentru a reconstitui itinerarul emblematic al Dochiei în dimensiunile sale ontologice, 
cognitive, existenţiale. „Dochia (Eudochia), subliniază în altă parte B. P. Haşdeu, era 
fiica unui rege puternic, nespus de frumoasă, ea fiind „urmărită, după cucerirea Daciei, 
de către Traian, se ascundea de el aici, păscând o turmă… În cele din urmă, după cum 
se relatează în continuare, „fiind găsită în acest adăpost, ea a fost transformată de 
către Zeu, la rugămintea ei, în statuie ca să nu-şi piardă cinstea [2, p. 99].

În procesul de dezvăluire a arhetipurilor străvechi, Haşdeu se orienta 
într-o anumită măsură spre cunoscuta legendă a lui Gh. Asachi Traian şi 
Dochia publicată în 1840. Luînd în discuţie lucrarea respectivă, savantul făcea 
abstracţie de ficţiunea mitică, „eu nu împărtăşesc legenda populară, pentru că 
legenda nu este un eveniment real” [2, p. 99], dar şi-a spriginit afirmaţiile în 
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baza unor documente vechi şi a muncii de cercetare pe teren, fiindcă, aşa cum 
precizează Haşdeu, anume „cuvintele lui Cantemir m-au făcut să introduc pe 
Dochia în mitologia românească [2, p. 99-100].

Imboldul se manifestă din dorinţa de reconstituire a adevărului ştiinţific, 
autorul porneşte de la nişte izvoare de cunoaştere esoterică ca să scoată în lumină 
nivelurile de gândire mitică ale stratului autohton, orientând cititorul spre cele 
mai adânci zone ale spiritualităţii autohtone, care pare că au coborât de undeva 
din conştiinţa universală. Aceste interpretări, aserţiuni aveau menirea să elucideze 
„punctele de plecare mitologice ale orientării scriitorilor naţionali, iar un străin 
care nu le-ar cunoaşte, ar pierde mult din semnificaţia poeziei noastre moderne 
[3, p. 62].

Pentru a determina autenticitatea vestigiilor trecutului geto-dacic din 
muntele Ceahlău, B. P. Haşdeu relevă legătura dintre statuie şi mitul Drochiei, 
privită fiind drept o realitate istorică de cult pentru epoca respectivă. Iniţiativa de 
a polemiza cu D. Cantemir se manifestă prin dezacordul cu opinia acestuia precum 
că „statuia ar trebui să fie o reprezentare a unei zeiţe păgâne” [2, p. 100]. Savantul 
invită publicul la discuţie în baza mai multor aserţiuni, ca în cele din urmă să 
ajungă şi la alte constatări referitoare la semnificaţia originilor. „Este greu, fireşte, 
de spus dacă natura a arătat în acest monument jocurile sale, precizează Haşdeu, 
ori dacă o mână ghibace de artist a făcut-o aşa” [2, p. 99].

Disponibilitatea imaginativă a lui B. P. Haşdeu faţă de etnogeneza mitică 
despre Dochia se manifestă prin „mai multe nivele”, pe de o parte, se are în vedere 
„mitul arhaic păstoresc-universal”, făcând referinţă la cunoscuta legendă a naturii, 
când Dochia lăsând cojoacele îngheață şi se pietrifică într-o stâncă, iar pe de altă parte 
se are în vedere „un mit istoric”, care se prezintă drept „o soluţie de transcendere  
a impasului, ca o împlinire dată de Zamolxis rugăminţii fetei de împărat, care îşi va 
apăra în această ipostază integritatea fiinţei” [4, p. 128].

Având cunoştinţe profunde în domeniul civilizaţiilor străvechi, Haşdeu aduce 
argumentele sale de rigoare pentru a prezenta nişte lecţii ale istoriei, dar şi a demonstra 
în mod concret originea autohtonă a stratificării statuii de pe Ceahlău, care în mod 
veritabil „reprezintă singurul monument dac” [1, p. 101] printre mulţimea de idoli 
slavi, iar vechea legendă populară despre Dochia capătă o nouă plenitudine, devine 
un simbol matern cu multiple semnificaţii, este o „Magna Mater” cum este numită 
în unele studii etnologice cu orientare pentru neamul de păstori din care face parte, 
ea transpare drept o „mumă” a poporului român, dar şi a naturii în germinaţia ei 
totalizatoare, este „mama soarelui, mama ploii, mama florilor, mama lui Dumnezeu” 
[5, p. 30]. Dochia mai este percepută cu semnificaţia de obârşie sau origine, fiindcă 
în accepţia populară „nu e nimic pe lume care să nu aibă o mumă, o maică ”  
[6, p. 226]. Argumentele expuse au o multiplă perspectivă de abordare a arhetipurilor din 
mitologia dacică, cu alte cuvinte, Dochia-mumă este orientată spre tentaţia originilor, 
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cultul strămoşilor perceput în dependenţă de argumentele referitoare la ciclul anual 
al zeităţilor vegetaţiei cu aspectele lor telurice şi hetoniene [7, p. 73]. Or, cercetătorii 
au pus nu o singură dată „problema existenţei la geto-daci a unei zeiţe feminine  
a pământului, soţie a lui Zamolxis, zeitatea pământului în creşterea şi descreşterea 
sevelor acestuia, înveşmântarea de plante şi roade, dezbrăcată de acestea [7, p. 76].

Aserţiunea este susţinută şi de I. Ghinoiu care întrevede în arhetipul Dochiei 
alături de metamorfozele ei calendaristice, amintirea Marii Zeiţe (Terra Mater) 
şi este identificată cu Diana şi Iuno din Panteonul Român, cu Hera şi Artemis 
din Panteonul grecesc [8, p. 64]. În analogie cu zeităţile feminine la popoarele 
trace, Dochia este apreciată drept o divinitate agrară şi maternă la vârsta senectuţii  
[8, p. 64]. Plasată la hotarul dintre desişurile greu de străbătut din ambianţa 
naturală a Daciei şi imperiul zeilor, Dochia transpare în ipostaza de „Marea Mamă 
a zeilor”, „Magna Mater Deorum”, „o mamă a naturii, mama natură a tuturor 
lucrurilor, stăpâna munţilor şi a stihiilor”, „ocrotitoarea păstorilor” [9, p. 107].  
Cu această ocazie, M. Eliade întrevede în toate culturile arhaice – fie ele agricole, 
fie maritime… principiul feminin sub forma unei Mame, a unei Mari Zeiţe creatoare 
şi păstrătoare a Cosmosului. Unitatea geniului omenesc a fost descoperită după 
ce s-a descoperit unitatea Cosmosului: căci Magna Mater e o mamă a Totului,  
a Zeilor, ca şi a oamenilor. Magna Mater a avut rolul formulei care unifică. Unifică 
nu numai Cosmosul, ci chiar neamul omenesc [10, p. 20].

În baza unui bogat material factologic, Haşdeu încearcă să depisteze nişte 
nuanţe suplimentare ale unor zeităţi feminine din miturile autohtone, făcând 
o asemănare dintre personajul dacic şi întruchipările Zeiţei – Mame „din lumea 
pelasgică” [9, p. 106], a căror supremaţie se manifestă prin nişte evidenţe şi calităţi 
magice, ele asigură fertilizarea naturii şi a universului, aşa cum depistăm din 
mărturisirile lui Apuleius inserate şi comentate în investigaţiile lui B. P. Haşdeu. 
Cu această ocazie cităm un fragment, preluat şi interpretat de Haşdeu: „Eu sunt 
mama natură a tuturor lucrurilor, stăpâna stihiilor (devoratoarea) secolelor, eu 
sînt suverana împăraţilor, regina umbrelor, tăcerea sumbră a iadului. Divinităţii 
mele unice, deşi multilaterale, i se închină toată lumea, sub diferite nume. Unii mă 
numesc Mama Zeilor, alţii Artemis [9, p. 107].

Este interesantă şi discutabilă în acelaşi timp constatarea lui N. Densuşianu, 
care la rândul său, întrevedea în „figura Dochiei sau a Mamei Mari din Dacia”  
o semnificaţie mitică aparte ,pe de o parte el relevă în arhetipul Dochiei oscilaţiile 
calendaristice ale timpului de primăvară, pe de altă parte este celebrată o zeitate 
maternă supremă din tradiţia populară cu numele Dochiana. „Dochiana cea frumoasă 
din colindele agrare”, după cum ne sugerează în incursiunile sale N. Densuşianu, 
„se înfăţişează ca o virgină foarte frumoasă ce nu îmbătrâneşte” şi se manifestă în 
ipostaza de zeiţă a fertilităţii pământului” [11, p. 193]. „Nu există nici un contrast 
între aceste două tradiţiuni poporale, precizează N. Densuşianu, cu privire la baba 
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Dochia cea împietrită şi la Dochiana cea frumoasă. În colindele române se celebrează 
tinereţea, frumuseţea extraordinară şi castitatea Mamei – Mari, iar legendele se referă 
la a doua parte a vieţii sale, în particular la apoteoza sa [11, p. 183-194]. Cu alte 
cuvinte este celebrată frumuseţea şi jubilaţia sărbătorească a naturii în dimensiunile 
sale fundamentale.

După cum vedem, arhetipul Dochiei conţine o iniţiere într-un sistem 
mitologic de referinţă şi are orientare către neamul de păstori din care face parte, 
se are în vedere un „spaţiu etern care nu dispare şi pe fiecare îl descoperă prin 
confundarea în el însuşi” [12, p. 1].

În notele şi comentariile pentru volumul de folcloristică al lui B. P. Haşdeu,  
I. Oprişan se referă la următoarele aspecte prefigurate în studiul despre Zeiţa –  
Mumă, acestea sunt: „Importanţa multiplă a Zeiţei – Mume; Prima treaptă  
a importanţei religioase şi cosmice a Zeiţei – Mume;

Veneraţia şi încarnările ei alegorice” din care nu s-au păstrat, după cum 
precizează semnatorul studiului, „decât capitolul I şi începutul celui de-al II-lea”, 
pe unde au fost inserate „ample incursiuni în mitologia, limba şi istoria tracilor” 
[13, p. 466].

Lectura lucrării Zeiţa Dochia şi babele de piatră, un studiu de o profundă 
orientare mitică, continuă firul gândurilor din incursiunile analitice şi mărturiile 
lui Haşdeu din Fragmente autobiografice, unde se vorbeşte despre „semnificaţiile 
istorico-mitologice ale pietrelor megalitice de lângă Chişinău”, exegetul are în vedere 
„aliniamentul supranumit Cheile Bâcului” [14, p. 466]. În contextul acestor afirmaţii, 
mărturisiri, exegeze, personalitatea lui Haşdeu este relevată în dimensiunile elanului 
său creator faţă de spiritualitatea geto – dacică. Având o disponibilitate aparte faţă 
de mitologia autohtonă, Haşdeu face nişte constatări îndrăzneţe, stabileşte asocieri, 
legături, găseşte soluţii de abordare a materialului de investigaţie ştiinţifică.

Portretul mitic al Dochiei este prezentat într-un spaţiu străvechi, marcat de 
ideea dacică a nemuririi, în baza de reconstituire a diferitor surse documentare 
referitoare la mitologia naţională, cercetătorul îndeamnă spre inima istoriei, unde în 
prim plan se află „moşii patres, moşii patria”, şi după cum ne sugerează la rândul 
său O. Babu – Buznea „cu orânduielile lor bune şi drepte, cu limba lor spornică şi 
bogată, cu moştenirea lor inteligentă şi socială întemeiată pe o mare epocă eroică 
şi pe o dezvoltare normală şi sănătoasă” [4, p. 159]. B. P. Haşdeu are inspiraţia să 
reconstituie itinerarul emblematic al Dochiei, pe temelia unor resorturi mitico – 
folclorice, în dependenţă de materialele puse la dispoziţie, diferite studii de arhivă, 
dar şi în baza resorturilor imaginaţiei sale creatoare, de reconstituire şi descoperirea 
unor surse sigure de informare, în vederea aprofundării etnologiei etnice a românilor 
constituită de secole. Zeiţa Mumă Dochia exprimă un tip de divinitate, ea figurează 
deseori alături de cultul lui Zamolxis şi se află în strânsă legătură cu arhetipurile 
solare suprapuse polarităţii lor existenţiale.
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Odată ce „înţelepciunea care te duce pe drumul desăvârşirii se află în folclorul 
fiecărui popor” [15, p. 8], Haşdeu are inspiraţia să creeze cadrul mitic al unui spaţiu 
originar unde persistă „putinţa perceperii de învăţături menite să ridice conştiinţa la 
un asemenea nivel, încât să poată să vină, la timpul potrivit, în contact cu adevărul  
[15, p. 8]. Ideea de întregire mitică este încadrată într-o bogată gamă de reprezentări 
de viaţă, survenite din adâncurile istoriei, acestea fiind alimentate de sursele de 
inspiraţie mitică, dar şi de intenţia de „a hrăni” sufletul cu spiritualitate. Adoraţia 
soarelui este un studiu prin care Haşdeu are iniţiativa de a demonstra esenţa 
solară a zeilor din credinţa strămoşilor noştri. Savantul subliniază că Zamolxis era 
supranumit drept un „Dumnezeu luminos” sau „Zeul Soare”, iar pe lângă celelalte 
calităţi mai avea şi funcţia de „stăpân al tunetului”. La fel ca şi Zeiţa – mumă 
Dochia, Zamolxis are predestinarea să-şi manifeste plenar evaziunea sa în mitul 
solar al universului, este un profet ce-şi asumă inspirat „dorul de veşnicie” în 
contextul rosturilor primordiale de transcendenţei cosmice, aşa cum scria L. Blaga, 
mult mai târziu în misterul său păgân Zamolxe: Zamolxe n-a fost om,/ A fost un 
zeu./ Din cuibul veşniciei/ s-a coborît pe trepte de lumină/ să vă-nveţe tinereţea şi 
durerea. (L. Blaga, Zamolxe)

Obsedat de mitologia autohtonă, Haşdeu are inspiraţia de a plasa arhetipurile şi 
toposurile mitico – folclorice într-o atmosferă iniţiatică. „Laur – Bălaur „transpare” pe 
flamurile dacilor ca cel mai mare protector al ginţii” [16, p.338]. Bradul şi viişoara sunt 
relevate în ipostaza de simboluri mitice, acestea întruchipează imaginea „vegetalului 
cosmogonic”, exprimă ideea de viaţă într-o accepţie germinativă fundamentală.

Semnificaţia metaforică a formulei poetice tradiţionale „frunză verde” ţine 
la fel de spiritualitatea noastră milenară, fiindcă aşa cum subliniază B. P. Haşdeu, 
ea s-a născut împreună cu naţionalitatea română, nu la Tibru sau la Guadalguivir, 
ci la noi acasă, pe teritoriul Daciei, în secolarele păduri ale Carpaţilor, acolo unde 
străbunii noştri s-au format şi s-au dezvoltat în curs de veacuri mai înainte de a se 
pogorî din munte şi a le răspândi pe câmpie [17, p. 179-180]. Dacă „poezia noastră 
poporană este fila Carpaţilor” [17, p.185], aşa cum subliniază cu justificat temei 
B. P. Haşdeu, ea vibrează în conformitate cu ritmurile spiritualităţii geto – dacice 
pentru a exprima ideea de concept primar capabil să păstreze universul mitologic al 
românilor în dimensiunile sale eterne. Haşdeu are revelaţia deposedării toposurilor 
folclorice de semnificaţia lor sacrală şi manifestă tendinţa de a le integra în ritmurile 
primare ale vieţii şi a naturii. Sentimentul de jubilaţie sufletească, stările, trăirile 
sufleteşti îşi găsesc expresie prin ideea înfloririi, a germinaţiei totalizatoare, aşa 
cum vedem într-un text inserat în articolul Botanică poporană română unde Haşdeu 
reînvie credinţele populare „despre locuinţa zânelor în Ţara Românească”.

Orizontul floral şi atmosfera iniţiatică introduc cititorul într-o zonă a misterelor 
şi a resorturilor mitice, unde perspectiva participativă a autorului ne orientează 
spre o realitate primordială, în legătură cu cosmosul divin, aşa cum vom sesiza din 
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versiunea propusă analizei: Ana Buziană,/ Stană Ogreşteană,/ Zână Magdalină,/ 
Floare din grădină,/ Iană Samziană/ Chită Semelchită/ Rujă Rujalină,/ Doamna 
Florilor,/ Stăpâna Grădinilor/ Şi a zânelor/ Satalina cea cu dar plină,/ Avrămeasă –  
creştineasă/ Doamnă aleasă…/ Şi tu, Ilie Cocieş,/ Veniţi şi vă adunaţi,/ Din toate 
ţările unde vă aflaţi [18, p. 431].

Cele nouă zâne invocate în textul poetic de mai sus derivă din codul genetic 
al zeiţei – mume, ele sunt nişte „fiinţe de lumină”, având o disponibilitate aparte 
faţă de Ilie Cociaşul tălmăcit în sensul de „Zeul de Soare”, „conducător la carul 
soarelui peste bolta cerului”. Plantele-zâne enumerate mai sus au nişte funcţii mitice 
bineindividualizate şi pot fi asociate cu nişte zeităţi feminine din „raiul Dochiei”, 
având legătură cu pământul, vegetaţia, apele, văzduhul. Mai bine – zis, are loc 
integrarea într-un spaţiu mitic condensat până la saturaţie de nişte stări sufleteşti de 
excepţie, ceea ce amplifică ideea înfloririi, a germinaţiei totalizatoare, aşa cum vedem 
şi în miturile Dochiei.

În toate aceste studii, materiale, constatări, Haşdeu depăşeşte simpla descriere 
a fenomenelor atestate. Îndrăgostit de spiritualitatea neamului său concretizată în 
mituri, arhetipuri, tradiţii folclorice, savantul le-a dezvăluit într-o nouă perspectivă 
pentru a le pune în circulaţie şi a le promova în vederea perpetuării lor prin timpuri 
şi generaţii. În ipostaza de deschizător de drumuri în studierea mitologiei autohtone, 
Haşdeu are meritul de a face prima tentativă de investigaţie ştiinţifică a sufletului 
popular pentru a pregăti terenul în evocarea unor momente de vârf din istoria 
românilor, ce-şi vor găsi expresie în lucrările altor personalităţi marcante ale culturii 
noastre naţionale.
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ELEMENTE DE BILDUNgSROMAN LA MIrCEA ELIADE
(Romanul adolescentului miop)

Vlad CARAMAN
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat.  În acest articol dezvoltăm ideea că „Romanul adolescentului miop” 
de Mircea Eliade este un exemplu clasic de Bildungsroman. Eroul, fiind miop, trece prin 
diferite etape şi complexe ale vârstei, modificându-şi personalitatea mereu spre mai bine. 
Prin urmare, transformările pe care le suportă, îl ajută să-şi înţeleagă condiţia existenţei 
sale. Prin acest roman autorul ne dă o lecţie perfectă de auto-cunoaştere.

Cuvinte cheie: Cronotop, Bildungsroman, motiv, răstimp, perioadă, viaţa 
personajului, transformare, evoluţie, creştere morală şi intelectuală, copilărie, 
preadolescenţă, adolescenţă, maturitate, dragoste, dezamăgire, studii…

Abstract. „Nearsighted adolescent novel” is the book classic example of 
Bildungsroman. The hero, being shortsighted soul goes through different changes to get 
personality. Therefore we have in these novel stages of becoming a hero: the complex 
after puberty, physical punishment experiences further knowledge, log role as mirror of 
the soul, humiliation and hatred etc. So we have a perfect lesson of self-knowledge.

Keywords: Chronotopic, Bildungsroman, reason, time, life character, 
transformation, evolution, moral and intellectual growth, childhood, preadolescence, 
adolescence, maturity, love, disappointment studies…

Prin Romanul adolescentului miop Mircea Eliade de propune un clasic debut de 
Bildungsroman. Descriind şi analizând in nuce perioadele copilăriei, preadolescenţei 
şi adolescenţei în dezvoltarea bărbatului, autorul prezintă şi elementele esenţiale 
în scrierea unui Bildungsroman. Toate procesele prin care trece o personalitate, în 
devenirea ei, coagulează această structură romanescă.

Mai întâi e necesar să menţionăm că structura cronotopică a Bildungsromanului 
trebuie să fie alcătuită din mai multe motive temporale, pe care le vom numi în 
continuare răstimpuri, în sens direct de Durată (limitată) de timp; interval între două 
perioade sau între două momente diferite (DEX), în cazul nostru este vorba despre 
perioadă între două momente cruciale din viaţa personajului, în urma cărora se produce 
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transformarea, evoluţia, creşterea morală şi intelectuală. Prin urmare putem delimita 
răstimpul prenatal, dacă acesta va influenţa esenţial soarta eroului, date despre viaţa 
părinţilor, starea lor psihologică, socială, împrejurările timpului în care au trăit etc. 
Răstimpul copilăriei, cu motive precum naivitatea, farmecul jocului, descoperirea 
lumii interioare şi exterioare, conştientizarea realităţii, primul fior al dragostei, prima 
dezamăgire, prima piedică înţeleasă personal, alte complexe ale copilăriei. Răstimpul 
preadolescenţei, cu motivul frecventării lecţiilor, cititului cărţilor, dragostei specifice, 
primului sărut, primelor hotărâri proprii, pornirilor de sinucidere, urii explicabile şi 
inexplicabile etc. Răstimpul adolescenţei cu faza dragostei mature, conştientizarea 
realităţi, studiilor superioare, alegerea profesiei, motivul discuţiilor serioase despre 
viaţă, importanţa existenţei, dezamăgirea neaşteptată ş. a. Răstimpul maturităţii cu 
motivul căsătoriei, conştiinţei propriei valori, angajării în câmpul muncii, apariţiei 
propriilor copii, triunghiului erotic, adulterului etc. Şi ultimul răstimp, cel al 
bătrâneţii, cu motivele sale specifice, conştientizate pe deplin de personaj, dar care 
nu e necesar în toate cazurile, esenţial ar fi plăsmuirea itinerarului care duce cu bine 
spre bătrâneţe. Iată şi condiţiile esenţiale de care trebuie să se ţină seama în procesul 
de scriere a unui Bildungsroman.

La Mircea Eliade elementele Bildungsromanului, caracteristice răstimpului 
copilăriei, preadolescenţei şi adolescenţei, se întâlnesc, în toată plinătatea lor, în 
special, în cartea Romanul adolescentului miop. Autorul, ca personalitate, constatăm 
că are conştiinţa propriei valori formată încă din anii copilărie, desigur îmbunătăţită 
la fiecare răstimp al vieţii. Întotdeauna în căutare de sine, testând diferite stări ale 
timpului şi păşind cu brio peste etapele fireşti ale existenţei, el se înscrie perfect în 
ceea ce ar reprezenta personajul intelectual, gânditor şi creator autentic interbelic, dar 
şi a celui din perioadele ulterioare.

Analizând atent aspectele şi evenimentele descrise în Romanului adolescentului 
miop de dăm bine seama cum s-a constituit (construit ‒ build) personalitatea şi viaţa 
autorului. Evocat la persoana I, în baza unui jurnal, autorul, în primul rând explică 
de ce „TREBUIE SA SCRIU UN ROMAN” şi anume din cauza singurătăţii, dar 
şi care vor fi etapele de lucru: „Pentru că am rămas singur, m-am hotărât să încep 
chiar azi Romanul adolescentului miop. Voi lucra în fiecare după-amiază. Nu am 
nevoie de inspiraţie; trebuie să scriu, doar, viaţa mea, iar viaţa mi-o cunosc, şi la 
roman mă gândesc de mult” [1, p. 17]. Chiar în debutul romanului procesul de 
alegere a personajelor arată că urmează să avem de a face cu un Bildungsroman,  
o carte a transformărilor eroului, a devenirii sale ca personalitate.

Prin urmare, autorul caută să aleagă ca actanţi băieţi sub 17 ani, fără mare 
experienţă de viaţă. Trebuie conflictul, însă ce ştie el la finele clasei a VI-a despre 
conflicte? Trebuie o dragoste, dar la fel, ce ştie el despre dragoste? „Adevărul  
e că Romanul adolescentului miop va fi o serie de scene, de impresii, de portrete 
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şi de concluzii asupra mediului şcolăresc şi sufletului adolescenţilor. Dar aceasta 
pare pedant şi rece. Mai ales „concluziile”. Sunt sigur că romanul meu nu va 
cuprinde concluzii; pentru că eu însumi nu mi-am găsit până acum. Dar seria 
aceasta de scene, cine o va povesti? Să renunţ la idila eroului meu?” [p. 21]. 
Acestea sunt frământările prin care trece autorul matur, în momentul când îşi 
rememorează copilăria şi adolescenţa, pe care este gata să le înşire pe hârtie. 
Pasajul ne dezvăluie alcătuirea personalităţii lui Eliade, exponenţială pentru 
întreaga perioadă de la începutul secolului al XX-lea.

Primul motiv al devenirii, specific răstimpului copilăriei şi preadolescenţei, 
întâlnit la începutul romanului, este descoperirea lumii prin citit, în cadrul şcolii, 
moment constituent al Bildungsromanului. Cu cât citeşti mai mult cu atât înveţi despre 
viaţă mai multe. Anume personajul Robert accentuează faptul că eroul nu cunoaşte 
viaţa: „Aş vrea mult să ştiu ce crede Robert despre mine; nu ceea ce îmi spune, ci 
ceea ce crede. Ştiu că mă dispreţuieşte mult, pentru că, spune el, nu cunosc viaţa. 
Eu stau între cărţi. El îşi pierde timpul sau citeşte romane. El spune că „trăieşte”. 
El e complicat, pentru că a cunoscut mai multe fete ca mine şi se plimbă duminica 
la Sosea. Eu sunt simplu, pentru că socotesc toate aceste copilării inutile, piedici în 
drumul aspru pe care trebuie să păşesc” [p. 25]. Sfaturile şi învăţăturile tot vin de la 
Robert, care se consideră un geniu şi în faţa căruia personajul nostru apare umilit: 
„‒ Cum poţi trăi tu fără iubire, fără femeie, fără aventuri, continuă Robert cu ochii în 
coroana teiului.

‒ Uite că trăiesc, constatai eu, umil.
‒ Şi asta numeşti tu viaţă, tinereţe?…” [p. 33].
Al doilea însemn al maturităţii eroului, dar şi element al Bildungsromanului 

este apariţia coşilor: „Azi-dimineaţă, e drept, mi s-au ivit încă doi coşi. I-am cercetat 
mult timp în oglindă şi m-am întrebat dacă mă va plăcea Sonia. Am întrebat-o. Şi 
Sonia mi-a răspuns că geniul meu a impresionat-o mai mult decât numărul coşilor de 
pe frunte…” [p. 41].

La fel trebuie menţionate, în acest context, trăirile şi meditaţiile ce 
urmează după lectura unor cărţi ce te fac să creşti sufleteşte şi să înţelegi unele 
lucruri de care doar bănuiai ulterior. După citirea cărţii Uliţa copilăriei de Ionel 
Teodoreanu eroul descoperă cât de sentimental şi visător este: „Azi am citit 
cartea lui Ionel Teodoreanu: Uliţa copilăriei şi am plâns. Nu mi-a fost ruşine: 
am plâns… Am plâns, pentru că eu n-am simţit niciodată cele ce simt eroii 
cărţii acesteia. Eu le-am visat numai. Eu n-am avut moşie şi n-am avut prietene 
care să-şi petreacă convalescenţa la moşia mea. Când eram mic, adormeam 
tremurând de frig şi mă jucam cu fetele cizmarului de alături, care n-au avut 
niciodată ciorapi şi purtau rochiţe de stambă. Iar eu numai am visat dudui şi 
m-am jucat înainte cu fetele cizmarului.
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Am plâns, dar am pus apoi cartea în raft şi am râs. Am râs de mine, pentru 
că eram încă sentimental şi visător” [p. 41]. Avem aici motivul lecturii cărţilor şi 
regăsirea în personajele din ele, ca o oglindă a propriului eu, dar şi ca o reîntoarcere 
în răstimpul copilăriei.

Tot în acest sens, în continuare avem şi o regăsire a sa în copilăria şi 
adolescenţa scriitorului şi criticului italian Papini. Ca şi acesta, Eliade era urât, 
foarte miop, devorat de o curiozitate precoce şi fără margini, voind să citească tot 
şi visând să poată scrie despre toate. Aidoma lui iubea singurătatea şi se înţelegea 
numai cu prietenii inteligenţi sau erudiţi. Totodată simţirea că e superior tuturor 
colegilor săi, în special pentru efortul cu care se străduia să-şi lărgească şi 
aprofundeze cultura, erudiţia şi inteligenţa.

Regăsirea în plină criză de pubertate, când se descoperea în fiecare dimineaţă 
mai urât, mai stângaci, iar la întâlnirile cu fetele de vârsta sa, înţelegea cât este de 
timid şi de neatrăgător, în comparaţie cu unii din prietenii săi, este o altă criză a 
preadolescenţei şi chiar a adolescenţei. În raport cu eroul nostru, starea aceasta s-a 
perpetuat agravându-se până la absolvirea liceului.

Şi doar corigenţa la matematică îl face să mediteze asupra viitorului. Eşecurile 
îl pun în faţa deciziilor ieşite din comun precum sinuciderea, fuga de acasă peste 
hotare etc. Un lucru interesant şi semnificativ în cazul personajului lui Eliade este că 
îşi ia evreii ca model de a învăţa şi a se descurca în viaţă.

Vacanţa petrecută acasă, jurnalul de vară şi meditaţiile mature, descoperă  
o autoevaluare a eroului şi lipsa de voinţă: „Au trecut trei zile şi încă n-am deschis 
caietele de matematică. Aceasta dovedeşte pentru mine foarte mult. Dovedeşte…

Dar sunt zadarnice orice explicaţii. Eu ştiu că n-am voinţă. Eu ştiu că tot ce 
scriu, scriu numai ca să-mi aţâţ voinţa, inexistentă… Ar trebui ca la toamnă să încep 
să studiez atent psihologia” [p. 58]. Iar după ce trece corigenţa ideile sale se schimbă 
radical spre bine, arătând şi creşterea intelectului şi moralei: „Mă bucur de un lucru: 
că îmi place matematica. Am observat astăzi că îmi place. Nu e grea: dimpotrivă, are 
foarte multe părţi amuzante. Din toamnă mă apuc serios de matematică. Acum e lucru 
hotărât. Acum m-am convins că am voinţă. O voinţă de fier, imensă, nesfârşită.

Şi tot acum am înţeles că n-am învăţat la corigenţă, pentru că nu am voit. 
Dacă voiam, citeam cincisprezece ore pe zi numai matematică. Mă oprisem însă, 
la gândul de a fugi de acasă. Iar acum mi-am schimbat pur şi simplu gândul. 
De aceea am să învăţ la matematică… Numai în matematică şi germană. Acum 
ştiu cine sunt.” [p. 62]. Astfel eroul care de curând avea gânduri de sinucidere 
sau de fugă de acasă, ura matematica şi germana a ajuns, în final, în urma unor 
apăsătoare judecăţi de conştiinţă, să le adore.

Prin urmare depistăm în acest roman următoarele etape în devenirea eroului, dar 
şi ca elemente de plăsmuire a unui Bildungsroman: complexele puberului, experienţele 
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fizice de autopedepsire întru cunoaştere, jurnalului ca oglindă a sufletului, umilinţa 
şi ura, prieteniile cu „eroii” cărţilor citite, durerea, jurămintele pentru sine, tristeţea 
inexplicabilă, aşteptarea, bătălia cu viaţa, egofilia, lupta cu credinţa/ necredinţa, 
tipicele viziuni cruciale, crizele de melancolie, condiţia singurătăţii ş. a.
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POLITEȚEA POZITIVĂ ÎN SCUZA ROMâNEASCĂ

VIorIca CEBOTAROș
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Rezumat.  Datorită capacității sale de a neutraliza conflictele ce pun în pericol 
relațiile interumane, scuza este unul din elementele esențiale, prin care se realizează 
politețea verbală. Regulile de politețe, în general, și scuza, în particular, reglează relațiile 
interpersonale și asigură armonia între participanții la conversație. Având la bază modelul 
politeții propus de P. Brown și S. Levinson, în articol se ia în discuție modul în care 
strategiile politeții pozitive sunt utilizate la exprimarea scuzei în limba română. Folosite 
împreună cu scuza directă, aceste strategii contribuie la realizarea funcției sociale a scuzei 
de a restabili echilibrul între interlocutori.

Cuvinte-cheie: politețe verbală, scuză, politețe pozitivă, imagine publică  
a individului, activitate reparatorie.

Abstract. Due to its ability to solve the conflicts that threaten the relationships 
between people, the speech act of apology is an essential element of linguistic politeness. 
It regulates interpersonal relationships and ensures harmony between conversation 
participants. Following the model of politeness proposed by P. Brown and S. Levinson, the 
article focuses on the way positive politeness strategies are used in Romanian apologies. 
These strategies, along with the direct apology, perform the social function of apology – 
that of restoring the equilibrium between interlocutors.

Keywords: apology, face, linguistic politeness, positive politeness, reme-
dial work.

Este bine știut faptul că în cadrul comunicării verbale are loc nu doar un 
schimb de informație, ci și o exprimare a atitudinii față de interlocutor. Pentru  
a menţine relaţii de bunăvoinţă şi o stare de echilibru social, vorbitorul va ţine 
cont în procesul enunţării de principiul politeţii. În acest context, prin politeţe 
înţelegem nu doar un „ansamblu de reguli de comportament în spiritul bunei-
cuviinţe, al amabilităţii şi al respectului reciproc” (DEX 1998: 820), dar „un 
mecanism esenţial în reglarea echilibrului ritual între actorii sociali […] prin 
intermediul forţei limbajului” (Rovenţa-Frumuşani 2005: 54). Politeţea este, aşadar, 
o trăsătură universală a folosirii limbajului uman, care influenţează modul în care 
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circumstanţele concrete ale oricărui act comunicativ modelează structura acestuia. 
Întrucât o mare parte dintre enunţuri funcţionează atât la nivelul conţinutului (adică 
descriu stări de lucruri), cât şi la nivelul relaţiei (adică contribuie la formarea 
unor legături socio-afective între interlocutori), studiul conţinutului limbii a fost 
complementat de abordarea relaţiilor dintre participanţii la conversaţie, adică de 
studiul politeţii verbale (Kerbrat-Orecchioni 1992: 9).

Manifestarea lingvală a politeţii a constituit obiectul cercetării pentru 
numeroşi lingvişti, care au propus diferite interpretări ale acestui fenomen 
(R. Lakoff, G. Leech, S. Brown şi S. Levinson, B. Fraser, R. Watts). Cea mai 
închegată teorie pragmatică a politeţii este considerată cea a lui P. Brown 
şi S. Levinson. Avantajul modelului politeții propus de către P. Brown și  
S. Levinson față de celelalte modele ale politeții constă în faptul că autorii 
pornesc de la conceptul de imagine publică a individului (engl. face), 
interpretează comportamentul politicos ca fiind important pentru menținerea 
imaginii și fac o conexiune cu maximele lui P. Grice, care formează principiul 
cooperării. Utilizarea strategiilor de exprimare neambiguă (engl. bald-on-record 
strategies) ar însemna respectarea maximelor propuse de P. Grice, iar folosirea 
strategiilor politeții ar constitui o violare a lor.

P. Brown și S. Levinson fac distincție între două aspecte complementare ale 
conceptului de imagine publică a individului: pe de o parte, imaginea negativă, care 
reprezintă dorinţa de libertate în acţiune a fiecăruia şi, pe de altă parte, imaginea 
pozitivă, care se referă la dorinţa fiecăruia de a fi apreciat de ceilalţi, adică dorinţa 
de conexiune cu ceilalţi. În baza noţiunii de imagine publică individuală, P. Brown 
şi S. Levinson introduc conceptul de act ameninţător – act ce ameninţă imaginea 
emițătorului (E) sau a receptorului (R). În cadrul interacţiunii sociale, după cum 
susţin autorii acestui model, imaginea publică este mereu supusă ameninţărilor. 
Lipsa salutului, bunăoară, pune în pericol imaginea pozitivă a individului și ar putea 
necesita prezentarea scuzelor.

Imaginea negativă este ameninţată atunci când este încălcată libertatea 
de acţiune a individului. Rugămintea este un act de limbaj ce pune în pericol 
imaginea negativă a R, întrucât pentru a menţine relaţiile cu E, el e nevoit să facă 
ceea ce acesta îl roagă, chiar dacă nu doreşte.

Pornind de la noţiunile de imagine pozitivă şi imagine negativă, P. Brown 
şi S. Levinson introduc termenii politeţe negativă şi, respectiv, politeţe pozitivă. 
Politețea negativă reprezintă „nucleul comportării respectuoase, având ca efect 
păstrarea distanţei faţă de ceilalţi” (Ionescu-Ruxăndoiu 2000: 20). Politețea 
pozitivă se caracterizează prin „adoptarea unei atitudini de familiaritate față de 
interlocutori”, „accelerând relațiile sociale prin insistența asupra elementelor de 
comunitate” (Ionescu-Ruxăndoiu 1995: 108). Fiecare tip de politeţe reprezintă 
un sistem de strategii comunicaţionale, cu ajutorul cărora se atinge scopul 
comunicării politicoase (cf. [Larina 2009: 87]).
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Conform teoriei lui P. Brown și S. Levinson, politețea pozitivă se realizează 
prin următoarele strategii: 

Manifestați atenție și atitudine prevenitoare față de interlocutor.1. 
Exagerați aprobarea.2. 
Manifestați interes față de interlocutor.3. 
Utilizați mărci de identitate: „in grup” (apelative, nivel de limbă…).4. 
Căutați acordul (selectarea unor teme care au consens).5. 
Evitați dezacordul.6. 
Enunțați lucruri comune.7. 
Glumiți.8. 
Țineți cont de dorințele interlocutorului.9. 
Faceți oferte și promisiuni.10. 
Fiți optimist.11. 
Includeți și pe receptor și pe emițător în activitate.12. 
Oferiți motive.13. 
Revendicați reciprocitatea: „14. Tu faci azi cafeaua, eu am făcut-o ieri”.
Faceți cadouri (semne de simpatie, înțelegere, cooperare) (Brown 15. et alii 
1987: 322).

Aceste strategii sunt folosite de către vorbitori pentru realizarea diferitelor 
intenții comunicative, printre care se numără și realizarea activității reparatorii, 
a cărei funcție este „de a transforma ceea ce ar putea fi considerat ofensator în 
ceva ce ar putea fi considerat acceptabil” (Goffman 1971: 109). Un element 
esenţial al activității reparatorii este scuza, care tinde să refacă o relaţie afectată 
de o ofensă neprevăzută. Astfel, termenul reparator scoate în evidență funcţia 
principală a scuzei – de a oferi un remediu pentru o ofensă şi de a restabili 
echilibrul social şi armonia dintre interlocutori.

În cele ce urmează ne propunem să determinăm în ce măsură aceste strategii 
sunt utilizate la prezentarea scuzei în limba română. Datorită caracterului specific al 
acestui act de limbaj, materialul factologic, care este analizat în studiul de față a fost 
excerptat prin metoda anchetei (a se vedea anexa). Ancheta conține descrierea a șase 
situații, respondenții fiind rugați să scrie în spațiul rezervat ce ar spune, dacă cele expuse 
s-ar întâmpla cu ei. Situaţiile incluse în anchetă conțin trei tipuri de ofense: spațiu, posesie 
și timp. Corpusul analizat conține 720 de exemple.

Analiza datelor obținute a scos în evidență următoarele strategii ale politeții 
pozitive, utilizate la prezentarea scuzelor în limba română: 

faceți oferte și promisiuni (ne referim aici la oferta de despăgubire și la Ā 
promisiunea de a evita asemenea ofense în viitor, care însoțesc scuza directă);
oferiți motive (avem în vedere explicarea cauzelor ce au provocat ofensa);Ā 
glumiți.Ā 
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Oferta de despăgubire și promisiunea de a evita asemenea ofense în viitor sunt 
direcționate, după cum menționează E. Ogiermann, asupra imaginii pozitive a ambilor 
interlocutori, întrucât ele subliniază dorința E de a păstra relația sa cu interlocutorul 
(Ogiermann 2009: 179). Frecvența utilizării strategiilor politeții pozitive la prezentarea 
scuzelor în studiul realizat este ilustrată în tabelul de mai jos.

Tabel. Frecvența utilizării strategiilor politeții pozitive la prezentarea scuzelor 
în limba română.

Strategie Prietenii Doamna Aparatul Cartea Proiectul Coordona-
torul Total

Oferta de 
despăgubire 37 107 99 70 8 – 321

Promisiunea de 
a evita asemenea 
ofense în viitor

1 – – 6 21 21 49

Explicarea 
cauzelor ce au 
provocat ofensa

– – – 20 83 53 156

Gluma 2 – 2 1 1 – 6

Oferta de despăgubire

În studiul de față, cea mai înaltă frecvență a strategiilor politeții pozitive, utilizate 
la prezentarea scuzelor în limba română, a fost atestată pentru oferta de despăgubire. 
Această strategie are o legătură directă cu funcţia reparatorie a scuzei. Este o ofertă a 
E de a încerca să restabilească situaţia, să repare lucrurile de parcă ofensa nici nu ar 
fi avut loc. Ea poate restabili echilibrul, reparând nu doar verbal paguba adusă, dar 
compensând chiar pierderea. Această strategie, după cum menţionează E. Ogiermann, 
este dependentă de context. Ea se utilizează în situaţiile când ofensa este de o aşa 
natură, încât pentru ea poate fi adusă recompensă materială (Ogiermann 2009: 147). 
Întrucât pentru majoritatea ofenselor, descrise în situațiile anchetei pentru studiul de 
față, putea fi adusă recompensă materială, oferta de despăgubire are o frecvență mai 
înaltă decât celelalte strategii. După cum susţin unii cercetători, anumite persoane 
consideră important ca scuza să conţină şi un efort de restituire, aceasta fiind cea 
mai puternică dovadă a sincerităţii unei scuze (Chapman 2008: 61). Se opinează, 
de asemenea, că dorinţa de a repara nedreptăţile comise, de a recompensa daunele 
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provocate reprezintă un element al scuzelor veritabile (ibidem, 74). Ideea privind 
legătura dintre scuzele veritabile şi oferta de despăgubire o găsim şi la A. Stanley 
care menţionează că „dorinţa de a încerca să faci ceva în compensaţie pentru durerea 
pe care ai cauzat-o, este dovada unor scuze veritabile” (ibidem, 58). Reiese, aşadar, 
că această strategie scoate în evidenţă sinceritatea scuzei şi dorinţa E de a menţine 
relaţiile cu R. Prin aceasta, oferta de despăgubire aparține politeții pozitive.

În unele răspunsuri, strategia oferta de despăgubire a fost utilizată de una 
singură. În asemenea situații ea ar putea să nu aibă valoarea unei scuze. Celelalte oferte 
de despăgubire sunt folosite cu alte strategii care au funcția scuzei și contribuie la 
realizarea activității reparatorii. Întrucât ele subliniază sinceritatea scuzei și interesul 
emițătorului de a păstra relația cu interlocutorul, aceste oferte de despăgubire pot fi 
considerate strategii ale politeții pozitive.

Ofertele de despăgubire sunt, de regulă, neomogene. Prima distincție pe care 
o facem se referă la modul lor de exprimare. În exemplele analizate există oferte de 
despăgubire exprimate verbal, în care locutorul spune ce acțiuni va întreprinde pentru 
a restabili echilibrul pierdut, și oferte exprimate nonverbal, în care respondenții au 
indicat în răspuns cum vor proceda în asemenea situații. De exemplu: Scuzați vă rog, 
îmi pare rău (mă aplec, strâng totul și pun în coș). Acest fapt subliniază înțelepciunea 
proverbului Faptele spun mai mult decât vorbele.

La analiza ofertelor de despăgubire exprimate verbal, am urmat clasificarea 
propusă de E. Ogiermann în oferte directe şi indirecte. Formulele ce aparţin 
ofertelor directe exprimă un nivel înalt al obligaţiunii E şi un grad scăzut de 
opţionalitate pentru R. În ofertele directe se indică clar ce va întreprinde locutorul 
(sau ce a întreprins deja) pentru a remedia situația. Cât privește exprimarea lingvală  
a ofertei de despăgubire, rezultatele anchetei indică faptul că ea poate conține verb 
nu doar la timpul viitor, ci și la prezent și la trecut. Cele mai frecvente structuri, 
ce aparţin acestei categorii, sunt cele care conţin un verb la timpul viitor. Prin 
intermediul unui verb la timpul viitor, E îi aduce la cunoştinţă R ce măsuri va 
întreprinde pentru a restitui paguba (Îţi voi cumpăra altul nou). Folosind un verb 
la timpul prezent (Vă ajut să strângeți totul), se evidențiază o dorință mai mare a E 
de a repara dauna adusă, subliniindu-se faptul că procesul de despăgubire a început 
deja. În cazul folosirii verbului la timpul trecut oferta de despăgubire seamănă 
mai mult cu o informare a R despre recompensa adusă (L-am dus la cel mai bun 
specialist să-l repare). Folosirea timpului trecut indică grija E pentru oferirea unei 
recompense cât mai grabnice. Anunţând că recompensa a început deja, E speră că 
R nu va simţi dauna adusă relaţiilor dintre ei. De regulă, în cazul folosirii unui 
verb la timpul trecut, răspunsurile conțin și un enunț prin care E îi comunică R 
despre ofensa adusă (Nu știu ce s-a întâmplat cu aparatul de fotografiat, dar nu 
mai funcționează. L-am dus la cel mai bun specialist să-l repare). În categoria 
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ofertelor de despăgubire exprimate direct pot fi incluse şi structurile interogative 
de tipul Cât trebuie să plătesc?, care subliniază dorința E de a repara dauna.

Ofertele indirecte se deosebesc de cele directe prin faptul că E propune doar 
să repare dauna, lăsându-l pe R să accepte sau să refuze recompensa ce i se oferă. 
Deci E oferă R libertatea de a lua o decizie, iar aceasta implică un nivel mai scăzut al 
obligaţiunii E. Asemenea oferte de despăgubire au formă interogativă: Se poate să vă 
ajut? Ele pot fi tratate şi ca solicitări ale permisiunii. Asemenea oferte de despăgubire 
au fost prezentate în situaţia (Doamna), în care distanţa socială dintre interlocutori este 
mare. 50% din numărul ofertelor de despăgubire din această situaţie pot fi considerate 
solicitări ale permisiunii. Ele au structură interogativă (Aş putea să vă ajut să strângeţi 
cumpărăturile? Pot să vă ajut?) sau imperativă (Permiteţi-mi să vă ajut!).

În al doilea rând, am putea clasifica ofertele în funcție de cine participă la acest 
proces: doar vinovatul sau vinovatul împreună cu persoana care a avut de suferit. Aici 
putem face distincție între două modalități de oferire a despăgubirii: 

Vinovatul va repara greșeala de unul singur, adică fără ca să-l implice 1. 
pe interlocutorul său, prin una din următoarele modalități: va duce aparatul la 
reparație (Îl dau eu la reparație), va procura un alt aparat de fotografiat (Îți voi 
cumpăra altul) sau va achita costul aparatului (Îți achit cât trebuie).

Vinovatul face apel la un act de conlucrare cu 2. R, sperând că acesta 
va prețui pozitiv atitudinea sa față de actul de reparație: Hai să mergem la un 
magazin și să alegem un aparat nou/ Poate mergem ambii la reparație să vedem 
ce ne spune/ Ce-ar fi sa-l dăm unui specialist să-l controleze și dacă e vina 
mea, atunci eu achit reparația; Vă ajut să strângeți cumpărăturile./ Vă ajut 
să strângeți totul/ Dați-mi voie să vă ajut). Aceasta reprezintă, de fapt, o altă 
strategie a politeții pozitive din modelul propus de P. Brown și S. Levinson – 
includeți și pe receptor și pe emițător în activitate.

Numărul mare de răspunsuri ce conțin o ofertă de despăgubire (acolo unde ea 
este posibilă) ne vorbește despre importanța acestei strategii ca mijloc de aplanare  
a conflictului apărut în relația dintre interlocutori. Rezultatele anchetei arată că 
atunci când distanța socială dintre interlocutori este mare, vorbitorii de limbă română 
consideră important să ofere o reparare a greșelii. Și în cazul cînd distanța socială este 
mică, dar ofensa este mai gravă (situația Aparatul), a fost înregistrat un număr mare 
de asemenea oferte. Prezența acestei strategii contribuie la restabilirea dezechilibrului 
creat. Folosirea doar a unei scuze directe, chiar dacă aceasta ar conține intensificatori 
interni, nu este suficientă în asemenea cazuri.

Forța scuzelor ce au forma unei oferte de despăgubire poate fi intensificată. 
În acest caz, putem distinge intensificatori temporali (chiar astăzi, zilele acestea, 
în timpul apropiat, în cel mai scurt timp, cât mai repede posibil, cât mai curând 
posibil, în câteva zile, îndată, imediat, chiar acum, într-o secundă, mâine) și 
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intensificatori modali (numaidecât, o să fac tot posibilul, neapărat, o să fie ca 
nou, exact la fel). În unele cazuri, observăm o intensificare dublă: Vă strâng chiar 
acum cumpărăturile repejor.

În opinia noastră, motivul folosirii acestor intensificatori ar putea fi considerat 
simțul înalt al responsabilității, exprimat de către persoana vinovată, precum și dorința 
acesteia de a soluționa cât mai curând posibil conflictul ce s-a creat.

Promisiunea de a evita asemenea ofense în viitor
Promisiunea de a nu repeta ofensa comisă este folosită în situațiile când pentru 

E contează foarte mult relația sa viitoare cu R, comportamentul ofensator fiind un 
factor care pune în pericol această relație. Prin aceasta, strategia dată aparține politeții 
pozitive. Promisiunea de a nu repeta ofensa comisă măreşte eficacitatea scuzei, 
asigurându-l pe interlocutor că E nu va mai repeta cele întâmplate. Ea este folosită 
pentru a asigura continuarea unei relaţii calde cu R, ceea ce se referă la politețea 
pozitivă. Făcând o asemenea promisiune, E comunică R că recunoaşte faptul că  
a încălcat o normă socială şi că va încerca să o respecte în viitor. Cercetătorii susţin 
că promisiunea de a fi mai atent în viitor şi de a nu repeta greşeala va fi potrivită 
ca scuză când vinovatul ar fi putut evita ofensa, dar nu a făcut-o (Olshtain et alii  
1983: 23). E utilizează strategia dată atunci când se simte vinovat de cele întâmplate 
şi îşi asumă responsabilitatea pentru faptele sale. Promiţând că cele întâmplate nu se 
vor repeta, E subliniază dorinţa sa de a redobândi echilibrul pierdut al interacţiunii, 
fiind îngrijorat de relaţia deteriorată cu R. Strategia dată nu poate fi utilizată în toate 
situaţiile care necesită prezentarea scuzelor. Ea va fi pertinentă doar în cazurile când 
ofensa respectivă ar putea să se repete în viitor. După cum susţine E. Ogiermann, dacă 
ofensa dată s-a repetat de câteva ori, promisiunea de a nu o repeta este un element 
de bază al scuzei, iar dacă ea se întâmplă pentru prima dată, promisiunea are funcţia 
de a augmenta forţa scuzei (Ogiermann 2009: 196). Făcând o promisiune de a nu 
repeta ofensa vinovatul își asumă responsabilitatea atât pentru comportamentul său 
din trecut, cât și pentru cel din viitor.

În exemplele analizate au fost 49 de cazuri de promisiuni. Cele mai 
multe au fost în situaţiile ce țin de ofensa Timpul – Proiectul și Coordonatorul. 
Examinând structura acestor enunţuri, constatăm că unele conţin verbul 
performativ a promite, care explicitează forţa ilocuţionară a enunţului  
(Vă promit să nu se mai repete), altele însă sunt formulate fără acest verb (Nu se 
va mai întâmpla). În majoritatea promisiunilor, nu se indică explicit informaţia 
referitor la circumstanţele ofensei (Nu se va mai repeta). Din această cauză, 
formulările respective pot fi utilizate în orice situaţie care conţine o ofensă 
ce ar putea să se repete în viitor. Atestăm însă exemple care conţin informaţie 
referitor la faptul cum se va proceda în viitor pentru a evita ofensa (Promit 
că data viitoare voi ieşi mai devreme din casă) sau care îndeplinesc o funcţie 
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dublă: de a face promisiune şi, în acelaşi timp, de a se autocritica indirect (Vă 
promit că data viitoare voi fi mai atentă şi mai responsabilă).

Explicarea cauzelor ce au provocat ofensa
O altă strategie ce contribuie la realizarea activității reparatorii este explicarea 

cauzelor ce au provocat ofensa. Această strategie este indicată în taxonomiile mai 
multor cercetători care au studiat actul de limbaj scuza în diferite limbi (cf. [Olshtain 
et alii, 1983, Blum-Kulka, 1989]). În studiul realizat în cadrul proiectului CCSARP, 
care a cercetat scuza şi solicitarea în mai multe limbi, explicaţia a fost definită 
drept o formă a justificării, prin care se explică faptul că sursa ofensei o constituie 
factorii externi, asupra cărora vorbitorul nu deţine niciun control (Blum-Kulka et alii  
1989: 21). R. Marques-Reiter susține că, prin intermediul explicațiilor, locutorul 
exprimă direct sau indirect cauzele care au provocat ofensa (Marques-Reiter  
2000: 157). Explicația poate însoți scuza exprimată direct, dar poate realiza activitatea 
reparatorie și în lipsa acesteia. Deci, în funcție de situație, dar și de elementele 
paralingvistice folosite, explicația poate avea valoarea unei scuze.

Succesul explicației, după cum subliniază R. Marques-Reiter, depinde și de 
abilitatea locutorului de a transfera responsabilitatea pentru ofensă unei alte surse 
(ibidem, 158). În situațiile când aceasta este imposibil, locutorii nu recurg la ea, 
ci la alte strategii care pot avea valoare reparatorie. Din această cauză, nu au fost 
înregistrate explicații în răspunsurile la toate situațiile incluse în anchetă, ci doar în 
situațiile în care era posibil ca locutorul să transfere responsabilitatea unei alte surse 
(Cartea, Proiectul, Coordonatorul).

Din rezultatele prezentate în tabel, observăm că cea mai înaltă frecvență  
a explicațiilor este pentru ofensa Timpul, adică în situațiile Proiectul și Coordonatorul. 
În situația Proiectul, în care distanța socială dintre interlocutori este mică, au fost 
aduse cu mult mai multe explicații decât în situația Coordonatorul, în care distanța 
socială dintre interlocutori este mare, iar puterea socială este diferită. De aici am 
putea conchide că, între prieteni, explicația este folosită mai frecvent în activitatea 
reparatorie, locutorul comunicând interlocutorului său că au existat unele circumstanțe 
care au provocat ofensa și asupra cărora el nu deține controlul. Altfel zis, în lipsa 
acestor surse externe, ofensa nu ar fi fost adusă.

De cele mai multe ori, în 88 de cazuri, a fost dată o explicaţie clară a cauzelor 
ce au dus la comiterea ofensei (A întârziat autobuzul; Bunicul a suferit un acces şi am 
fost nevoit să plec de urgenţă la spital). Aceste exemple ilustrează tendința vorbitorilor 
români de a oferi detalii personale în timpul realizării activității reparatorii, ceea ce 
este o caracteristică a politeții pozitive. În celelalte cazuri, s-a menţionat faptul, în 
general (Am avut o urgenţă acasă; Pe neaşteptate, au apărut unele probleme, a căror 
rezolvare nu putea fi amânată), fără a se indica exact ce s-a întîmplat. Din aceste 
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considerente, putem clasifica explicaţiile în două categorii: explicite şi implicite. 
Explicaţiile implicite pot fi considerate strategii ale politeții negative, întrucât, prin 
nedorința de a oferi detalii, se subliniază distanța dintre interlocutori.

În majoritatea situațiilor, în exemplele analizate explicaţia însoţea o scuză 
directă. Au fost însă şi cazuri când explicaţia era prezentată fără scuză directă 
(Nicolae, era o problemă de trafic. Se întâmplă. Cu ce începem?). Asemenea scuze 
au fost prezentate doar în situaţia Proiectul, adică în cazul unor relaţii sociale 
apropiate între interlocutori. 16 răspunsuri din cele 83 care conțin explicații în 
situaţia dată nu conţin scuză directă. În situaţia Coordonatorul, unde distanţa 
socială dintre interlocutori este mare (profesor-student) și factorul Putere este, de 
asemenea, mare, doar 6 scuze ce conțin explicații nu conţin scuză directă. Acest 
fapt ne permite să conchidem că în cultura română, în cazul unei distanţe sociale 
mari între interlocutori, și a Puterii mari, este important ca scuza să conţină şi  
o formulare directă. Doar explicaţiile nu sunt suficiente pentru a restabili echilibrul. 
În cazul relaţiilor sociale apropiate, este posibil ca armonia să fie restabilită şi în 
lipsa unei scuze directe.

Prezenţa explicaţiilor, alături de scuză, subliniază faptul că E nu a avut intenţia 
să comită ofensa dată şi, dacă el ar fi putut controla situaţia, ofensa ar fi fost evitată.

Gluma

Gluma, o altă strategie a politeții pozitive, se bazează pe cunoștințe de fundal 
comune a interlocutorilor. Folosind această strategie, vorbitorul scoate în relief 
apropierea dintre el și interlocutorul său. În situațiile când distanța socială dintre 
interlocutori este mică, gluma poate fi utilizată pentru a realiza activitatea reparatorie. 
Prin intermediul ei, are loc sustragerea atenției interlocutorului de la ofensă. Astfel, 
gluma poate fi o modalitate de a reduce atmosfera tensionată și de a readuce armonia, 
echilibrul în relațiile dintre interlocutori. (Alexandru, am avut parte de o excursie 
superbă! Dar știi, din cauza că nu erai tu cu mine, aparatul tău nu vroia să funcționeze. 
Și nu am făcut multe poze cu el. Vezi poate e nevoie de vreun cuvânt magic ca să 
funcționeze./ Știi, aparatul tău de fotografiat mi-a spus că nu mai vrea să funcționeze, 
oricum ajungem cu el la un acord).

Strategiile politeții pozitive, analizate mai sus, îndeplinesc, poate mai evident 
decât formulele clișeizate de scuză, funcția socială a acestui act de limbaj de  
a restabili și a menține echilibrul dintre interlocutori. Deși politețea pozitivă constituie 
nucleul comportării familiare, rezultatele obținute relevă faptul că aceste strategii 
sunt utilizate nu doar în cazul unei distanțe sociale mici dintre interlocutori, dar și 
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în situațiile când distanța socială dintre interlocutori este mare. Prin intermediul lor, 
E manifestă grijă atât pentru imaginea pozitivă a R, care a avut de suferit în urma 
ofensei, cât și pentru propria sa imagine, care ar putea fi afectată la exprimarea scuzei. 
Ele toate se axează pe relația ulterioară dintre E și R.
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ANEXĂ

ANCHETĂ

Citiţi atent situaţiile următoare şi imaginaţi-vă ca aceasta s-a întîmplat cu 
dvs. Scrieţi ce veţi spune în fiecare caz. Folosiţi vorbirea directă.

Exemplu: – Nu vă supăraţi, domnule, cum ajung la gară?
Folosiţi oricît spaţiu aveţi nevoie.

Situația 1. Prieteni în supermarket
Ești în supermarket cu un prieten/ o prietenă. Din neatenție, îl/ o lovești și el/ ea 

scapă punga cu cumpărături, împrăştiind totul pe podea. Ce spui?
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Situația 2. Doamna în supermarket
Ești în supermarket. Din neatenţie, lovești o doamnă în vîrstă şi ea scapă punga cu 

cumpărături, împrăştiind totul pe podea. Ce spui?
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Situația 3. Aparatul de fotografiat
Ai luat aparatul de fotografiat de la Alexandru, prietenul tău, pentru perioada cînd 

ai fost în excursie. Ceva s-a întîmplat şi el nu mai funcţionează. Ce spui prietenului cînd 
vă întîlniţi?

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Situația 4. Cartea de la bibliotecă
Ai luat de la bibliotecă o carte nouă. Ea nu a fost dată nimănui. Peste o lună 

dorești să o restitui. Bibliotecara vede că două pagini sunt murdare de cerneală. Ce spui 
bibliotecarei?

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Situația 5. Proiectul
Te-ai înţeles cu Nicolae, colegul tău, să vă întîlniţi la ora 17.00, ca să lucraţi asupra 

unui proiect ce trebuie prezentat ziua următoare. Ai ajuns la locul stabilit la ora 17.20. 
Colegul te aşteaptă. Ce îi spui?

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Situația 6. Coordonatorul
Ai o întîlnire cu coordonatorul științific programată pentru ora 14.00. Vii la ora 

14.10. Ce spui?
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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INTERFERENȚE FOLCLORICE ÎN NARAȚIUNEA
LUI ION C. CIOBANU

MarIana COCIERU
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. Prezentul demers reprezintă o abordare aplicativă privind 
transfigurarea constituentelor etnofolclorice în operele literare ale prozatorilor români 
din Basarabia. Autoarea se referă la modalitățile prin care romancierul I. C. Ciobanu 
în narațiunile sale recurge la folclor. Analizate în parte şi confruntate, prozele din 
perioada postbelică dezvăluie individualitatea creatoare a autorilor, dar şi aspectele 
comune în recontextualizarea elementelor etnofolclorice. Prin urmare, comparativ 
cu ceilalți scriitori, I. C. Ciobanu a valorificat din memoria colectivă momente ale 
experienţei şi înţelepciunii poporului, a preluat învăţămintele ascunse în zicala şi 
proverbul popular (segment explorat şi de Vladimir Beşleagă, Vasile Vasilache, Ion 
Druţă), a folosit pe larg elementul rustic pitoresc, a apelat nemijlocit la filozofia 
şi etica populară, la descrierile etnografice ale cadrului ritualic de performare  
a obiceiurilor populare de familie, calendaristice etc.; a surprins fundamentele 
spirituale ale poporului, legătura lui consangvină cu pământul şi natura, valenţele 
lui etice şi morale, fiind apreciat de critica literară „pentru reproducerea fidelă  
a anumitor dimensiuni ale vieţii satului moldovenesc” (M. Cimpoi).

Cuvinte-cheie: folclor, literatura română, constituente etnofolclorice, valorificare, 
preluare, transfigurare estetică.

Abstract. The present approach is an applicative reaserch regarding the 
transfiguration of ethno-folklorical constituents in the literary works of the Romanian 
prose writers from Bessarabia. The author refers to the ways in which the novelist 
I. Ciobanu in his narrations uses folklore. Particularly analyzed and confronted, the 
post-war proses reveal the creative individuality of the authors, but also the common 
aspects in the recontextualization of the ethno-folkloric elements. Therefore, as 
compared with other writers, I. C. Ciobanu has revaluated from the collective memory 
moments of the people’s experience and wisdom, took over the hidden lessons from 
the popular saying and proverb (a segment explored by Vladimir Beşleagă, Vasile 
Vasilache, Ion Druţă), has used extensively the picturesque rustic element, has directly 
appealed to folkloric philosophy and ethics, to the ethnographic descriptions of the 
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ritualistic framework of performing family folkloric customs, calendar habits etc .; 
he has surprised the people’s spiritual foundations, his consanguineous connection 
with the earth and nature, his ethical and moral valences, being appreciated by the 
literary critique „for the faithful reproduction of certain dimensions of the life of the 
Moldovan village” (M. Cimpoi).

Keywords: folklore, Romanian literature, ethno-folkloric constituents, revaluation, 
retrieval, aesthetic transfiguration.

În pofida solicitărilor politico-istorice de a crea opere în cheia realismului 
socialist, de a acorda un interes mai profund elementului social, prin „«imitarea» 
vieţii aşa cum este” (R. Wellek şi A. Warren) sau prin „oglindirea veridică a vieţii 
din perspectiva revoluţionară” [1, p. 13], critica literară a ţinut să sublinieze că 
şi în această perioadă de stagnare au apărut lucrări artistice care se pretează unui 
studiu artistic fără implicaţii politice. Referindu-se la primul roman al prozatorului  
I. C. Ciobanu, Codrii, exegetul Nicolae Bileţchi a menţionat: „Putem, bunăoară, 
elimina pânza epică Codrii de Ion C. Ciobanu din contextul literar viu, dar nu avem 
dreptul să nu remarcăm, […] că prin ea romanul nostru de la începutul anilor ’50  
a făcut un pas înainte pe calea afirmării sale: rezolvând problemele timpului şi 
spaţiului artistic, liricizând întrucâtva naraţiunea care până atunci era aridă şi neutră, 
conturând caractere veridice, care apoi au constituit pentru alţi autori modele în 
munca de obiectivizare a personajelor” [2, p. 63].

Pentru cercetarea fondului etnofolcloric preluat de prozatorul I. C. Ciobanu 
în operele sale, vom supune analizei minuţioase textele romancierului pentru  
a determina modalităţile de transfigurare artistică a creaţiei populare şi stabili 
nivelul de asimilare a constituentelor etnofolclorice. Exegezele literare asupra 
romanelor lui Ion C. Ciobanu dezvăluie, pe bună dreptate, că scriitorul a 
adoptat pentru compoziţia operelor sale elementul liric. Bunăoară, acelaşi critic  
N. Bileţchi ne mărturiseşte că în perioada „dezgheţului hruşciovist” majoritatea 
scriitorilor au apelat la lirism, declanşând un nou curent stilistic care a generat, 
după cum menţionează şi exegeta Eliza Botezatu, constituirea prozei lirice, 
lirico-romantice, lirico-psihologice [3, p. 72-73] (avându-i exponenţi pe 
scriitorii I. C. Ciobanu, I. Druţă, G. Meniuc, D. Matcovschi, V. Ioviţă, I. Burghiu 
etc.). Asupra centrului liric (Toader Frunză) care conlucrează în tandem cu 
cel epic (Toader Lefter) ne atenţionează şi criticul Mihai Cimpoi în reflecţiile 
sale despre romanul Podurile, iar pierderea, uneori, a respiraţiei epice din 
roman, spre regret, nu poate fi compensată cu „lirismul şi umorul abundent”  
[4, p. 155]. Lirismul e declanşat de digresiunile ample, reflecţiile asupra trecerii 
timpului, manifestări ale eului scriitoricesc, prozatorul reuşeşte să coaguleze 
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un lirism şi din evocarea elementelor folclorice şi a detaliilor etnografice în 
urzeala scriiturilor sale. Or, de cele mai multe ori, acestea ajută la conturarea 
şi reliefarea unor caractere umane: „Împlântarea în realitatea etosului secular 
prin intermediul proverbelor, dictoanelor, vorbelor de spirit, pătărăniilor etc. au 
înviorat considerabil forma romanului şi au sporit în mod deosebit posibilităţile 
lui de caracterizare a personajelor” [1, p. 249].

Personajele romanelor sunt antrenate într-o continuă reabilitare a matricei 
stilistice a neamului. Benevole sau impuse, toate drumurile parcurse sunt orientate 
în final spre etica sănătoasă a satului cu toate învăţăturile şi deprinderile seculare ale 
strămoşilor. Or, eşecurile suferite în toate peregrinările personajelor prin tumultuosul 
val al vieţii se datorează separării de matricea spirituală sau conform convingerilor 
bătrânul Lefter, rupturii „de la pământ” [5, p. 18]. Că până la urmă şi Toader Frunză, şi 
Constantin-tatăl, şi Nică-fratele revin din drumuri la baştină pentru a-şi făuri destinul, 
alături de cei dragi, urmând înţeleapta expresie paremiologică: „Când ţi-i scris şi în 
frunte ţi-i pus” [5, p. 106].

Referitor la subiectul valorificării elementelor folclorice şi a descrierilor 
etnografice în proza scriitorului I. C. Ciobanu s-au pronunţat mai mulţi exegeţi 
din Republica Moldova. În viziunea lui N. Bileţchi, după cum am menţionat mai 
sus, constituentele etnofolclorice sunt utilizate pentru a caracteriza mai obiectiv 
personajele: „Componentele interioare – felul personajelor de a vedea lumea, de  
a medita şi a exprima gândurile, de a reacţiona la manifestările vieţii. – Alături de 
atributele exterioare – burca, sumanul de şiac, fusta de şase laţi, traista, palaniţa 
de făină de popuşoi, atât de abundente în roman, alcătuiesc specificul lui naţional”  
[1, p. 242]. Într-un interviu cu prozatorul I. C. Ciobanu, scriitorul Mihai  
Gh. Cibotaru va reliefa următoarele: „Nu ştiu alt scriitor care să cunoască în 
măsura în care cunoaşteţi Dumneavoastră datinile, obiceiurile, tradiţiile populare, 
psihologia, caracterul, spiritul, felul de a fi al ţăranului. I-aţi făcut monument 
durabil în cărţile dumneavoastră” [6, p. 8].

Acad. Mihai Cimpoi îi dezvăluie măiestria creatoare în momentele când 
scriitorul „surprinde rădăcinile spirituale ale poporului, legătura lui sufletească cu 
pământul şi natura, valorile lui morale”, „pentru reproducerea fidelă a anumitor 
dimensiuni ale vieţii satului moldovenesc” [4, p. 160]. Şi criticul Ion Ciocanu într-un 
studiu complex asupra creaţiei scriitorului va sublinia că lirismul şi umorul, fondul 
paremiologic al vocabularului, precum şi modul de a simţi şi de a gândi al personajelor 
din prozele sale „vine din creaţia populară orală” [7, p. 12]. Multe din personajele 
prozatorului descind din tiparele eroilor folclorici.

Într-un alt studiu, acelaşi critic se va opri detaliat asupra fascinaţiei prozatorului 
I. C. Ciobanu pentru speciile folclorice ale genului aforistic, gnomic. În articolul 
Vocaţia aforisticului, criticul dezvăluie scopul artistic al scriitorului de a apela 
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conştient la aceste constituente folclorice: „Utilizând aforisme […], I. C. Ciobanu 
a reuşit să contureze bine modul de a gândi al satului moldovenesc, felul lui de a se 
exprima, să-i facă cititorului cunoştinţă cu maximele populare în care s-a materializat 
înţelepciunea de veacuri a oamenilor muncii. Proverbele, cuvintele proverbiale, 
zicalele au contribuit în mare măsură la îmbogăţirea coloritului etnic, naţional al 
romanului Podurile, servindu-i însă scriitorului, întâi de toate, la caracterizarea 
psihologică şi socială a personajelor” [8, p. 206]. Personajul Toader Lefter, dar 
şi ceilalţi eroi ai prozelor lui I. C. Ciobanu, reprezintă dovada cea mai elocventă  
a creatorului anonim de paremii. Intertextualizarea vorbelor de duh vine să contureze 
anumite situaţii narative, să releve statul moral şi fizic al unor personaje cu care intră 
în contact, să pună capăt unor conflicte etc. Bunăoară, discuţia de pe malul iazului 
unde a fost „pescuit un om înecat” sfârşeşte cu zicala „Când te paşte nevoia, nu ştii 
de unde vine” [5, p. 14]. Într-un alt context, acelaşi subiect, completat cu dezvăluiri 
(cel înecat a fost ucis din cauza banilor), este motivat de paremia „banul de când  
e el e ochiul dracului” [5, p. 48. A se vedea: 9, p. 107]. Pentru a sfârşi pornirea fratelui 
său Nică de a dezvălui adevărul ‒ „trădare” despre cine a luat anul trecut proptelele 
de la gard de le-a dus la Denii, Toader Frunză i-o taie cu expresia: „După război mulţi 
viteji se-arată!” [5, p. 25. A se vedea: 10, p. 98]. Frica faţă de prietenul bunelului, moş 
Andrei, îl face pe „areştantul” Toader să se ţină departe de cârja acestuia, „vorba celor 
mai mari: paza bună trece primejdia rea” [5, p. 32. A se vedea: 9, p. 218]. Fenomenul 
de a bârfi pe cineva în legătură cu anumite întâmplări din viaţa satului este concentrat 
în expresiile: „mai uşor e să opreşti vântul, decât gura satului. Ce ştie satul, nu ştie 
nici bărbatul” [5, p. 47. A se vedea: 9, p. 213, 112] etc.

Unele expresii intertextualizate dezvăluie trăsăturile de caracter ale unor 
personaje. Costache Frunză pentru că se rupsese de pământ şi luase calea dăscăliei, 
după care, din cauza unui conflict, revenise în sat, ajunge a fi: „Nici om învăţat, 
nici ţăran cu talpa lată. Ori cum a zis moş Toader: nici câine, nici ogar” [5, p. 19. 
A se vedea: 9, p. 215]. Pentru curiozitatea sa de a asista la discuţiile maturilor 
şi nepriceperea în ale gospodăriei, Toderică era mereu pedepsit cu vreo expresie 
paremiologică cu tentă negativă. Bunăoară, fiind în aprecierile tatălui un „căscăun, 
pofticios de vorbă ca o muiere” care nu se corectează, era răsplătit cu „năravul 
din născare leac nu are!” [5, p. 42-43. A se vedea: 9, p. 66] sau „târâie-brâu şi 
un gură-cască” [5, p. 44. A se vedea: 9, p. 180, 85]. Alegând-o pe Vica, fiica lui 
Gheorghe Negară, dintre toate fetele mari ale satului este apreciat de către vecinele 
bârfitoare cu paremia: „După sac şi petic, cumătro!” [5, p. 47. A se vedea: 9, p. 109].  
Că personajul Gore Fârnache avea doar fete se datorează faptului că „la băieţi era 
pleşcat norocul lui Gore” [5, p. 75. A se vedea: 9, p. 157]. Pe acest Gore, bunelul 
Toader într-o dispută are să-l înzestreze cu expresia „te-ai dus la Cocorozeni bou  
şi-ai venit vacă!” [5, p. 77. A se vedea: 9, p. 40], iar într-un alt context: „din coadă de 
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câine nu mai faci sită de mătase!” [5, p. 111. A se vedea: 9, p. 34]. Trăsătura negativă 
a caracterului lui Iosub Vârlan e marcată de bunelul Toader Lefter prin expresia: 
„vita-i tărcată pe dinafară, Iosub Vârlan pe dinăuntru” [5, p. 137]. Impregnarea 
pânzei narative cu expresii paremiologice îl apropie evident de modelul narativ 
crengian izvorât din oralitatea folclorică. Critica literară a timpului a apreciat 
acest moment ca fiind unul definitoriu pentru căutările artistice ale prozei „rurale”  
a anilor ’60 [7, p. 77].

Pe lângă sensibilitatea şi receptivitatea prozatorului pentru creaţiile 
paremiologice, putem scoate în relief şi transfigurarea unor credinţe şi superstiţii 
populare. Viile cucorenilor aveau „câte un cap de cal înfipt într-un harag” pentru  
a aduce „noroc în vie” [5, p. 10]. În credinţa poporului aceste toteme aveau funcţia de 
protecţie şi de fertilizare: „Caii albi, consideraţi în general solari, deţin o permanentă 
funcţiune apotropaică. Ţestele de cai, curăţate până la albire, se înfigeau în parii 
gardurilor de curţi, în vii, în boldurile de pe crestele caselor, în cosoroabele care ieşeau 
peste coama casei, ca însemne apotropaice” [11, p. 516]. Pentru că au fost prinşi 
de o ploaie cu soare, mama lui Toader crede „că sunt multe fete mari îngreunate”  
[5, p. 202]. O altă credinţă stilizată artistic dezvăluie rolul păsărilor în soarta 
oamenilor: „Dacă vezi prima oară cocostârcul fără pereche, tot fără pereche îţi va 
cânta cucul anu-împrejur” [5, p. 63]. Unele din ele se referă la practicile magice care 
vădesc furtul bunăstării, forţei animalelor: „Că albina şi oaia tare-s slabe, uşor le poţi 
lua mana” [5, p. 94]; vrăjitorii iau „mana vacilor în noaptea de Sfântul Gheorghe” 
[5, p. 61]; „mătuşa Verunea ştie să iei mana la vaci. […] Cică se scoală în sara de 
Sfântul Gheorghe şi umblă toată nopticica pe câmpuri, pe toloace, pe şesuri, prin 
păduri. Îmblă şi ia mana la vaci… Apoi… că de atâta alte vaci dau lapte puţin, iar 
vaca mătuşii Verunea împle de trei ori pe zi doniţa! […] gospodarii din Cucoara îşi 
ascundeau vacile în saraiuri, puneau lăcăţi grele […]. Dar tot degeaba […], mătuşa 
Verunea era mare vrăjitoare, […] dumneaei lua hăţurile din tindă şi se ducea […] 
după mana vacilor. […] Îmbla toată noaptea, făcând farmece, bolmojind descântece. 
Iar când începea să se genească de zi şi să pice roua, ea târâia hăţurile prin roua 
imaşurilor până în răsăritul soarelui… Apoi venea acasă şi-şi încingea cu hăţurile 
vaca de la iesle” [12, p. 134]. Această practică magică, contextualizătă etnografic, era 
efectuată în popor în ajunul Sfântului Gheorghe, deoarece se credea că „în această 
noapte vrăjitorii dispun de o putere maximă pentru a lua mana grâului, dar mai ales 
a laptelui” [13, p. 48] şi tot în această noapte roua are puteri miraculoase, inclusiv 
pentru a spori mana animalelor [13, p. 52].

Credinţa despre comorile ascunse în fundul pământului cunoaşte, de asemenea, 
o interpretare amplă în contextul romanului Podurile: „Bădiţa Vasile, păscând oile, 
păzind stâna noaptea, în fiecare an vedea comori arzând. […] Nu spunea la nimeni 
unde a văzut comoara arzând, că dacă spui, se duce comoara în fundul pământului. 
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De cât ori a alergat bădiţa Vasile cu hârleţul să scoată comoara. Aştepta până ardea 
toată rugina, apoi se apuca de săpat. Dar de ce săpa, comoara se îndepărta, o păzeau 
duhurile. Din groapă îi strigau cu glas de om să juruiască cloşca cu puii, adică 
nevasta şi copiii, şi comoara se va da prinsă” [5, p. 108]. În credinţele poporului 
român aceste comori sunt îngropate de personaje mitice (uriaşi), sau de oameni 
când năvăleau duşmanii (turci, leşi, muscali, tătari) sau hoţii, detalii pe care ni le 
prezintă şi prozatorul. Conform relatărilor informatorilor din culegerile de folclor, 
culoarea flacării care arde deasupra locului unde e ascunsă comoara dezvăluie natura 
banilor. Asemenea mărturii intercalează şi autorul: „Rugina de pe galbeni de aur, 
arde roşietic, argintul sloboade pară albă ca lumina zilei, arama o mănâncă vârcolacii 
într-o pălălaie însângerată” [5, p. 107]. Argumente ale existenţei acestor credinţe 
în mentalitatea populară ne dezvăluie şi folcloriştii G. Ciauşanu [14, p. 51-54],  
T. Pamfile [15], A. Gorovei [16, p. 72-73] ş. a. O altă credinţă intercalată dezvăluie 
soarta şarpelui: „Aşa o să îngheţe şi o să se prăpădească. – A zis tata. – A muşcat un 
om şi nu-l primeşte pământul” [5, p. 201]. Existenţa acesteia în mentalul folcloric 
o aflăm elucidată în lucrarea lui Artur Gorovei privind credinţele şi superstiţiile 
poporului român: „Şerpele care-l vezi iarna undeva îngheţat, nu e primit de pământ, 
din cauza că a muşcat un om” [16, p. 318]. Din superstiţiile valorificate de prozator 
aflăm câteva prin care se determină semnele timpului: „Splina porcului! V-am spus 
că o să fie iarnă lungă… Voi credeaţi c-a mâncat-o lupul… Iarna n-o mănâncă lupul! 
Iaca şi… gura vacii… Luaţi şi voi sama la semne. Dacă splina-i lungă şi îngroşetă 
la vârf, să ştiţi că o să fie iarnă lungă… Şi cu helgea la fel! Dacă o vedeţi în cojocică 
albă, îi semn bun. Se aşterne iarnă moscălească!” [5, p. 260]. Aceste semne temporale 
în interpretarea poporului le găsim înregistrate în lucrările folcloriştilor N. Băieşu: 
„După ce porcul curăţat este spintecat, toţi cei în vârstă care sunt prezenţi se uită la 
splină, crezând că ea arată cu siguranţă cum va fi iarna curentă (unii numesc organul 
acesta iarnă, iarna porcului)” [17, p. 122] şi A. Gorovei: „Dacă se vede pe la sfârşitul 
iernei helgi cu blăni negre, va urma curând primăvara; dacă au blăni albe, apoi va fi 
încă iarnă. – Bucovina” [16, p. 379].

O serie de credinţe ţin de interpretarea oniricului. Mama lui Toderică crede că 
dacă visezi foc ori flori roşii, o să fie o zi frumoasă cu soare [5, p. 207]. Visul lui Toader 
Frunză despre profesorul de latină prezent în casa bunelului vine ca o premoniţie. 
Aceeaşi conotaţie are şi delirul bunelului în care o vede pe mama Domnica, plecată 
în lumea celor drepţi de mult timp în urmă. Aceste momente provoacă într-un final 
moartea bunelului [A se vedea: 16, p. 204].

Elementul memorialistic al discursului narativ din romanele Podurile, Cucoara 
şi Podgorenii tinde să le apropie compoziţional de specia povestirii folclorice, înrudită 
cu jurnalul oral. Pornind de la definiţia povestirii vom consemna prezenţa în naraţiuni 
a descrierilor unor fapte executate de narator sau a unor evenimente, întâmplări la care 
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acesta a fost martor direct sau indirect. Reieşind din aceasta, observăm că naratorul 
homodiegetic Toader Frunză e un fel de spectator şi participant la fenomenul rural şi 
etnografic existent în satul Cucoara, dar şi în cele adiacente acestui spaţiu de sorginte 
folclorică. Naratorul relatează elemente de decor rustic, obişnuinţe ale ţăranilor în 
funcţie de ontologia acestora. Pe lângă relatările despre existenţa zilnică a consătenilor, 
a unor amintiri istorice, consemnăm şi evocări ale experienţelor personale, care graţie 
formulelor de narare orală le apropie de istorisirile folclorice. Printre constituentele 
unor astfel de povestiri se înscriu întâmplările cu caracter excepţional sau ieşite din 
comun: „Acest tip de povestiri, generat de nevoia omului de a le comunica semenilor 
săi diverse experienţe de viaţă şi de a le împărtăşi situaţii de pe urma cărora pot fi 
trase învăţături, are o vechime uriaşă. […] Preferinţa pentru descrierea întâmplărilor 
extraordinare face ca, printre subiectele reluate frecvent de povestitori, să figureze 
întâlniri cu animale sălbatice, aventuri la care naratorul a participat sau susţine că  
a participat pentru a-şi spori prestigiul în faţa auditoriului, întâmplări uimitoare din 
satul natal (sinucideri, crime etc.)” [18, p. 250]. Din această perspectivă vom sublinia că 
intertextualizarea de către scriitor a elementelor etnofolclorice urmăreşte preponderent 
prin povestit conturarea celei mai directe şi cuprinzătoare forme de manifestare 
şi realizare a oralităţii, unde „totul «se povesteşte» – meseriile, îndeletnicirile, 
credinţele, dar mai ales faptele de viaţă care marchează şi orientează individul şi 
comunitatea, armonizează şi ordonează existenţa lor – constituindu-se astfel un vast 
tărâm expresiv-explicativ – impresionanta «enciclopedie populară», o «ontologie» 
a lumii şi a existenţei ca nivel al cunoştinţelor specifice culturii tradiţionale orale şi 
civilizaţiei rurale preindustriale” [19, p. 64-65]. Plasarea parabolei despre curcubeu 
[5, p. 4] chiar la începutul romanului Podurile (amintită într-o formulă laconică şi în 
romanul Codrii [20, p. 17]) are drept scop inocularea sensului figurat şi a caracterului 
moralizator privind existenţa umană, urmărind, totodată, şi finalitatea estetică, 
educativă, filozofică şi normativă a naraţiunii. Compoziţional romanul, apreciat 
de către critica literară drept un roman-destin, este împărţit în douăsprezece părţi, 
intitulate sugestiv Poduri, care reprezintă obstacolele pe care trebuie să le înfrunte 
personajul principal Toader Frunză în drumul său de iniţiere până la atingerea stării 
de beatitudine (fericire), a maturităţii. Scriitorul invocă în acest context şi parabola 
despre împărţirea anilor [5, p. 45]. Folclorică în esenţă, parabola are menirea de  
a ambiguiza mesajul naraţiunii: „Intercalată în roman, parabola devine un element al 
conţinutului acestuia şi contribuie nu doar la constatarea sau chiar zugrăvirea concret-
sensibilă a vieţii, ci la interpretarea filozofică a realităţii. Trecând acele «multe poduri 
ale vieţii», despre care vorbise bunelul Toader în parabola premărgătoare romanului, 
omul (Toderică în particular) are a se ciocni, pe rând, de toate greutăţile şi neajunsurile 
ce-i sunt hărăzite” [7, p. 72].
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Pentru a reda veridicitatea şi naturaleţea unei atmosfere rurale impregnate de 
etosul popular, prozatorul va surprinde cititorul cu istorioare din viaţa personajelor 
secundare: Gheorghe Negară [5, p. 48-50; 12, p. 166-167], moş Pătrache  
[5, p. 68, 89-92], Gore Fârnache [5, p. 74-77], badea Vasile Sufleţelul [5, p. 104], 
Anton Scrâmbiţă [5, p. 123], bătrânul Leiba [5, p. 126-134], Iosub Vârlan [5, p. 137;  
12, p. 255-268], mâca Domnica [5, p. 146-147], Ion Musteaţă/Nani [12, p. 120, 126], 
mătuşa Verunea vrăjitoarea [12, p. 131-134]; cu tradiţii istorice despre răzeşii şi nadelnicii 
din Cucoara [12, p. 161-163]; pătărănii: despre şerpii care fac pietre scumpe [5, p. 11], 
despre vânătoarea de urşi [5, p. 33-34] sau lupi [5, p. 56-57], despre hoţul, dus pe etap  
[12, p. 124]; cu legende mitologice despre Michiduţă [5, p. 88], despre călătoria 
lui Sf. Petru şi Dumnezeu pe pământ [5, p. 199-200], despre comori ascunse  
[5, p. 107-108; 12, p. 280-283]; cu legendele onomastice a unor porecle: Scrâmbiţă  
[5, p. 123, 163], Ciurar, Steaga, Rogojină, Usturoi, Ţapul, a Căprii [5, p. 163], Chinezii 
[12, p. 115], afumaţii, ciotcarii şi ceparii [5, p. 117]; cu legende toponimice: Piscul 
lui Osie [5, p. 10] etc.

Susţinând aceleaşi temelii etice seculare va recurge şi la enunţarea fragmentară 
a unor secvenţe din riturile existenţiale. O serie de obiceiuri din cadrul ritualului 
naşterii au loc după apariţia copilului lui Nică. Îngrijirile pruncului de mama Catinca, 
reprezintă în fond, nişte operaţii (scăldătoarea, înfăşarea, modelarea craniului, masajul 
corpului) supravegheate de bunică, în trecut executate de moş, moaşă – rude de sânge 
[A se vedea: 21]. Botezul copilului prin moştenirea prenumelui bunelului are drept 
semnificaţie continuitatea neamului, a „dalbului de pribeag” prin reprezentantul tânăr. 
La români există credinţa de perpetuare a numelui, dar şi a destinului acelui om, 
numele căruia îl moşteneşte. Bunelul Toader Lefter a plecat în lumea „de dincolo”, 
dar sângele său va curge mai departe prin nepotul Teodor/Dorel: „Aşa e de când 
lumea: viii cu viii şi morţii cu morţii. Trăieşte bunelul în strănepot” [22, p. 436].

Sub aspect etnografic sunt valorificate şi o serie de obiceiuri din cadrul ritualului 
nupţial. În romanul Podurile sunt preluate elemente privind furatul miresei, a fetelor 
mari [5, p. 44, 87], achitarea „vulpii” [5, p. 116, 119], jucatul zestrei [5, p. 118], masa 
mare [5, p. 121] etc. În romanul Cucoara, descrierea nunţii lui Ion Ungureanu este 
axată pe consemnarea obiceiurilor nupţiale vechi într-o perioadă a degradărilor, când 
regimul instaurat propaga o politică ateistă de condamnare a datinilor şi tradiţiilor 
strămoşeşti.

În textele Podurile, Cucoara şi Podgorenii observăm o perspectivă narativă 
generaţional-diacronică, pânzele epice propunând o interpretare a evenimentelor 
istorice trecute prin filiera sufletească a trei generaţii. Experienţa de viaţă acumulată 
de strămoşi este transmisă de la cel mai în vârstă la cel mai tânăr: „Arta vieţii, 
învăţăturile străbune, deprinderile pământului le deţine, ca nimeni altul în Cucoara, 
bunelul Toader Lefter. Şi nu numai le deţine, ci le dăruie şi celorlalte personaje ale 
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romanului: moş Ştefănache, Pătrache, Gheorghe Negară şi a. Cu ajutorul lui toţi 
oamenii înving greutăţile anilor treizeci, trec prin război, se acomodează la primele 
experienţe de esenţă socialistă” [1, p. 249]. În viziunea lui Toader Frunză imaginea 
bunelului său cobora din basmele şi legendele noastre populare: „bunelul îi răsărea 
ca o figură din poveşti, mare cât un uriaş, cu o putere pe măsura eroilor din legendele 
populare. Şi vorbele şi faptele lui înoată în ceaţa basmelor. De mic nu lăsa o vorbă 
de-a bunelului să treacă pe lângă ureche” [12, p. 122], deoarece îi purta „bunelului şi 
numele şi toate sâmbetele” [5, p. 149].

Intenţionând să realizeze nişte letopiseţe ale satelor, I. C. Ciobanu îşi focalizează 
acţiunea asupra lumii singurenilor, cucorenilor, oameni înfrăţiţi cu pădurea, cu codrul 
până la o contopire spirituală. „Aici la codru” zic ţăranii, puşi în diverse situaţii de a-şi 
motiva statutul de codrean, în faţa câmpenilor sau a celor străini. Legat de codru e şi 
Toader Frunză, personajul central în jurul căruia se învârt evenimentele din naraţiunile 
Podurile, Cucoara, Podgorenii. Multe din digresiunile eroului se referă nemijlocit la 
freamătul copacilor, al măgurilor verzi: „Numai la vederea acestor măguri simţea 
parcă aievea mirosul de verdeaţă, mirosul frunzişului răcoros…” [12, p. 39-40].

Nu mai puţin important e şi comicul (ironia, umorul, sarcasmul) apropiat 
de râsul popular, valorificat ca tehnică de redare a caracterelor umane sau a unor 
situaţii groteşti. Încărcate de umor folcloric sunt vorbele de duh ale bunelului 
Toader Lefter, dar şi legendele unor porecle, imprecaţiile, injuriile, complimentele 
ironice la adresa unor personaje etc. Deţinător al unei mentalităţi populare ascuţite, 
bunelul declanşează haz şi voie bună prin vorbele isteţe (episodul cu popa Usturoi, 
cu moş Andrei etc.), prin născocirile unor pătărănii, anecdote, povestiri şi glume 
(pomenite ceva mai sus), prin comportament comic (când se aprindea-supăra, 
ţupăia într-un picior; cu moş Andrei, prietenul său, se ia la trântă ş. a.). Prezenţa 
în vorbirea acestuia a unor expresii (ticuri: „beş-maior”, „gura vacii”, „nafura 
lupului”, „mânca-l-ar lupii”, „căcăreaza brâncii”, „bob-sositor”, „vin călcat de 
broaşte” etc.) pe care nu le mai întâlneşti la un alt personaj, ci doar reiterate prin 
formula „vorba bunelului” de către nepotul acestuia, Toader Frunză, în anumite 
contexte, demonstrează că „limba, în care generatorii de râs folcloric îşi expun 
subiectele, este întrucâtva de altă calitate faţă de limba folosită curent, zi de zi, 
în mediul de viaţă al maselor; este o limbă aleasă, a omului care vrea să spună 
ceva deosebit, interesant, bun de luat în seamă; o limbă cu mai multe expresii şi 
comparaţii pitoreşti, expuse în fraze rotunjite, econom şi ingenios. Este, de fapt, 
o manifestare a simţului artistic ales, pe care îl deţin doar unii dintre oamenii din 
popor” [23, p. 26-27]. Asemeni bunelului, şi Toader Frunză va folosi excesiv în 
limbajul său expresii paremiologice cu tentă umoristică.

I. C. Ciobanu în prozele sale recurge la formulele narative preluate din 
povestirile orale, izbutind prin acestea să dea unor fragmente şi personaje un caracter 
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profund legendar, iar altora – umoristic. Oralitatea şi-o însuşeşte prioritar din discursul 
aforistic sentenţios, iar lirismul din digresiunile filozofice asupra lumii şi a condiţiei 
existenţialului uman în simbioză cu natura. Folclorismul operelor sale rezultă din 
faptul că scriitorul înregistrează istoria vieţii spirituale a poporului într-o continuă 
perpetuare a valorilor şi legilor nescrise a acestui spaţiu folcloric, reuşind să se înscrie 
în noua tendinţă literară de „reabilitare a eticului şi a sacrului”.
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POLITICĂ glotofagică ÎN CONTEXT BASARABEAN
ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

lIdIa CODREANCA
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. În prezentul articol se definește și se lansează în uz sintagma politică 
glotofagică dezvăluindu-se etimologia acestui concept de bază al sociolingvisticii actuale. 
Pe baza surselor de arhivă și a celor bibliogafice de epocă se reliefează caracteristicile 
specifice prin care s-a manifestat această politică glotofagică și scopul ei în contextul 
Basarabiei din secolul al XIX-lea, iar pe baza surselor bibliografice sociolingvistice cu 
referire la situațiile de bilingvism, plurilingvism, diglosie, triglosie, poliglosie se face  
o retrospecție generală a conceptului politică lingvistică evidențiind caracterul deosebit 
de fluctuant al acestuia și constelația conceptuală în care obișnuiește să apară: planificare 
lingvistică, amenajare lingvistică, normalizare lingvistică, glotopolitică.

Cuvinte-cheie: Politică lingvistică, politică glotofagică, glotopolitică, planificare 
lingvistică, amenajare lingvistică, normalizare lingvistică, bilingvism, plurilingvism, 
diglosie, triglosie, poliglosie.

Abstract. The present article defines and launches into use the phrase 
glotophagical politics (politică glotofagică), developing the ethology of this basic 
concept of modern sociolinguistics. Based on the archive researches and on the 
bibliography of that time and contours the specific characteristics through which 
has been manifested this glotophagical politics and her purpose in the XIX century 
Bessarabia, and on the basis of the sociological bibliographical sources referring to the 
cases of bilingualism, plurilingualism, diglosie, triglosie, poliglosie is done a general 
retrospection of the glotophagical politics concept underlining its special fluctuating 
character and the conceptual constellation in which it presents itself: linguistic planning, 
linguistic arrangement, linguistic normalization, glotopolitics.

Keywords: linguistic politics, glotophagical politics, linguistic planning, 
linguistic arrangement, linguistic normalization, bilingualism, plurilingualism, diglosie, 
triglosie, poliglosie

Conceptul politică lingvistică, fiind unul dintre cele mai vehiculate în 
sociolingvistica actuală, este atestat pentru prima dată în sociolingvistica americană 
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(language policy) în 1970 la Josua Fishman [Fishman 1971]. Mai târziu termenul va 
apare cu regularitate în tandem cu o altă sintagmă mai veche planificare lingvistică 
(language planning) introdusă în uz în 1959 de către sociolingvistul american 
Einar Haugen cu referire la situația lingvistică din Norvegia în cadrul activităților 
de standardizare [Haugen 1959]. (Dacă Haugen propune ca termenul planificare 
lingvistică să fie studiat în limitele lingvisticii aplicate, apoi Fishman îl atribuie 
sociolingvisticii aplicate consacrându-i un capitol special, intitulat Sociolingvistica 
aplicată [Fishman 1971: 108], din care reiese că planificarea lingvistică nu este 
altceva decât aplicarea în practică a politicii lingvistice. Dar, se pare că, anume din 
motivul că noțiunea planificare lingvistică a fost atribuită unor două domenii diferite 
de cercetare aplicată (lingvisticii și sociolingvisticii), ulterior pe parcursul anilor 
conotația acestui termen se lărgește.

Astfel, de multe ori aceste două noțiuni sunt considerate sinonime. Diverși 
autori îi acordă noțiunii planificare lingvistică semnificațiile conceptului politică 
lingvistică, desemnând și unul și celălalt orice intervenție din exterior asupra 
limbii /lor. Savantul australian Bianco Lo Josef în studiile sale în care analizează 
politica lingvistică din SUA folosește acest dublet terminologic fără să-l separe 
politică lingvistică și planificare (language polyci and planning) [Bianco 2001]. 
Alteori se face o distincție netă între politică lingvistică și planificare lingvistică 
revenindu-se la ideea inițială lansată de J. Fishman potrivit căreia planificarea 
lingvistică nu este altceva decât aplicarea în practică a politicii lingvistice. 
Succesorii acestei idei, N. B. Bahtin și E. V. Golovko, afirmă: „politica lingvistică 
este o parte a politicii generale a statului care ia principiile de bază ale politicii cu 
referire la limbile care funcționează pe teritoriul său, iar planificarea lingvistică 
este o parte a unei noțiuni mai generale – politică lingvistică sau, mai exact, ea 
constituie realizarea politicii lingvistice” [Bahtin, Golovko 2004].

Uneori sunt neglijați fie unul, fie celălalt termen din dubletul conceptual 
politică /planificare lingvistică. Bunăoară, sociolingviștii occidentali anglofoni, 
care recunosc numai conceptul planificare lingvistică, nu utilizează aproape deloc 
cel de al doilea termen, politică lingvistică. Așadar, e paradoxal faptul că după 1970 
anume sociolingvistica anglofonă, cea care a lansat conceptul politică lingvistică 
(language policy), îl neglijează totalmente vehiculând doar termenul planificare 
lingvistică (language planning), deoarece le consideră sinonime. Pe la sfârșitul anilor 
1960 planificarea lingvistică începe a fi considerată disciplină științifică autonomă 
constituind o nouă ramură a sociolingvisticii anglofone. În timp ce în sociolingvistica 
rusă, care de asemenea le consideră sinonime, în utilizare are prioritate termenul 
politică lingvistică (iazâkovaia politica) în detrimentul planificării lingvistice. 
Astfel, între aceste două extreme (arii de cercetare: sociolingvistica anglofonă și 
sociolingvistica rusă) cei doi termeni din cuplul terminologic politică /planificare 
lingvistică sunt detașați unul de celălalt creând noi termeni, precum: iazâkovoi 
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ingenering, iazâkovoe stroitelistvo, iazâkovoe razvitie, iazâkovoe opredelenie, 
kulitivirovanie, modernizația, iazâkovoi menedjment, termeni care, la rândul lor, 
generează cu timpul discipline autonome. De ex., construcție lingvistică/ iazâkovoe 
stroitelistvo/ în anii ’ 20-’30 ai sec. XX în URSS devine disciplină autonomă (ale 
cărei consecințe asupra limbii române din spațiul lingvistic pruto-nistrean ne sunt 
binecunoscute), în timp ce aceeași sintagmă construcție lingvistică/ language 
engineering/ în SUA dă naștere unei discipline autonome de cercetare abia pe la 
sfârșitul anilor ”60 ai aceluiași secol XX.

E relevant faptul că, în diverse articole și studii referitoare la comunitățile 
eterogene cu situații lingvistice diglosice, triglosice sau poliglosice se observă 
o veritabilă fluctuație terminologică în utilizarea conceptelor politică/ 
planificare lingvistică, acestea având o multitudine de definiții și accepții, 
fiind considerate sinonime cu alți termeni, precum amenajare lingvistică, 
normalizare lingvistică, glotopoltică. Reținem cu siguranță că, la acest capitol 
în literatura de specialitate (ne referim la studiile și articolele sociolingvistice 
de după 1963 pe care am reușit să le consultăm) nu există unanimitate referitor 
la utilizarea în general a sus-numitelor concepte și în special a dubletului 
politică/ planificare lingvistică. Cititorul este derutat și nu mai poate găsi  
o definiție exhaustivă a fiecăruia dintre termenii dubletului conceptual politcă 
lingvistică și planificare lingvistică.

Elucidăm spusele de mai sus prin câteva definiții mai elocvente din amalgamul 
de definiții (și confuzii) ale termenilor politică lingvistică și planificare lingvistică.

„Politica lingvistică include teoria și practica acțiunii conștiente a societății 
asupra mersului dezvoltării lingvistice, adică e o conducere orientată spre funcționarea 
limbilor existente și crearea, perfecționarea unor noi mijloace lingvistice de 
comunicare”[Grigoriev 1963:8]

„Prin politică lingvistică noi înțelegem o totalitate (ansamblu) de dispoziții 
(măsuri), elaborate pentru acțiunea orientată a regla procesul lingvistic stihiinic, 
proces efectuat de către societate (stat)” [Nikolski 1968:114].

„Politica lingvistică este un ansamblu de decizii politice apreciative pentru 
gestionarea unei situații lingvistice”[Dumont, Maurer 1995:6].

„Planificarea lingvistică se referă la eforturile orientate spre influența asupra 
comportării altor persoane în privința achiziționării structurii codurilor lingvistice 
sau a distribuirii funcționale a acestor coduri” [Cooper 1989: 45], „în această 
accepție a planificării lingvistice se accentuează tendința de a influența asupra 
comportării persoanei din societatea plurilingvă prin intermediul limbii sale” 
[Skacikova 2015:7].

„Planificarea lingvistică este o activitate deliberată prin care statul sau puterea 
decide a interveni într-un mod sistematic și ordonat la modificarea unei limbi sau  
a raporturilor exstente între diverse varietăți lingvistice pe un teritoriu dat, unde aceste 
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varietăți nu aparțin uneia și aceleiași limbi” [Baylon 1996: 184]. La același autor,  
Ch. Baylon, ceva mai departe, citim: „Printre eforturile planificării lingvistice sunt și 
cele referitoare nu numai la statutul și uzajele sociolingvistice ale unui idiom într-o 
comunitate (normalizare), ci și la codificarea lingvistică a idiomului (normativizare 
sau standardizare)”[Baylon 1996: 187].

Trebuie făcută mențiunea că, sociolingvistul francez Louis-Jean Calvet 
în lucrarea sa de referință La guerre des langues et les politiques linguistiques 
[Calvet 1987, 1999] observă confuzia între politică și planificare lingvistică 
notând: „Practica planificării lingvistice deocamdată n-a atins stadiul unde 
limitele sale ar putea fi clarificate. Practicienii și observatorii săi diverg asupra 
activităților că ar fi posibilă gruparea lor conform unui tabel. Expresia planificare 
lingvistică este mai des utilizată împreună cu cea de politică lingvistică, de 
curând ele sunt considerate variante ale aceleiași desemnări, atunci când acestea 
permit a desemna două nivele ale acțiunii politice asupra limbii /limbilor aflate 
în uzaj într-o societate dată. Planificarea lingvistică este în acest caz un pasaj al 
actului juridic, concretizarea planului instituțiilor (de stat, regionale, respectiv, 
internaționale), al considerațiilor, al opțiunilor, al perspectivelor ce aparțin unei 
politici lingvistice”[Calvet 1987:154-155].

Iar definirea explicită a celor două expresii sociolingvistice pe care  
o face Calvet în continuare este bine a fi luată în calcul, deoarece trimite ad 
fontes (la teoria lui Fishman) și nu mai trezește dubii, ci face să dispară ideea 
sinonimiei: „Noi considerăm politică lingvistică drept ansamblu de opțiuni 
conștiente efectuate în domeniul raporturilor dintre limbă și viața socială și 
în mod particular, dintre limbă și viața națională, iar planificarea lingvistică 
drept cercetare și punere în acțiune a mijloacelor necesare la aplicarea unei 
politici lingvistice”[Calvet 1987:155]. Aceste definiții capătă o mare rezonanță 
în sociolingvistica francofonă și nu numai, ba mai mult, sunt preluate ulterior 
de numeroși cercetători în domeniu.

Semnalăm doar câteva nume de prestigiu. Christian Baylon (deja citat, vezi 
supra) și Jean-Baptiste Coyos [Coyos s.a.] reproduc integral definițiile lui Calvet, 
iar Henri Boyer reproduce numai definiția expresiei planificare lingvistică, iar pentru 
politică lingvistică ne oferă o definiție similară celei calvetiene: „Se poate considera 
că, expresia politică lingvistică, aplicată acțiunii unui Stat, desemnează opțiunile, 
orientările, obiectivele care sunt ale acelui Stat în materie de gestiune a pluralității sale 
lingvistice și /sau a (unicii) limbii sale oficiale...”, iar pentru planificare lingvistică 
acest autor reproduce definiția lui Calvet [Boyer 2001:76].

Și la Robert Chaudenson atestăm niște definiții asemănătoare: „politica 
lingvistică este luarea deciziei în materie de limbă în plan național sau supranațional, 
iar planificarea lingvistică – definirea modalităților și a delaliilor de realizare  
a obiectivelor definite de către politică” [Veronique 1998:109].
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Revenind asupra ideii enunțate inițial ce viza scopul articolului de față, și 
anume familiarizarea cititorului cu sintagma politică glotofagică, menționăm că, 
deși la modul concret nu am atestat-o la niciun autor consacrat, totuși am dedus-o 
reieșind numai din multitudinea de fapte lingvistice și de fenomene socio-politice 
precipitate pe parcursul secolului al XIX-lea în cadrul situației lingvistice diglosice 
de 106 ani din Basarabia. Etimonul acestei expresii este de origine greacă veche: 
politică provine de la gr.πoλτική (politike), iar glotofagic (-ă) – de la gr. γλϖττα 
(glotta), variațiune a lui γλϖσσα (glossa)/ limbă/ cu sufixul – phagic, derivat 
din grec.φαγια provenit la rândul său de la φάγος (fagos)/ lacom/. Deci, tradus 
ad litteram, ar semnifica „politică lacomă de limbă” sau „politică ce mănâncă 
limba”. Vom reține că, multvehiculatul concept de bază glotofagie ce explică 
tendința prin care o limbă dominantă face să dispară o altă limbă a fost creat și 
lansat în uzul sociolingvistic în 1974 [Calvet 1974] de către Louis-Jean Calvet, 
acest reprezentant notoriu al sociolingvisticii franceze actuale recunoscut în toată 
lumea, ale cărui lucrări sunt traduse în peste 20 de limbi. Astfel, am îndrăznit și 
noi să „creăm”, dacă ne e permis, de la glotofagie adjectivul glotofagic pentru a-l 
utiliza în noua sintagmă politică glotofagică. N. B.! pentru a evita pleonasmul nu 
vom spune, așadar, politică lingvistică glotofagică, ci politică glotofagică.

Nu este lipsit de importanță faptul că încă în 1863 Baudouin de Courtenay  
a emis ideea unei politici lingvistice, el fiind considerat a fi cel dintâi autor din 
lingvistica rusă care „accepta gândul posibilității și oportunității de organizare  
a unei politici conștiente în domeniul limbii” [Vinogradov 1863], dar acest gând 
n-a fost dezvoltat în secolul XIX nici de către Baudouin de Courtenay și nici de 
către contemporanii săi, deși în Imperiul Rus politica lingvistică, corespunzătoare 
particularităților statului, a fost o politică de asimilare a limbilor regionale.

Și dacă revenim la politica lingvistică a guvernului țarist în contextul Basarabiei 
(gubernie anexată la Imperiul Rus), apoi urmează să reținem că aceasta a fost  
o politică de asimilare a limbii române, limba majorității vorbitoare. Conform unor 
decizii secrete guvernul țarist urmărea „scopul înrădăcinării în Basarabia a unui 
dialect apropiat limbii slave” [ACIS a URSS: 7-8].

Mijloacele prin care s-a încercat asiduu realizarea acestui scop al politicii 
lingvistice țariste au fost multiple. La nivel macrosociolingvistic limba română a fost 
substituită funcțional totalmente prin limba rusă, limbă imigrantă. În mod treptat, 
prin regulamente și decrete imperiale (1828, 1836, 1866, 1867, 1871) [Mihail, 
Mihail 1993, Полное собранiе законовъ 1837, Циркуляръ 1866, Popovschi 1931, 
Сборникъ 1877] s-a interzis utilizarea ei în toate sferele sociale de funcționare. 
Astfel, româna din limbă dominantă a comunității lingvistice basarabene devine 
limbă dominată funcțional de limba rusă rămânând să funcționeze doar în sfera 
colocvială, familială.
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Este important a ști că ținta principală a asimilării lingvistice a fost școala de 
toate gradele din Basarabia, care, după anexare (1812), a fost transformată în școală 
rusă cu predarea tuturor disciplinelor în rusește. În procesul de studiere a limbii ruse 
erau atrași nu numai copii, ci și populația adultă prin deschiderea așa-ziselor școli 
populare conform unui regulament școlar imperial din 1864 [ANRM:2].

Și dacă „intervenţia asupra limbii sau asupra limbilor relevă uneori, după 
afirmația lui Calvet, o lovitură de forţă întrucât orice planificare presupune  
o politică, politica puterii”, apoi și noi după ce am sesizat toate loviturile majore ale 
politicii puterii suportate de limba română în spațiul basarabean, susținem întru totul 
afirmațiile acestui autor, care ne avertizează că „ din acel moment (al planificării – 
n n. L. C.) lingvistul se confruntă cu o problemă deontologică: intervenind asupra 
limbilor, el nu este străin de jocul puterii care este cea a Statului” [Calvet 1987:155]. 
În contextul acestor afirmații am observat că și lingviștii basarabeni, mai ales prin 
lucrările lor lexicografice din 1896, 1899, 1907, 1912 [Бaлдeскулъ 1896, Koдрянъ 
1899, Чакиръ 1907, Koдряну 1912] au intervenit în lexicul de bază al limbii române 
literare, incluzând și recomandând în calitate de normă de comunicare un număr mare 
de cuvinte și expresii rusești și calcuri după modele rusești preluate din vorbirea orală, 
astfel au contribuit și ei nemijlocit la dialectizarea limbii române din Basarabia.

Așadar, investigațiile noastre în sursele de arhivă și în cele bibliografice din 
epoca secolului al XIX-lea cu refeire la politica lingvistică în context basarabean ne 
permit a conchide că, politica promovată de guvernul țarist cu referire la limba română 
prin deciziile sale (regulamentele și decretele imperiale din anii 1828, 1836, 1864, 
1866, 1867, 1871) care i-au îngustat sferele de funcționare interzicându-i utilizarea 
oficială; prin planificarea lingvistică (mijloacele și metodele, „tehnicile” realizării 
acestor decizii politice); prin ideologia creată în conștiința vorbitorilor față de limba 
română (calificând-o drept grai local/ mesntoe narecie/, amestec de cuvinte și expresii 
de origine slavă); prin gradul de degradare fără precedent la care a fost adusă limba 
română (degradare atestată în lexicul diționarelor bilingve, în presa scrisă, în diverse 
texte, etc.), a fost cu siguranță o politică glotofagică.
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O POETICĂ A BRICOLAjULUI, ELOgIUL jOCULUI
METALITERAR șI AL PARODIEI ÎN Dicționar ONOmasTic
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Rezumat.  Apreciat drept un notoriu precursor de către postmoderniștii generației 
’80, Mircea Horia Simionescu e autorul unei opere insolite în literatura română a epocii – 
tetralogia Ingeniosul bine temperat care se deschide cu Dicționar onomastic – un „roman 
cu o mie de personaje”. Ideea acestuia datând din 1958, în varianta sa integrală a apărut 
în 1977. Mizând pe inventarierea, în scopul persiflării, a locurilor comune, în concepția 
prozatorului literatura nemaiputând fi percepută decât ca o pură convenție de creatorul 
contemporan. De aici cultivarea unei metaliteraturi, al cărei principiu e gratuitatea, dar și 
accentul pus pe o poetică a bricolajului.

Cuvinte-cheie: metaliteratură, convenție, locuri comune, gratuitate, bricolaj, 
postmodernism

Abstract. Appreciated as an outstanding precursor by the postmodernists of the 
’80th generation, Mircea Horia Simionescu is the author of an unwonted work in the 
Romanian literature of that age – the tetralogy The Well-tempered Virtuoso which begins 
with Onomastic Dictionary – a „novel with one thousand personages”. Being planned 
since 1958, it appeared in a complete and unabridged edition in 1977. Staking on making 
an inventory of commonplaces with a view to treat them with derision, the prosaist’s 
conception of writing starts from the idea of a literature perceived as a mere convention 
by the contemporary man of letters. Hence the cultivation of a metaliterature whose 
principle is the gratuitousness and the focus on a poetics of bricolage.

Keywords: metaliterature, convention, commonplaces, gratuitousness, bricolage, 
postmodernism.

Mircea Horia Simionescu este considerat, pe bună dreptate, o apariție cu 
adevărat surprinzătoare pe scena literelor românești din epoca postbelică. Făcând 
parte, alături de Radu Petrescu și Costache Olăreanu, din cei grupați în „Școala de 
la Târgoviște” care, așa cum remarcă Mihai Cimpoi, nu s-a modelat după influențe 
exterioare, fiind „o școală prin ea însăși”, adică „sie însuși model” [3, p. 47], 
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prozatorul ce a rămas în istoria literaturii române prin tetralogia sa Ingeniosul 
bine temperat avea o predilecție aparte pentru jocul de-a literatura și era predispus 
să-l exerseze în toate registrele narative. Convins că se impunea în spațiul 
literar românesc necesitatea unei propuneri insolite de nou roman, el publică în 
1968 primul volum al tetralogiei intitulat Dicționar onomastic și care avea să 
fie completat în 1977 cu culegerea Jumătate plus unu, „astfel ca să adune din 
mape tot ce conducea firesc la Z” [12, p. 7]. Conceput ca „un roman cu o mie de 
personaje”, ideea acestui dicționar ce este, doar la prima vedere, unul din domeniul 
onomasticii s-a înfiripat, precizează autorul, încă în iarna lui 1958, atunci „când 
prietenul meu Radu Petrescu aștepta primul lui copil și, arătându-se încurcat cum 
să-l boteze, m-am oferit să-i adun pe o listă câteva zeci de nume, cu caracterizări 
sumare, demonstrându-i «academic» că un Mitică sau Mache evoluează cu totul 
diferit decât un August, Demostene sau Hidroxin”, astfel au fost înregistrate vreo 
30 de nume, dar, întrucât nu a satisfăcut exigențele amicului, s-a văzut nevoit să 
persevereze pentru a ajunge la 1200, „ultimele nume încheindu-se abia când fiul 
lui Radu se pregătea să plece în armată” [12, p. 6]. Aceste „caracterizări sumare” 
presupun recursul la calambur, dar și la portret direct, la descriere, fiind vădită 
preferința autorului pentru asociații subtile, livrești, de felul celor pe care le 
întâlnim în opera lui Urmuz. Membrii „Școlii de la Târgoviște”, foști studenți ai lui 
George Călinescu, aveau o venerație deosebită pentru ilustrul critic și romancier.

În legătură cu flaubertianul joc de-a literatura, N. Manolescu, în monumentala 
sa Istorie critică a literaturii române, evidențiază necesitatea de a accentua că, 
referindu-ne la opera simionesciană, e cazul să ținem cont că avem de-a face cu  
o inventariere a locurilor comune, pe care „autorul le și persiflează. Primul element 
al metaliteraturii este superioara ei gratuitate, în sensul de aventură a cuvântului și 
a scriiturii”, relevând totodată că atunci când „literatura adoptă în acest mod radical 
perspectiva jocului, o face din cauza faptului că ea nu mai poate trece în ochii 
creatorului decât ca pură și suverană convenție” [8, p. 1164]. Menționând respectivul 
joc de-a literatura, este firesc să ne amintim de Dicționarul de idei primite de-a gata 
pe care ni l-a lăsat G. Flaubert, deoarece este, așa cum precizează traducătoarea 
lui în limba română Irina Mavrodin, de o importanță excepțională pentru creația 
ilustrului scriitor, întrucât „o alimentează pe multiple planuri și la toate nivelurile –  
personaje, teme, scriitură controlată de și controlând ceea ce am propus a se numi  
o «poetică a clișeului» –, fiind totodată alimentat de ea” [4, p. XIV]. Distinsa doamnă 
subliniază și faptul că dicționarul flaubertian, „alcătuit în întregime din citate  
(în sensul limitat; dar și în sensul cel mai larg al termenului: clișee aflate în circulația 
curentă, formule pietrificate – eventual, dar nu neapărat, de origine livrescă – utilizate 
în orice conversație), va fi un antidot împotriva prostiei”, reliefând valoarea deosebită 
a următoarei afirmații a romancierului dintr-o scrisoare: „Va trebui ca în toată cartea 
să nu existe nici măcar un singur cuvânt care să-mi aparțină, și ca acela ce o va fi 
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citit să nu mai îndrăznească a vorbi, de teama de a nu spune, în chipul cel mai firesc,  
una din frazele aflate aici (subl. ns.)” [4, p. XVI].

Revenind la Dicționarul onomastic, remarcăm că, în afară de G. Călinescu, 
un reper important pentru prozatorul târgoviștean a fost Al. Odobescu datorită 
eseului pe care l-a scris luând ca pretext vânătoarea, astfel că același N. Manolescu 
sesiza în cronica sa despre tetralogia Ingeniosul bine temperat, care a apărut în 
1969 în Contemporanul, influența Falsului tratat de vânătoare asupra conceperii 
Dicționarului simionescian, pe care-l consideră „un fals tratat despre nume,  
un Pseudokineghetikos pe o temă nouă” [9, p. 122], însuși romancierul insistând 
asupra acestei înrudiri a creației sale cu celebra scriere odobesciană în narațiunea 
Dincolo de ușa capitonată pe care o găsim la numele Iachint. Autorul imaginează  
o promenadă prin „cvartalul morților”, ghidat fiind anume de Al. Odobescu, dialogul 
celor doi readucând în memoria cititorilor versați discuția dintre Dante și maestrul 
său, poetul Virgiliu, din Infern.

Așa cum se precizează în legătură cu doctrina numelui în Dicționarul 
esoterismului datorat lui Pierre Riffard, potrivit acesteia „numele este lucrul,  
a numi înseamnă a cunoaște (cf. Cartea morților egipteană, tratatele gnosticilor…)”  
[11, p. 198]. Ideea în cauză este formulată și în următorul dialog imaginar din 
volumul cu care a fost inaugurată tetralogia lui M. H. Simionescu: „– Nu înțeleg de 
ce pui nume unor javre urâte și nu găsești cuvinte plăcute care să desemneze frunzele, 
florile, fructele, fluturii… Numele este primul instrument cu care cercetăm universul. 
E primul semn pe care-l punem pe obiecte astfel ca, întorcând capul, existența lor să 
dăinuie în noi. – E, într-adevăr, o întrebare. În ce privește florile însă, n-ai dreptate: 
ele au nume atât de variate și de frumoase, că încercarea mea de-a face noi desemnări 
mi-ar părea o impietate” [12, p. 157]. Cel care răspunde la întrebarea pusă este un 
colecționar de fluturi, dar, așa cum remarcă N. Manolescu, respectivul personaj 
„e, în fond, un scriitor”, precizând: „Numele este doar un pretext pentru a visa. În 
definitiv, nu niște Nume de locuri declanșau fantezia lui Proust într-un capitol al 
romanului său? E destul să rostim un nume ca să intrăm într-o ordine de lucruri, nouă 
și misterioasă. Numele inaugurează realitatea” [7, p. 124-125]. Cu referire la creația 
romancieru-lui francez, amintim că Roland Barthes în eseul său Proust și numele făcea 
următoarele observații deosebit de relevante despre numele proprii pe care le aprecia 
ca fiind unitățile verbale ce „posedă în cel mai înalt grad ” „puterea de a constitui 
esența obiectelor romanești”, enumerând cele trei proprietăți care sunt: „puterea de 
esențializare (întrucât nu desemnează decât un singur referent), puterea de citare 
(întrucât putem apela la discreție întreaga esență închisă în nume, doar proferându-l), 
puterea de explorare (întrucât «desfășurăm» un nume propriu exact ca pe o amintire)” 
[1, p. 131], pentru ca puțin mai departe să precizeze: „Ca semn, Numele propriu se oferă 
unei explorări, unei descifrări: el este în același timp un «mediu» (în sensul biologic 
al termenului), în care trebuie să plonjezi, scufundându-te indefinit în toate reveriile 



59

pe care le poartă, și un obiect prețios, comprimat, înmiresmat, ce trebuie deschis ca 
o floare. Altfel spus, dacă Numele […] este un semn, el este un semn voluminos, un 
semn întotdeauna îngreunat de o densitate stufoasă de sens, pe care nici o utilizare nu 
o poate reduce, aplatiza…” [1, p. 132-133]. La rându-i, M. H. Simionescu concepe 
numele ca o capsulă sintetică, așa cum menționează într-un dialog pe care-l găsim 
în Dicționarul său: „– […] Trebuie să realizăm portretul sau situația de comunicat, 
Ideea noastră, prin concentrarea a mii de impresii și senzații foarte particulare, pe 
care apoi să le contopim într-o capsulă sintetică, imagine simultană. Imaginea mea 
despre Ermenegildo este gata numai pe jumătate. Realizează, în completare, ocolita 
transcripție în sufletul tău. Adaugă construcției câteva părerei de rău, amintirea primei 
minciuni, temerea de necunoscut (de pildă, de agresiunea japoneză), sudează totul 
într-o rețea de metal.” [12, p. 174].

În contextul celor remarcate despre viziunea prozatorului asupra numelui 
este binevenit să menționăm că Eugen Negrici susține: „M. H. Simionescu a știut 
că pe meridianele întregii Antichități numele desemna o realitate concretă, o calitate  
a acesteia și reprezenta un act magic adesea, de influențare a destinului. Prin repetare, 
lucru știut, sensul numelor s-a ascuns (abstractizat): cîți se mai gîndesc, bunăoară, 
că Gheorghe se cheamă om al pămîntului, agricultor, sau că Pavel se cheamă cel 
mic, cel neînsemnat? Nostalgia autorului vizează, am spune, acele fericite vremi cînd 
numele plutea deasupra și în preajma ființei, aproape concret (ca unele spirite despre 
care părinții răsăriteni afirmau că au o oarecare materialitate)” [10, p. 124].

În legătură cu volumul inaugural al tetralogiei simionesciene și, desigur, cu 
următorul, Bibliografia generală, este cazul să relevăm că definitorie pentru creația 
romancierului târgoviștean este poetica ce mizează pe bricolaj. Termenul respectiv 
a intrat în uzul cercetătorilor literari datorită lui G. Genette, cel care a împrumutat 
semnificația metaforică a bricolajului de la părinte-le antropologiei moderne, 
Claude Lévi-Strauss, acesta utilizându-l în lucrarea sa Gîndirea sălbatică, mai exact 
în primul capitol Știința concretului și anume când elucidează specificul gândirii 
mitice: „În sensul său vechi, verbul bricoler se aplică la jocul cu mingea, la biliard, 
la vînătoare și la călărie, dar întotdeauna pentru a evoca o mișcare incidentă: aceea 
a mingii care sare înapoi, a cîinelui care aleargă fără noimă, a calului care se abate 
de la linia dreaptă pentru a evita un obstacol. Iar în zilele noastre, «meșter» este 
acela care lucrează cu mîinile, folosind mijloace indirecte în comparație cu acelea 
ale specialistului. Or, specificul gîndirii mitice este de a se exprima cu ajutorul unui 
vocabular a cărui compoziție este eteroclită și care, destul de bogat, rămîne totuși 
limitat; cu toate acestea, ea trebuie să se servească de el oricare ar fi sarcina pe care 
și-o asumă, căci nu are nimic altceva la îndemînă. Gîndirea mitică apare astfel ca un 
fel de meștereală intelectuală, ceea ce explică relațiile dintre cele două moduri de 
gîndire.” [7, p. 28]. În viziunea lui Gérard Genette, „legea bricolajului” înseamnă 
„«să te descurci întotdeauna cu ce ai la îndemână» și să investești într-o structură 
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nouă reziduuri dezafectate ale unor structuri vechi, economisind o fabricare expresă 
cu prețul unei duble operații de analiză (extragerea a diverse elemente din diverse 
ansambluri constituite) și de sinteză (constituirea, din aceste elemente eterogene,  
a unui nou ansamblu în care, la limită, nici unul din elementele reîntrebuințate 
nu-și va regăsi funcția inițială).” [5, p. 64]. În continuare, el precizează că această 
particularitate a activității intelectuale poate fi aplicată la elucidarea a ceea ce 
presupune limbajul criticilor literari, întrucât ei „utilizează același material (scriitura) 
ca și operele de care se ocupă”, altfel spus, critica literară „este metalimbaj […]: 
poate fi deci metaliteratură, adică «o literatură al cărei obiect impus este însăși 
literatura»” [5, p. 64]. Fără doar și poate că la un asemenea metalimbaj recurge și 
Mircea Horia Simionescu în al său Dicționar onomastic, dat fiind că, în repetate 
rânduri, în această operă apare ca personaj criticul: „«Bună ziua, îmi va spune 
criticul, ți-am citit Dicționarul (dacă un dicționar poate fi citit, în loc de a fi consultat) 
și mă surprinde îngrămădeala îngrozitoare de observații nelegate între ele»… «Să 
trăiești, îi voi răspunde, lucrurile disparate sunt, de fapt, raporturi. Cartea nu intră 
în categoria eseului, ca să aibă o logică a demonstrației, e o literatură, fără alte 
preocupări. Îmi pare rău că n-ai înțeles»…” [12, p. 247]. Altădată este ironizată 
concepția criticului pe nume Elizarie Dascălu, cel ce militează „pentru o literatură 
educativă”, în legătură cu o atare convingere el fiind chiar citat de autorul fictivului 
dicționar, desigur, cu intenție parodică: „«din care să învețe cât mai mulți».  
Ce să învețe? Lucruri utile pentru viața lor, a copiilor lor, a rudelor și cunoscuților. 
Elizarie este un entuziast. În opera lui Rebreanu a găsit lucruri excepționale. Ion 
este valoros pentru descrierea satului ardelean. Planul scriitorului ne poate servi 
la reconstituirea gospodăriilor țărănești în Muzeul Satului. Tineretul are de învățat 
din felul în care Titu Herdelea își purta pantofii. Femeile să învețe a nu se lăsa 
înșelate, ci mai bine să privească în jur cu atenție, ca nu cumva interese meschine 
să fie luate drept dragoste pătimașă. Nașterea cutărui copil este lămuritoare asupra 
condițiilor sanitare ale acelor vremi.” [12, p. 160-161]. Referindu-se la această 
„fișă caracterologică” (E. Simion), autorul monografiei Literatura română față 
cu postmodernismul, axată pe analiza creațiilor prozatorilor târgovișteni, în al 
patrulea capitol consacrat tetralogiei simionesciene remarcă textul despre Elizarie, 
al cărui caracter irezistibil se datorează sugestiei „combinației de lecturi naive,  
în grilă referențială sau parazitar-enciclopedică pe care le poate practica un critic” 
[2, p. 112]. Totodată, Ion Buzera menționează că pot fi sesizate afinități ale unor 
asemenea construcții prozastice insolite cu „aerul superior-parodic al lui Urmuz”, 
dar cu precizarea că „urmuzianismul nu este decât una din componentele formale 
ale literaturii lui M.H. Simionescu”, exegetul punând accentul pe „contractul 
spectacular în virtutea căruia se «permanentizează» post-literatura” [2, p. 113].  
În legătură cu aceasta considerăm binevenită evidențierea importanței celor 
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menționate de Eugen Negrici: „M. H. Simionescu nu confirmă, totuși, o vocație 
demiurgică, în sensul că nu e un ziditor de lumi noi. Cel mult reface, ca revenit după 
un dezastru, din fragmente de memorie, un univers. E încă în posesia unui volum 
uriaș de detalii și de coduri, dar legăturile adecvate dintre ele nu și le reamintește și, 
de la orizontul său, de ce și le-ar aminti? Precizia ar satisface doar orgoliul omenesc 
al celor care au imitat geneza” [11, p. 120].

Revenind la poetica bricolajului, remarcăm că tânăra autoare a unei monografii 
despre notoriul scriitor din Târgoviște care, intitulată Mircea Horia Simionescu. 
Dezvrăjirea și fetișizarea literaturii, a apărut chiar în anul decesului prozatorului 
(2011), Gabriela Gheorghișor, afirmă: „Creatorul Ingeniosului bine temperat este un 
colecționar de «obiecte» literare (teme, motive, personaje, formule narative, stiluri) 
și de «fărâme» de realitate, pe care încearcă să le asambleze cumva într-o nouă 
construcție” [6, p. 56], ceea ce-i permite să constate că respectiva poetică simionesciană 
„adună laolaltă, ca într-un mozaic eterogen, elemente de o mare diversitate, nu numai 
din sfera realității apropiate prozatorului și a istoriei literaturii, ci și din alte domenii 
conexe sau chiar îndepărtate. Acțiunea scriitorului-bricoleur într-o arie atât de extinsă 
are la bază credința în ceea ce Eugen Negrici numește «imanența literaturii» sau 
plasticitatea involuntară a oricărui tip de limbaj” [6, p. 58].

Întrucât am menționat deja afinitățile creației lui M. H. Simionescu cu 
„bizarele” și miniaturalele proze ale lui Urmuz, rezonanța cărora s-a consolidat în 
timp, menționăm că autorul Dicționarului onomastic, în memorabila scriere intitulată 
sugestiv Ceasornicul cu nisip, l-a elogiat pe acest maestru al parodiei ce a surprins 
automatismele gândirii într-o impresionantă, chiar încântătoare comedie a limbajului, 
atribuindu-i meritul de a fi în stare să arate, anume el, ora exactă, ora orelor: „În vastul 
salon al literaturii universale ticăie de la începuturile lumii o mulțime de ceasornice, 
care mai de care mai năzdrăvane, mai ingenioase, și cu toate se străduiesc să prindă 
clipa din răstimpuri, când să strige ora exactă, ora limpede și perfect lămuritoare – ora 
orelor. […] Și ceasornicul Urmuz, măruntul lui țăcănit din pauzele în care stăm treji, 
mecanismul acesta delicat și foarte evident arată ora exactă, ora pură, ora limpede și 
perfect lămuritoare – ora orelor.

Ora orelor, pentru că nimic din afară nu rămâne netrecut prin sitele lui vărunte, 
veșnice.” [12, p. 639-640].

În concluzie, este binevenit să accentuăm că, într-o măsură considerabilă, 
datorită autoru-lui tetralogiei Ingeniosul bine temperat, literatura română a reușit 
să se integreze cu ușurință în postmodernismul care cucerea tot mai mult teren la 
început în spațiul cultural-artistic american, apoi și în cel european. Mai mult chiar, 
publicarea Dicționarului onomastic și a celorlalte trei volume ce i-au urmat poate 
servi drept argument convingător pentru existența unui postmodernism românesc 
protocron față de cel american. Mircea Horia Simionescu rămâne, așadar, prin scrierile 
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sale, adevărate „demonstrații de inventivitate literară” (Ovid S. Crohmălniceanu), 
unul dintre cei mai importanți inovatori la scară națională și nu doar, contribuind în 
mod substanțial la valorificarea și consacrarea unor așa tehnici ca parodia, pastișa, 
intertextualitatea, autoreflexivitatea prin abilitatea cu care s-a jucat, la modul 
flaubertian, de-a literatura.
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NUME DE FAMILIE PROVENITE
DE LA NUMIRI DE MONEDE

MarIa COSNICEANU
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Rezumat.  Numele de familie româneşti care circulă azi în Moldova au provenit 
şi de la numiri de monede, care au circulat în ţările române în diferite perioade şi prin 
intermediul poreclelor s-au fixat ca nume de familie.

Cuvinte-cheie: porecle, supranume, nume, nume de familie.

În studiile anterioare, referitoare la originea numelor de familie, a fost efectuată 
o statistică din care rezultă că 57 de procente din numele de familie care circulă azi 
în Moldova au provenit din porecle (Cosniceanu 1973). Poreclele sunt cuvinte ce 
fac parte din lexicul activ al limbii şi pe care spiritul activ al poporului le atribuie 
indivizilor în corespundere cu diferite aspecte ale vieţii lor (Lăcustă, Furtună, Talcioc). 
Poreclele prezintă un mare interes din punct de vedere lingvistic. În ele se reflectă 
capacităţile creatoare ale poporului, spiritul fin de observaţie şi simţul limbii în stare 
să exprime cât mai lapidar şi mai spiritual, în primul rând, defectele dar şi calităţile 
indivizilor. Ele conţin mai întotdeauna o metaforă (Candrea 1895: 7). Sensul figurat 
al cuvântului care generează porecla trebuie să fie cunoscut în interiorul grupului şi 
„să corespundă unor condiţii psihologice cerute de împrejurările locale, să fie sugestiv 
pentru toţi sau pentru cea mai mare parte a indivizilor care alcătuiesc nucleul social 
respectiv” (Paşca 1936: 50). Conţinutul semantic al poreclelor iese la iveală numai 
atunci când sunt asociate cu alte cuvinte din limba comună de care sunt legate genetic, 
fiindcă „porecla este rezultatul codificării printr-un nume comun a particularităţilor 
fizice, psihice, morale sau de comportament care caracterizează o persoană, căreia i 
se atribuie acel nume” (Oancă 2016: 107). Izolate de limba comună poreclele sunt 
lipsite de sensul lor iniţial propriu şi îndeplinesc funcţie exclusiv antroponimică, fiind 
cristalizate în numele de familie.

În antroponimia română poreclele cu funcţia de nume sunt atestate din  
sec. XIV-XV, în primele texte scrise. Pe parcursul secolelor componenţa 
lexicală a limbii a suferit schimbări, la diferite etape o parte din cuvinte au 
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devenit arhaice, întâlnindu-se azi numai în folclor, în cântecele populare şi 
cristalizate în numele de familie, a căror semantică reflectă anumite etape 
din viaţa poporului. Şi din acest punct de vedere este importantă studierea 
originii semantice a numelor de familie contemporane. În continuare vom analiza 
câteva nume de familie provenite de la numiri de monede care au circulat la români  
în diferite perioade şi prin intermediul poreclelor au devenit nume de familie.

galben. Numele Galben a provenit de la adjectivul galben < lat. galbinus, 
nume de culoare. Tot de la această culoare a provenit şi numele monedei galben, 
monedă de aur de valori variabile după timp şi după ţări, care a circulat şi în ţările 
româneşti. Din sec. al XV-lea (1456) principatele româneşti plăteau în fiecare an 
turcilor tribut în galbeni. Galbenul a devenit şi personaj literar la V. Alecsandri în 
„Istoria unui galben”. Nu-i exclus ca numele Galben să fi provenit (poate în unele 
cazuri) de la numirea monedei galben. La 1456, în documentele moldoveneşti este 
atestat Duma Galbinu, boier, martor în sfatul domnesc (Gonţa 1995: 181).

De la numele Galben, cu varianta Galbin, a provenit numele Galbur, prin 
rotacizare: Galben > Galbin > Galbir > Galbur, formă comodă în pronunţie faţă de 
Galbir. La 1546, într-un document scris la Huşi se spune: copii lui Nistor Galbirul au 
vândut o bucată de pământ din hotarul Galbirilor, anume pârâul Voinov (Moldova, 
sec. XVI, vol. I: 531). Azi, în republică, cu numele Galben sunt înscrise 823 de 
persoane, Galbenu – 6, cu numele Galbur – 302 persoane.

gologan. Numele Gologan provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul 
gologan, numirea unei „vechi monede de aramă în valoare de 10 bani” şi, prin 
generalizare, „monedă de mică valoare; ban”. Acest sens apare şi în cântecul 
popular „Radu mamei, Radule”: „Căpitane, căpitane, n-ai văzut, pe Radu-n cale?/ 
L-am văzut la crâşma Stanei,/ Unde-şi beau voinicii banii şi haiducii gologanii”. 
Se ştie că haiducii nu erau oameni înstăriţi, ci răzvrătiţi împotriva celor bogaţi 
pe care îi jefuiau. Există şi verbul a gologăni, „a înşela pe cineva, luându-i banii, 
gologanii”. Nu se cunoaşte etimologia cuvântului gologan, dar într-un document 
de la 1472 este atestat în toponimia satului Cudalbi din Moldova (Gonţa 1995: 
264). Ca nume de persoană Gologan se întâlneşte într-un document de la 1560, 
fiind purtat de un ţigan rob întărit mănăstirii Dobrovăţ (Gonţa 1995: 768). Porecla 
gologan are şi sensul de „inferioritate”. Circulând pe tot teritoriul românesc, 
moneda, precum şi sensul ei din poreclă, a fost atribuită drept caracteristică 
a multor persoane. Astfel, numele Gologan, la 1774, este frecvent atestat în 
ţinuturile Moldovei. În ţin. Cernăuţi: Dumitraşcu Gologan, Andrei Gologan şi 
Ilii Gologan (RM, I: 383, 392). În ţin. Hotin: Toader Gologan (RM, II: 130). 
În ţin. Bacău: Ion Gologan (RM, II: 332). În ţin. Neamţ: Pavăl Gologan,  
Ion Gologan, Ştefan Gologan (RM, II: 72). În ţin. Orhei – Lăpuşna, s. Pârjolteni: 
Irimie Gologan (RM, II: 425) şi în alte ţinuturi.
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La ucraineni este atestat numele Gologanov, fiind explicat ca provenit de la 
gologan „un fel de monedă veche” (Ilčev 1969: 137). Azi, în republică, cu numele 
Gologan sunt înregistrate 274 de persoane.

Mangâru. Numele Mangâru provine dintr-o poreclă ce are la bază turcescul 
mangyr, cu sensul „gologan”, „veche monedă de aramă de mică valoare” (DOR 
1963: 316). Moneda şi respectiv cuvântul mangâr a pătruns în română, fiind atestat ca 
apelativ de la care a apărut porecla devenită apoi nume de familie. Numele Mangâru 
este atestat la 1774 în ţin. Cernăuţi, satul Costeşti: Axăntii Mangăr şi Constantin 
Mangur (RM, I: 445). Azi, în republică, numele este înregistrat cu forma Mangîr şi 
este purtat de 280 de persoane, cu forma Mangâr – 3 persoane.

Potoroacă. Numele Potoroacă are la bază cuvântul potor, numirea unei vechi 
monede de aramă, care a circulat mai ales în Transilvania. Valoarea ei a variat în timp 
între o jumătate de ban şi 10 bani, iar numirea ei provine din polonezul poltora, cu 
sensul „unu şi jumătate”. Datorită unor asociaţii, prin intermediul poreclelor şi prin 
amplificarea cu sufixe, numirea potor a stat la baza unor nume de persoane. Astfel, la 
1774, în ţin. Vaslui, în satul Fereşti, este atestat Anton Potoracu, iar în satul Bălteni 
Vasile Potoracu (RM, I: 227, 231), nume formate de la potor, cu suf. augmentativ 
-ac. La 1777, în Acte privitoare la moşia Comarnic, jud. Prahova, sunt numiţi sătenii: 
Cârstea şi Potoriţă, Stoica Cojocarul, şi Micu Dulamă (Iorga, XXI: 78). Din acest 
context reiese că Potoriţă, ca şi Cârstea, este prenume, format de la Potor, cu sufixul 
diminutival/ dezmierdător -iţă. La 1837, într-o scrisoare a răzeşilor din satul Crusăşti, 
jud. Tutova, printre semnatari este şi un Simeonu Potoracu (Iorga, XXI: 515). La 
1845, în satul Dumbrăveni, ţin. Tutova, în lista birnicilor sunt înscrişi: Alistar Potoroc 
şi Ioan Potoroc (Iorga, XXI: 451). În documentele editate de Nicolae Iorga a mai fost 
atestat şi numele Potorache (DOR 1963: 352). În documentele istorice basarabene 
numele acestea nu sunt atestate, dar a fost şi se află în circulaţie numele cu forma 
Potoroacă, apărută prin diftongarea lui a şi o din formele Potorac şi Potoroc, pătrunse 
pe teren basarabean prin purtătorii veniţi din alte ţinuturi româneşti. Azi, în republică, 
numele Potoroacă este purtat de 144 de persoane, iar 3 persoane sunt scrise cu forma 
incorectă Potoroaca în loc de cea corectă Potoroacă.

Zlotea. Numele Zlotea provine de la cuvântul zlot, din polonezul zloty (< slav. 
златъ „aur”), monedă de aur de origine poloneză care a circulat în Europa centrală 
şi răsăriteană, inclusiv la români; nume dat odinioară în Transilvania unei monede 
austriece. Dovadă este şi cântecul: Mă dusei să trec la Olt/ Şi podaru-mi cere – un 
zlot. În Transilvania există şi numele topice Zlota şi Zloteşti. De la zlot în română  
a existat şi cuvântul zlotaş „slujbaş însărcinat cu strângerea impozitelor”. Zlotea 
este o variantă a lui Zlota, suf. -ea atribuindu-i sensul de poreclă. Prin intermediul 
unei porecle au apărut numele de persoane, atestate în documentele basarabene cu 
formele: Zloti (Ştefan Zloti, în Obileni, 1774), Zlotic (Groza Zlotic, în Bălăşeşti, 1774).  
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La 1814: Nicolai Ziloti, răzeş de moşia Horbineşti (B 1938: 290). Azi, în republică, 
numele Zlotea este purtat de 429 de persoane.

În antroponimia contemporană circulă nume provenite de la numiri de monede 
care au circulat la români în diferite perioade şi prin intermediul poreclelor au devenit 
nume de familie, dar nu se întâlnesc atestate în documentele istorice moldoveneşti şi 
basarabene publicate până azi, accesibile nouă. În continuare vom numi acele monede 
care au stat la baza numelor actuale cu definiţiile date în dicţionarele explicative ale 
limbii române.

Aspru este numirea unei monede turceşti de argint, cu circulaţie în ţările 
române, începând din sec. al XV-lea. Din neogreacă áspron. Azi, în republică,  
cu numele Aspru sunt înscrise 40 de persoane.

Ban este numirea unei monede egală a suta parte dintr-un leu, dar şi numirea 
unui titlu de rang boieresc în Ţara Românească şi nume topic în Ardeal. Nu se poate 
stabili când numele de familie Banu a provenit de la numirea monedei sau de la 
numirea titlului de rang boieresc. Cert este că numele Banu există şi azi în republică 
şi este purtat de 624 de persoane.

Beşlic este numirea unei monede turceşti de cinci parale, care a circulat şi 
în ţara românească. Din turcescul beşlic. Azi, în republică, cu numele Beşlic sunt 
înscrise 36 de persoane.

Pará – mică monedă turcească de argint, care a circulat şi în ţările române, fiind 
egală cu a suta parte dintr-un leu vechi. Din turcescul para. Paraua, ca şi galbenul, 
a devenit personaj literar în „Istoria unui galben” de V. Alecsandri. Azi, în republică, 
numele Para este purtat de 887 de persoane.

Stambol – monedă de aur turcească, care a circulat şi în ţările române în sec. 
al XVIII-lea. Din turcescul – Istambol „Constantinopol”. Azi, în republică, cu numele 
Stambol sunt înregistrate 168 de persoane.

Astfel, în perioada contemporană, în Republica Moldova există nume de 
familie provenite de la numiri de monede, care au circulat în diferite perioade în 
ţările româneşti.
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METODA POLISTADIALĂ DE IDENTIFICARE A CLASELOR
DE CUVINTE (A „PĂRŢILOR DE VORBIRE”)1

Marcu gABINSCHI
Institutul de Filologie al AȘM

Scrierea prezentei lucrări a fost prilejuită de repetatele afirmaţii sceptice 
referitoare la posibilitatea identificării „părţilor de vorbire”. Acest scepticism 
(cf., de exemplu, «отсутствие единых критериев выделения частей речи  
и их противоречивое соотношение с денотативной классификацией значений» 
ş. a. m. d. [1, p. 89]) este mai bine cunoscut datorită părerii lui E. Coşeriu: cf. „teoria 
părţilor de vorbire pe care o avem din tradiţie [- - -] este incoerentă, fiindcă nu e vorba 
de aceeaşi clasificare; e vorba de valori cu totul deosebite” [2, p. 68] ş. a. m. d.

Noi, fără pretenţii de a oferi o soluţie definitivă a problemei „părţilor de 
vorbire” în plan lingvistic general (sarcină actuală a lingvisticii contemporane, 
vezi, de ex. [3, p. 117]), încercăm să contribuim în măsura posibilului la rezolvarea 
ei. Anume, punem la contribuţie unele date, a căror nesocotire dă naştere la un 
scepticism nejustificat.

Astfel, până în prezent e preconizată vechea idee a lui L. V. Şcerba (vezi: 
[4, p. 74]), cum că nu toate cuvintele limbii ruse pot fi distribuite între „părţile de 
vorbire”, deci că unele din ele trebuie să rămână în afara clasificării, ca exemplu 
aducându-se de obicei «категория состояния» ca cea din rus. можно, нельзя, 
надо, жарко, холодно ş. a. Dar deja s-a dovedit mai raţională identificarea acestor 
cuvinte ca o clasă aparte, anume ca predicative. Deci, oricât e de preţioasă luarea 
ca bază a divizării antice a cuvintelor în clase, câteodată realitatea impune relevarea 
unor clase noi (cf. şi experienţa studierii limbilor „exotice”), divizarea în genere 
rămânând totuşi în vigoare.

Mai amintim odată că de când se aplică metoda axiomatică şi principiul empiric 
(vezi, de ex., [5, p. 265–270]), apar gratuite vechile dispute despre aceea, pe ce bază 
trebuie identificate „părţile de vorbire”: cea lexicală sau cea gramaticală. „Părţile 
de vorbire” fiind prin însăşi natura lor clasificările prezentării glotice ale realităţii 
extraglotice, nu pot să fie rupte de reflectarea ei în mintea omului. Discuţiile pe tema 
dacă ele trebuiesc definite „consecvent” pe baza lexicală sau pe cea gramaticală 

1 Pe tema claselor de cuvinte („a părţilor de vorbire”) din multe limbi există, precum 
se ştie, o mulţime de lucrări, chiar de cel mai înalt nivel, care sunt însă postidentificative, 
având alte scopuri decât cea de faţă, lucrări pe care deci nu le aducem în discuţie.
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amintesc de întrebarea dacă pentru om e mai important piciorul stâng sau cel drept: 
cum nu se poate merge pe un singur picior, aşa nu e posibil de identificat „părţile 
de vorbire” în baza unicului criteriu pretins „consecvent”, lexical sau gramatical, 
căci această „consecvenţă” nu are corespondență în realitatea limbii1. Ce e drept, 
mai raţională este calificarea (considerată deseori „inconsecventă”) a identificării în 
chestiune ca „lexico-gramaticală”, dar înseşi noţiunile respective se cer definite strict 
în prealabil pe baza altora, mai apropiate de conceptele primare (indefinibile).

Aşadar, metoda la care am ajuns după familiarizarea cu multe feluri de  
a defini „părţile de vorbire” porneşte de la următoarea ierarhie de noţiuni (rezumăm 
pe scurt cele spuse mai înainte, de ex., în [8, p. 280–282]): fonem, morfem, categorie 
şi anegorie, logoformă, cuvânt şi clase concrete de cuvinte. Categoria (în sens 
strict morfologic, numită când e nevoie de a evita ambiguitatea, „morfocategorie”) 
este indiciul de opunere a secvenţelor de morfeme, caracterizate prin următoarele 
metaindicii: 1) opoziţie reală, nu alomorfie; 2) număr limitat de membre ale 
opoziţiei şi număr nelimitat de purtători ai exponenţilor ei; 3) exponenţi de nesine 
stătători, adică neputând constitui enunţuri aparte, dar 4) care formează împreună cu 
purtătorii săi asemenea enunţuri sau anautemele (alomorfele poziţionale de nesine 
stătătoare) ale lor; 5) caracter obligatoriu (prezenţa sau absenţa) în anumite tipuri 
de contexte, un caz particular al acestei prezenţe fiind acordul); 6) universalitate, 
adică implicarea unui membru al opoziţiei de către altul (altele); 7) contiguitatea 
(inseparabilitatea decât printr-un număr finit de elemente) a exponentului cu 
purtătorul lui sau/ şi iremanenţa (împărţirea fără rest a planului conţinutului tot 
printr-un număr finit de elemente – factor relevat de A. Martinet (vezi [9, p. 491]). 
Acestea sunt metaindiciile comune ale categoriei şi anegoriei, dar numai prima se 
caracterizează prin 8) nuclearitate, adică distincţia de către somatisme (denumiri de 
corpuri fizice) şi/ sau predicatorii nonnominali simpli. După anegorii se opun unul 
altuia infinitivul şi gerunziul între ele, dar şi fiecare din ele se opune predicatorilor 
cu aceeaşi temă2. Identificarea categoriei în genere (nu a uneia particulare),  
ne permite să operăm cu ceea ce numim a l g e b r a  c a t e g o r i i l o r, cum sunt 
cele pansomatice sau cele predicatoriale.

Cât priveşte detaliile, de exemplu, s-a pus problema substantivelor invariabile 
ruseşti, care s-ar părea că nu disting categoriile (vezi, de ex., [10, p. 273-277]).  
Dar vorba este că distincţia lor în genere se realizează nu numai prin schimbare, 
ci şi prin acord, dar acesta se face şi după gen, care în limba respectivă implică şi 
numărul şi cazul. De ex., rus. такси ş. a. cere numaidecât neutrul atributului, acordul 

1 Precum arată experienţa, cei ce critică pe alţii pentru „inconsecvenţă” în 
nealegerea uneia sau alteia din aceste baze (ca în [6, p. 98]) singuri nu pot propune nimic 
mai bun în schimb (vezi [7, p. 156]).

2 Prin ambele feluri ale acestor indicii se identifică strict ceea ce numim „flexiunea”, 
deşi s-ar putea reintroduce în uz vechiul „accidenţă”.
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ca în городское такси implicând şi un anumit număr şi caz. Iar rus. кенгуру ş. a. 
manifestă acelaşi lucru pentru genul masculin, nici un substantiv rusesc invariabil 
negăsindu-se în afara unui anumit gen, deci nici a altor categorii implicate de acesta. 
Tot aşa reacţionăm la relevarea faptului că substantivele singularia tantum nu au 
forme de plural. Dar, de ex., rus. спорт (în afară de schimbarea după caz) îşi acordă 
atributele în toate categoriile substantivale. S-a mai relevat şi indistincţia genului 
la pluralia tantum din rusă, ca ворота sau именины (fapt datorat indistincţiei 
lui generale la plural în rusă). Dar nici asta nu contrazice definiţia noastră  
a substantivului în general (vezi mai jos), deoarece neutralizarea în cauză priveşte 
somatismele, problema rezolvându-se prin constatarea că în rusă există substantive 
nu numai masculine, feminine, şi neutre, ci şi cele de gen necunoscut. Cele spuse se 
confirmă prin acel fapt incontestabil că excluderea din substantive a somatismelor 
ar face imposibilă identificarea substantivelor, cu toate consecințele acestui fapt 
pentru teoria claselor de cuvinte.

Aşadar, s u b s t a n t i v e l e  sunt somatisme şi alte cuvinte care disting toate 
categoriile pansomatice în acelaşi fel ca şi somatismele1. Referirea la categoriile 
tocmai pansomatice (nu somatice în genere) exclude acele categorii, pe care le 
disting doar anumite grupuri de substantive (cum sunt, de exemplu, posesivul 
şi ceea ce e implicat de el la numirile de rude în macedoneană). Iar acelaşi fel 
de distincţie a categoriilor ca şi la substantive înseamnă acord din partea lor,  
nu acordul lor cu altceva.

Identificat fiind în acest fel strictul relevant al substantivelor şi numai al 
acestora, constatăm că toate celelalte particularităţi, formale sau semantice, ale unora 
din ele nu influenţează apartenenţa la substantive. De unele trăsături formale am vorbit 
mai sus. În afară de aceasta, multă atenţie se acordă de către lingvişti substantivelor 
„periferice”, „netipice” ş. a., adică numelor de acţiune, de calitate şi altor nonsomatisme, 
aceasta fiind menită să ilustreze „teoria de câmp a părţilor de vorbire”. Se înţelege, 
această teorie are raţiunea ei de a fi, însă ea nu trebuie să eclipseze limitele nete 
dintre substantiv şi nesubstantiv. Oricât are, de ex., прыжок (vezi despre el şi despre 
движение ş. a. ca nişte cuvinte „netipice” în [10, p. 273-274]) în comun cu прыгать, 
acest прыжок, la nivelul claselor celor mai generale ale unităţilor existente în limbă 
în număr mic şi limitat, aparţine la aceeaşi din ele ca şi камень,pe când cu прыгать 
face parte doar dintr-un cuib omorizic, de care sunt într-o limbă cu miile, fiecare din 
ele importând prin urmare mai puţin pentru structura ei. Am mai relevat nu odată 
unele particularităţi ale practonimelor (ale numelor de acţiune) care în unele limbi 
pot avea obiect direct, şi chiar complement de agent (fiind absolute). Cf. maced. 
брзо(то) читањe книги „citire(a) rapidă de cărţi” sau постоењe(то) разидувањa 
„existenţă de dezacorduri”. Aceleaşi însuşiri ale substantivatului infinitivului spaniol 

1 Prin ambele feluri ale acestor indicii se identifică strict ceea ce numim „flexiunea”, 
deşi s-ar putea reintroduce în uz vechiul „accidenţă”.
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au fost descrise amănunţit de lingvişti. Dar faptul că acesta se formează în cadrul 
paradigmei interclasiale (rus. «межчастеречная парадигма»), nici el nu trebuie să 
ducă la înceţoşarea graniţelor dintre substantiv şi altceva.

Situaţia se schimbă când însuşirile verbale a ceea ce se socoate „nume de 
acţiune” exclud categorialitatea pansomatică a lui, prin urmare, îl desubstantivează 
(deşi nu numaidecât îl verbalizează) – e cazul unora din -ing forme din engleză sau 
al unor ipostaze ale „supinului” român. Deci, privim sceptic la „diluarea graniţelor 
dintre unele părţi de vorbire” [1, p. 89], ca şi în genere la negarea necesităţii de a se 
ajunge la o clasificate cât mai logică a acestora [10, p. 275].

Verbele (ca şi substantivele) pot fi definite şi ele, fără apelări la alte clase de 
cuvinte, anume ca predicatorii nonnominali simpli şi alte logoforme care nu cunosc 
nicio categorie necunoscută lor şi se complinesc numai în felul lor.

Celelalte clase de cuvinte, pe cât am putut stabili, se identifică prin relaţiile lor 
cu cele două clase polare ale lor, utilizându-se procedeul rezidual.

Astfel, a d j e c t i v e l e  sunt cuvintele, nonsubstantivale şi nonverbale, care 
(a) determină substantivele, nu şi verbele, sub raport nonnumeric şi b) determină 
substantivele sub raport numeric în acelaşi mod categorial, ca şi în cazul (a).

La rândul lor, numeralele nu pot fi identificate decât tot în mod rezidual, 
anume ca acele numerative (cuvinte cu sens numeric), care nu sunt acoperite de 
definiţiile cuvintelor din alte clase. Astfel, din numerale se exclud substantivele  
(ca mie, milion, miliard sau doime, treime, pătrime, sau dublet, triplet sau duplicitate 
ş. a., ca şi cele ce includ şi sememe nonnumerice, ca duet, trio, centurie, sotnie, 
triumvirat ş. a.), adjectivele (ca dublu, triplu, cvadruplu sau îndoit, întreit, înmiit), tot 
aşa sunând şi adverbele (de care n-am vorbit încă, ceea ce nu importă în cazul dat),  
şi verbele (ca a îndoi, a întrei, a înmii, a dubla, a duplica, a reduplica ş. a.).

Cât priveşte înseşi numeralele, problema lor se rezolvă în mod diferit în 
diferite limbi, tocmai româna excelând printr-un specific. Astfel, în ceea ce priveşte 
problema, mult discutată odată în românistică (dar vezi despre ea şi în plan lingvistic 
general [1, p. 89]), dacă numeralele sunt o clasă de cuvinte aparte sau o subclasă 
de adjective1, această problemă se rezolvă pentru română în acelaşi fel ca şi pentru 
multe alte limbi ce cunosc categoria numărului, în felul următor, cât îi vorba de 
cardinale. Aici hotărăşte raportul cuvintelor examinate cu categoria morfologică  
a numărului. Însuşi faptul că adjectivele au forme de singular şi plural (cf. rom. bun – 
buni), iar cardinalele, de obicei nu-l au, e diagnostic, însă doar în acele limbi în care 
adjectivele (şi nefiind substantivate) se acordă în categorii (ca în limbile romanice, 

1 Pentru amănunte privind definiţiile propuse vezi, de exemplu, [11, p. 14-18]. De notat 
că susţinând vechea prezentare a substantivului şi a verbului ca doi poli din sfera „părţilor de 
vorbire”, precizăm că, făcându-se aşa, deseori se iau drept verb numai formele lui predicative 
(predicatorii verbali), celelalte (în special infinitivul) rămânând oarecum în umbră, ceea ce 
duce la multiple schimonosiri ale tabloului adevărat.
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slave ş. a.), căci altfel este în engleză, în limbile turcice ş. a. În schimb, în multe 
limbi, printre care şi în română, adjectivele sunt adpolinumerice (în limbile în care 
nu există dual, trial şi cvadrial, doar a d b i n u m e r i c e), pe când cardinalele sunt 
a d m o n o n u m e r i c e. În acest cadru, există tot două tipuri de limbi, deosebirea 
dintre ele nefiind relevantă în cazul nostru. Astfel, în limbile romanice, slave ş. a. 
determinatul adjectivului poate să stea atât la singular, cât şi la plural (de ex., rom. 
băiat bun – băieţi buni), pe când numeralele mai mari de unu cer numai pluralul 
cuantificatului (cf. rom. doi băieţi), situaţia fiind aceeaşi şi în limbile fără acordul 
adjectivelor (cf. engl. good boy – good boys, dar numai two boys). În celălalt tip 
de limbi (cum sunt cele turcice ş. a.) adjectivele sunt tot aşa adbinumerice (cf. tur. 
şi găgăuz. iyi çocuk – iyi çocuklar „băiat bun – băieţi buni”, însă numai iki çocuk 
„doi băieţi”; situaţia e analogă în georgiană, în ungară ş. a.). Prin urmare, în ambele 
tipuri de limbi adjectivele şi cardinalele îşi manifestă fiecare propriul specific la nivel 
categorial, deci sunt două clase diferite de cuvinte.

În ceea ce priveşte ordinalele, în multe limbi ele nu sunt decât adjective cu 
sens ordinal, cum este lat. primus, secundus, tertius ş. a., sau rus. первый, второй, 
третий ş. a. însă în română aşa sunt doar întâi şi recentele prim, secund şi terţ. Situaţia 
celorlalte ordinale româneşti este însă alta, caracterizându-se prin ambiguitatea 
categorială: tipul al doilea – a doua funcţionează şi ca unul nearticulat putând primi 
şi articolul hotărât (ca în cel de-al doilea, înv. cel al doilea) şi cel nehotărât (ca în 
un al doilea), dar şi ca ceva indiferent faţă de determinare, deci ca şi ordinalele unei 
limbi fără articol (cum e latina sau rusa). De exemplu, în Primul băiat s-a dus, dar 
cel de-al doilea a rămas, dacă omitem articolele, obţinem *Prim băiat s-a dus, iar al 
doilea a rămas, cu *Prim imposibil în acest context, dar cu al doilea la locul lui, ceea 
ce manifestă noncategorialitatea adjectivală a lui al doilea, spre deosebire de prim. 
Deci, în româneşte, nu numai cardinalele (ca şi în multe alte limbi), ci şi ordinalele 
sunt numerale, nu adjective (vezi amănunte în [12]).

Cât priveşte pronumele, acestea se lasă în prealabil încadrate într-o clasă 
mai mare de cuvinte vice, constând şi din vice-substantive (ca el, ea, cine, ce, 
acesta, acela ş. a.), vice-adjective (acest, acel, care, aşa un ş. a.), vice-numerale 
(cât, atât ş. a.), vice-adverbe (aşa, astfel, altfel ş. a.) şi, în unele limbi, vice-verbe, 
ca engl. to do, dar şi formaţii rare ca fr. choser, sefard. akeyar „a face aceea”, 
gagauz näpmää „a face ce” ş. a.1

1 În principiu, putem să ne închipuim o limbă, în care sensul cardinalelor se redă prin 
adjective. Aşa sunt denumirile numerelor divizibile în o sută în spaniolă, de ex., doscientos 
hombres „200 de oameni” doscientas casas „200 de case”, la fel în portugheză, iar în greacă 
la acest procedeu se adaugă şi exprimarea genului neutru. Iar în unele limbi cardinalele poartă 
urmele probabilei lor proveniri din substantivele de tipul rus. двойка, тройка, четвёрка 
ş. a. Totuşi, şi în aceste limbi, nemaivorbind de multe altele, cardinalele posedă un specific 
categorial evident. Mai amănunţit despre cardinale vezi [12: 80-86].
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Aşadar, nu putem justifica pesimismul lui E. Coşeriu, al lui A. L. Zeleneţki 
şi al altora (vezi mai sus) în problema identificării „părţilor de vorbire”. Acestea 
sunt structurate după criterii diferite prin însăşi natura lor, nu prin vreo greşeală 
a cercetătorilor. Precum am văzut, problema „părţilor de vorbire”, care nu poate 
fi rezolvată printr-un singur act de divizare în baza unui singur principiu se 
rezolvă în mod polistadial. Această metodă nu constituie vreo contradicţie, ci 
reflectă însăşi realitatea obiectivă. Mai concret, din clasele de cuvinte unele se 
identifică pe baze categoriale, iar altele prin relaţiile lor cu primele, fără ca una 
şi alta să se contrazică.

Aplicând metoda axiomatică evităm în definiţii operarea cu noţiunile  
(ca „gramatical” sau „lexical”) care singure mai cer să fie deduse din cele primare 
(indefinibile). Iar conducându-ne de principiul empiric, am insistat asupra cerinţei 
simpleţei (n-am apelat la acele teorii fără care problema dată poate fi rezolvată) şi 
cerinţei consecvenţei (a lipsei de contradicţii), evitând, printre altele, cercul vicios, cum 
este, de exemplu, definirea substantivului prun relaţiile lui cu adjectivul, iar pe urmă 
invers. Tot aşa am evitat apelarea la mult vehiculata odată „teorie a obiectualităţii” 
(„учение о предметности”) care de fapt este o tautologie1 metaforizată. Şi, se înţelege, 
vorba fiind de noţiunile demult existente, contribuim la aceea ca volumul entităţilor 
de identificat să fie cât mai apropiat de cel deja existent al lor (în măsura posibilului 
identic cu el), renunţând la aceasta doar în cazurile inconsistenţelor descoperite 
în tezele tradiţionale. Aceasta în genere nu exclude introducerea de mărimi noi, 
neprevăzute de tradiţia clasică a „părţilor de vorbire”, cum e, de exemplu, noţiunea de 
predicativ2, de paraverbal sau posibila relevare a ceea ce e numit „interjecţie verbală” 
(„protoverb”) ş. a.

Oricum, cu toată necesitatea de noi precizări în teoria clasică a „părţilor de 
vorbire” şi cu toate deosebirile în această sferă dintre limbile de structură diferită, nu 
vedem temeiuri de a renunţa la această teorie clasică ca atare.
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TEORIA DIALOgICĂ A TEXTULUI

anaTol GAVrILOV
Institutul de Filologie al AȘM

Există oare în ştiinţa textului şi o teorie dialogică a textului? Întrebarea nu este 
una retorică. În ştiinţa contemporană a textului există mai multe teorii: textologică, 
lingvistică, hermeneutică, semiotică, intertextualistă ş. a. În toate se fac referinţe la 
ideile originale ale lui Bahtin despre text. Aceste idei, sunt preluate şi dezvoltate în 
concepţia şi limbajul terminologic al fiecărei din aceste teorii, însă ele sunt supuse 
adeseori unor interpretări neadecvate dialogismului bahtenian. Până şi unii discipoli 
ai săi, cu mari contribuţii la exegeza bahtinologică, susţin că însuşi termenul „text”  
a fost străin pentru magistrul lor şi că nu ar fi constituit decât o temă pasageră 
abordată circumstanţial într-un manuscris neterminat, la care nu a mai revenit  
(e vorba de Problema textului, 1959-1960). Alternativa stipulată enunţ vs text nu ni 
se pare sustenabilă. Citatele excerptate din contexte în care se fac observaţii critice 
referitor la „text”, vizează nu însuşi termenul „text”, ci modul de a concepe şi aplica 
noţiunea dată. Rezerve critice similare găsim în operele sale referitor aproape la toate 
noţiunile literare (polifonie, cronotop, dialog, enunţ, roman, metalingvistică ş. a.) pe 
care el le-a împrumutat de la alţi filosofi şi savanţi şi cărora le-a inoculat un conţinut 
conceptual propriu dialogismului său filosofic-estetic şi teoretico-literar. Acesta este 
şi cazul conceptului său de text care de asemenea nu poate fi înţeles adecvat decât în 
corelaţie cu conceptul său de „termen”, diseminat în diverse manuscrise. „Gândirea” 
greacă (filosofică şi ştiinţifică) nu cunoştea termeni (cu rădăcini străine şi care nu 
participau cu aceeaşi semnificaţie în limbajul comun) […] Concluziile ce trebuie 
trase din acest fapt prezintă o importanţă imensă.

În termen se produce stabilizarea semnificaţiilor, diminuarea energiei 
metaforice, se pierde bogăţia de sensuri în jocul semnificaţiilor. Monotonia liminară 
a termenului” (Bahtin, 1997: p. 79).

Proverbiala sa aşa-zisa „slăbiciune pentru variativitatea termenilor ce se referă 
la aceeaşi noţiune” manifestă de fapt o preocupare principală proprie exponenţilor 
filosofiei dialogului existenţial (K. Jaspers, M. Buber, Fr. Rosenzweig, G. Marcel 
ş. a.), aceea de a „descarcera” câmpul semantic al cuvântului din limbajul comun 
viu, relaţia dintre „cuvânt” şi „termen” fiind regândită în sensul că acesta din urmă 
nu denumeşte un punct de sosire la staţia terminus, ci punctul de plecare în căutarea 
expresiei verbale plenare a fiinţei (bipolară şi în continuă devenire) a tot ce există ca 
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fenomen concret într-o unitate spaţio-temporală individuală într-o „devenire literară”. 
În consens cu această mutaţie ontologică în conceperea obiectului de cunoaştere 
(de la „lucrul deja dat” la „fiinţa în devenire”), expresia verbală adecvată nu poate 
fi o sumă de termeni-puncte statice (asemenea punctelor traiectoriei săgeţii lui 
Zenon, care nu poate să zboare), ci numai un ansamblu de termeni, care să cuprindă 
întregul fiinţei în automişcare printr-o unitate triadică unitară dinamică de termeni ce 
definesc raporturile dintre nivelurile ontologic (dialogitatea fiinţei), epistemologic-
metodologic (dialogismul) şi cel teoretico-literar (metalingvistica textului-enunţ). 
Fiecare termen bahtinian nu poate fi înţeles şi tălmăcit adecvat decât fiind inclus 
într-un asemenea ansamblu triadic în care elementele constitutive ale acestuia capătă 
o unitate conceptuală dialogistică (inclusiv forma compoziţională a monologului şi 
a cuvântului monologic) (Gavrilov, 2016). Textul, ca obiect al textologiei, rămâne 
identic însă în conţinutul de sens al formei interne, se produc reaccentuări, uneori 
radicale. Conceptul bahtinian de text cuprinde un ansamblu larg de termeni.

În primul rând, corelaţia „textul” şi „opera literară”, care sunt termeni 
indisolubili, dar nu şi identici. Ultima noţiune este mai largă, ea cuprinzând şi 
existenţa extratextuală a operei atât în „timpul mic” al contemporaneităţii autorului 
şi a „cititorului prim” (sau „originar”), cât şi în „timpul mare” al existenţei ei 
transistorice în contextul unui fundal dialogizant schimbător de relaţii cu noi 
fenomene social-culturale şi cu noi genuri literare. Totodată nici opera nu poate exista 
decât în text, ea nu poate fi identificată cu concepţia (proiect) a autorului, căci în 
procesul realizării acesteia pot interveni schimbări esenţiale. Orice separare a operei 
de textul ei nu se poate solda decât cu o definire tematică abstractă, schematică, 
reducţionistă a conţinutului artistic. Spre deosebire de alte teorii structuraliste în care 
noţiunea „text” este atribuită doar primelor două straturi ale operei literare, în teoria 
dialogică toate structurile, inclusiv cele ale ideilor individuale şi ale ideii generale, 
nu există realmente decât prin ţesături de cuvinte, adică prin textualizare. Orice trăire 
interioară şi orice închipuire ca fenomene psihice nu devin fapte literare decât prin 
întruchiparea lor verbal-artistică destinată percepţiei obiective a celuilalt subiect al 
comunicării literare – cititorul (Gavrilov, 2013: 368-380). Această pereche de termeni 
închipuire (воображение) şi întruchipare (изображение) este eficient funcţională în 
polemicele lui Bahtin cu „estetica materială” şi cu „estetica impresivă” (sau „estetica 
autoexprimării autorului”).

Corelaţia multiaspectuală, la toate nivelurile structurii pluristratificate a operei 
literare, dintre „text” şi „opera” implică şi corelaţiile lor cu alţi termeni bahtinieni. 
În primul rând cu genul literar, cu „forma lui conţinutală” [содержательная форма], 
în care se formează viziunea artistică auctorială asupra lumii („modelul artistic al 
lumii”) şi implicit construirea compoziţional artistică a „întregului verbal” al operei. 
„Forma conţinutală” ne aminteşte de noţiunea lui Hegel „gehaltvolle Formen”, 
(Gavrilov, 2006: 4-5) însă între ele există o deosebire conceptuală principială. Dacă 
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la Hegel conţinutul acesteia este ideea absolută, transcedentală a spiritului absolut, 
la Bahtin e vorba de conţinutul ontic (fiinţial) al viziunii şi reprezentării artistice 
a „modelului dialogic al lumii” în romanul polifonic în care şi-a găsit întruchipare 
„dialogologia artistică” a lui Dostoievski; e vorba de forma „expresiei artistice” care 
este câmpul unde are loc întâlnirea dintre două spirite întrupate în personalităţi umane, 
între două sensuri existenţiale exprimate prin două cuvinte-voci plenipotenţiare, de 
interacţiunea dintre două existenţe obiective şi conştiente de sine, adică personajul-
personalitatea având fiecare nu numai o lume înconjurătoare, [окружение] ca orice 
fiinţă, ci şi propriul orizont axiologic [кругозор], o poziţie cronotopică neînlocuibilă 
în centrul acestui orizont.

În concepţia dialogică a lui Bahtin despre comunicarea verbală nu există un 
text în general (acesta nu este decât un produs al „teoretismului abstract”), există 
numai textul-enunţ al unei opere individuale creată în forma conţinutală a unui gen 
literar, a unui curent şi a unui stil artistic. Prin dezvăluirea corelaţiilor dintre text, 
operă, gen, curent literar şi stil artistic Bahtin a fundamentat premisele ontologice, 
epistemologice şi teoretico-literare ale unei analize integrale a structurii stratiforme 
dinamice a romanului: de la „marele dialog” dintre modelul ontologic al fiinţei şi 
„macrodialogul” dintre toate compartimentele structurale interne ale universului 
artistic şi până la „microdialogul” structurii intraatomice al cuvântului bivoc 
ce ia naştere în relaţiile dialogice dintre „cuvântul propriu” şi „contracuvântul” 
(„противослово”, Gegenwort), celuilalt subiect al comunicării dialogice dintre 
enunţuri-sensuri personaliste.
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ÎNFIRIPAREA șI APUSUL UNEI PRIETENII (SAU DESPRE
CORESPONDENȚA DINTRE S. FREUD șI C. g. jUNg)

olESEa GîrLEA
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. Corespondența dintre S. Freud și C. G. Jung s-a bucurat din start de 
încredere și simpatie reciprocă și a oferit impulsuri creatoare. Pe durata a 7 ani (începând 
din 1906) scrisorile reciproce au fost în număr de 360: 164 din partea lui Freud și 196 
din partea lui Jung, totodată aceasta fiind însoțită de noutăți și rezultate științifice. Ambii 
psihanaliști și-au făcut vizite reciproce, au făcut schimb de fotografii și de studii (cărți) 
personale, aveau prieteni și dușmani comuni, au înființat o revistă de psihanaliză, Jung 
a deschis o Societate Freudiană a Medicilor, a organizat primul Congres de Psihologie 
Freudiană, însă ceea ce trebuia să conducă nemijlocit la o Școală a freudismului sub 
egida lui Jung se întrerupe brusc, cauza rezidă în reproșurile, diferențele de opinie și 
neînțelegerile dintre cei doi.

Cuvinte-cheie: psihanaliză, corespondență, mitologie, libido, dementia praecox.

Abstract. Correspondence between S. Freud and C. G. Jung has enjoyed from 
the beginning of trust and mutual sympathy and provided creative impulses. During the 
7 years (starting from 1906) mutual letters were numbered 360: 164 from Freud and 196 
from Jung, at the same time it was accompanied by news and scientific results. Both 
psychoanalysts have made reciprocal visits, exchanged photos and personal studies 
(books), had common enemies and friends, founded a Journal of Psychoanalysis and 
opened a Freudian Society of Psychoanalysis, he organized the first Congress of Freudian 
Psychology, but what it was supposed to lead directly to a School of Freudianism under 
the aegis of Jung suddenly stop, cause lies in reproaches, differences of opinion and 
disagreements between them.

Keywords: psychoanalysis, correspondence, mythology, libido, dementia praecox.

Corespondenţa unor oameni celebri precum Napoleon și Josephine, Antioh 
și Dimitrie Cantemir, Salvador Dali și Frederico Garcia Lorca, Mihai Eminescu și 
Veronica Micle, B. P. Hasdeu și fiica sa Iulia, Mircea Eliade și Maitreyi Devi, Albert 
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Einstein și femeile din viața lui, Emil Cioran și Friedgard Thoma, Lucian Blaga 
și Cornelia Brediceanu, Liviu și Fanny Rebreanu, Zelda și Scott Fitzgerald etc.,  
oferă involuntar o intruziune în viața intimă și demască noi aspecte ale personalității, 
ea conține date referitoare la sentimente, planuri de viitor (evenimente), aspecte 
cu privire la sănătate și starea financiară, orașe și localități, tot felul de preocupări 
lumești, dar și științifice. Prin corespondenţă ne putem deseori reprezenta sau reda 
imaginea celui care scrie mai ales atunci când aceasta conţine numeroase spaţii din 
biografia lui.

Prima scrisoare concepută după anumite reguli ale artei epistolare datează din 
secolul VI î. e. n., totuși comunicarea prin mesaje scrise a avut loc mult mai înainte. În 
istoria antică apar referiri la scrisorile regelui Stratobat către legendara Semiramida, 
iar cele mai vechi mesaje descoperite aparțin lui Isocrate, Platon și Aristotel. În sec. 
al XVIII-lea acest mijloc de comunicare a cunoscut o adevărată amploare. Chiar 
dacă s-a bucurat de un avânt spectaculos mesajele prin intermediul scrisorilor pe 
hârtie cedează terenul unor noi mijloace atunci când la mijlocul sec. XX este inventat 
primul computer. Sfârșitul sec. XX, respectiv sec. XXI aduc mijloace de comunicare 
performante prin intermediul gadgeturilor electronice (laptop, smartphone, tablete, 
rețele online de comunicare). Astăzi putem spune cu certitudine că mesajele prin 
intermediul scrisorii tradiționale se află în agonie și constituie un trecut istoric.

Totuși o mostră de corespondență tradițională poate fi găsită la cei doi titani 
ai psihanalizei. Primul contact al lui Freud cu Jung este însoţit de nedumerire, 
reproşuri, pe alocuri, pentru ca mai apoi să ia calea avântului cunoaşterii şi al 
prieteniei sincere. Corespondenţa dintre cei doi psihanalişti începe în 1906 atunci 
când Jung îi trimite lui Freud lucrarea sa Studii diagnostice asupra asociaţiilor 
(Diagnostische Assoziationsstudien) şi-i solicită o apreciere critică. S. Freud nu 
ezită să-i mărturisească faptul că citise deja cartea lui Jung având o părere destul 
de bună cu privire la conţinutul ei.

Corespondenţa a durat şapte ani, timp în care au reuşit să îşi cunoască reciproc 
familiile şi să îşi facă vizite, să discute despre preocupările ştiinţifice, să facă schimb 
de noutăţi din domeniu şi să îşi facă prieteni, dar şi adversari. Scrisorile se referă 
la evenimente de actualitate din vremea respectivă şi au în primul rând o valoare 
istorică, ele fiind veritabile documente de viaţă conturează deplin portretul celor doi 
psihanalişti; îi detaşează de multe ori din sfera ştiinţei şi-i aduce mai aproape de 
preocupările lumeşti ale unor simpli muritori.

În pofida unor situaţii critice corespondenţa şi-a păstrat caracterul ei unitar, 
a rezistat primului şi celui de-al doilea război mondial fără a fi afectat materialul. 
Când întreaga familie a părăsit Viena şi Austria, toate scrisorile personale ale 
lui Freud au fost împachetate cu obiectele de uz casnic şi trimise la Londra, 
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corespondenţa a rămas în mare parte intactă cu excepţia absenţei câtorva scrisori, 
telegrame şi cărţi poştale.

Scrisorile conţin expresii deloc măgulitoare la adresa colegilor şi pacienţilor 
lui S. Freud şi C. G. Jung, anume din cauza motivului dezvăluirii secretului 
corespondenţei C. G. Jung zădărnicea apariţia ei. Dispoziţiile lui Jung cu privire la 
termenul de publicare au fost contradictorii 20, 30, 50, 100 de ani după moartea 
sa (adică după anul 1980). În 1952 Ernest Jones începe studiile preliminare la 
cel de al doilea volum din biografia lui Freud cu această ocazie îi cere lui Jung 
permisiunea de a citi scrisorile lui Freud. Pentru a fi sigur de utilitatea acestor scrisori  
C. G. Jung le încredinţează doamnei Aniela Jaffé cu ocazia unei şedinţe analitice. 
Aniella Jaffé (analizanda lui Jung, la vremea aceea secretară la Institutul C. G. Jung) 
îşi exprimă în scurt timp dezamăgirea: „mă aşteptam la fraze care să exprime cea mai 
profundă înţelepciune şi cunoaştere psihologică, şi am dat în schimb peste numeroase 
aspecte organizatorice şi observaţii foarte personale”. În acest context răspunsul lui  
C. G. Jung către Ernest Jones este unul negativ: „Eu nu ţin chiar deloc să fie publicate. 
Per ansamblu, nu reprezintă o completare majoră la biografia lui Freud” (Freud/ Jung 
2015: XXIII).

În 1969 Franz Jung şi Carl Freud, ambii arhitecţi, anume acest indiciu cu privire 
la preocuparea lor pare să fi fost motivul pentru care ambii au găsit limbaj comun şi 
au convenit asupra publicării corespondenţei părinţilor. Numărul total al scrisorilor 
este de 360: 164 din partea lui S. Freud şi 196 din partea lui Jung. Dacă ne întrebăm 
firesc cât de intimă a fost prietenia dintre cei doi, scrisorile lor ne oferă de facto un 
răspuns plauzibil.

Din corespondenţă deducem că Jung promova constant cercetările lui Freud 
la conferinţe şi în cercul lor îngust de prieteni, din acest motiv, dar şi pentru faptul 
că avea o simpatie aparte S. Freud ţinea cu sfinţenie la această prietenie în pofida 
disensiunilor de orice natură.

În martie 1907 soţii Jung fac prima vizită în locuinţa soţilor Freud la Viena. 
C. G. Jung a nutrit faţă de Freud preţuire şi recunoştinţă, a contribuit enorm la 
popularizarea ştiinţifică a teoriei lui Freud, deşi recunoştea că în privinţa noţiunii de 
sexualitate are dificultăţi de înţelegere. Rivalitatea dintre cei doi se impune din cauza 
că C. G. Jung îşi rezervă dreptul de a tălmăci teoria libidoului lui Freud în pofida 
dezacordului său. Freud nu a acceptat modificările lui Jung pentru că întreaga sa 
experienţă contrazicea o asemenea concepţie

La iniţiativa lui C. G. Jung este organizat primul Congres de Psihologie Freudiană 
în 1908 la Salzburg cu 42 de participanţi. În cadrul congresului se decide înfiinţarea 
unei publicaţii periodice de psihanaliză cu titlul Jahrbuch für psyhoanalytische und 
psyhopatologische Forschungen (martie 1909). De acum încolo scrisorile vor conţine 
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detalii cu privire la cuprins, corecturi, costuri pentru coală şi pagină, preţuri pentru 
cantitatea, nr. de abonaţi la Jahrbuch, cotizaţii în cadrul Asociaţiei. Mai târziu convin 
asupra editării unei reviste cu un cuprins mai mic numită Zentralblatt care cuprindea 
materiale didactice, rapoarte de la organizaţiile locale de psihanaliză, discuţiile 
referitoare la curpinsul din Zentralblatt, erau destul de frecvente, apoi discuţiile se 
vor axa pe cuprinsul unei noi reviste intitulată Imago.

Atât Freud cât şi Jung se plângeau reciproc de lipsa timpului destinat 
cercetării, starea de istovire în care se aflau, durerile de dinţi şi dorul de vacanţă 
sunt motivele predilecte ale lamentărilor. Preferinţa pentru prietenia lui C. G. Jung 
din partea lui S. Freud a fost mereu accentuată în scrisori, astfel S. Freud constata 
că Jung „mânuieşte cu uşurinţă simpatiile lumii din jur şi că îi este drag, dar acest 
factor a învăţat să-l subordoneze altora” (Freud/ Jung 2015: 244).

O parte din scrisori se referă la problemele de familie şi la membrii săi. 
Un subiect aparte îl constituie scenele de gelozie ale Emmei Jung referitoare la  
o presupusă relaţie a soţului cu Sabina Spielrein (de origine rusă, a scris teza de doctor 
bazată pe conceptul de schizofrenie, cu ea şi-a realizat J. Piajet analiza didactică,  
a predat la Universitatea Caucazului de Nord din Rostov pe Don, apare în lista de 
membri ai Asociaţiei de Psihanaliză din Rusia până în 1933, când s-a interzis în 
URSS mişcarea psihanalitică), Jung a dezminţit această relaţie lăsând să se înţeleagă 
faptul că acestea sunt fantasmele sexuale ale pacientei sale care s-a îndrăgostit de el 
fără a primi avansuri şi care se răzbună intenţionat.

Unele scrisori conţin critici dure la adresa unor colegi şi pacienţi reciproci, 
spre exemplu C. G. Jung este iritat din cauza unui articol a lui Wilhelm Weygandt 
(profesor de psihiatrie) publicat în Monatschrift: „Îl cunosc personal pe Weygandt, 
este un isteric par excellence, căptușit cu complexe de sus până jos și astfel incapabil 
să scoată pe gură un cuvânt normal, e și mult mai prost decât Aschaffenburg” (Freud/ 
Jung 2015: 132). S. Freud îl bârfeşte pe un oarecare Albert Moll (sexolog la Berlin) 
pe care-l crede „o bestie”, că de fapt nu e medic, ci avocat necalificat care „i-a împuţit 
camera ca ucidă-l toaca” cât privește rezultatele științifice ale sexologului, S. Freud 
constata: „Cartea lui Moll despre viața sexuală infantilă este în egală măsură jalnică 
precum e… necinstită. Ce suflet josnic, răutăcios trebuie să fie acesta, și ce inteligență 
mărginită” (Freud/ Jung 2015: 260), observaţiile critice se dezlănţuie fără retuşări şi 
inhibiţii, despre Alfred Adler (unul dintre cei mai buni elevi ai lui Freud) apreciat de 
C. G. Jung „nu trebuie să te cerţi cu un paranoic, ci să dezminţi pur şi simplu pe un 
ton împăciuitor” (Freud/ Jung 2015: 639), în aceeași formulă este analizată lucrarea 
Sabinei Spielrein: „După un început promițător, continuarea și finalul reprezintă  
o scădere considerabilă (…) nu este temeinică (…) lucrarea este în enormă măsură 
determinată de complexe” (Freud/ Jung 2015: 733).
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Există şi unele aprecieri ştiinţifico-teoretice ale colegilor, spre exemplu 
despre lucrarea lui Karl Abraham Über die Bedeutung sexueller Jugendtraumen 
für die Simptomatologie der Dementia praecox pe care Freud o apreciază pozitiv  
„La Abraham m-a cucerit faptul că atacă direct problema sexualităţii şi pentru aceasta 
i-am pus cu drag la dispoziţie tot ce aveam” (Freud/ Jung 2015: 114); S. Freud atarge 
atenţia asupra unei inversiuni interpretative a mitului biblic pe care i-a relatat-o Otto 
Rank: „Eva, ar fi mama din care se naşte Adam iar noi ne-am afla în faţa incestului 
matern, cunoscut nouă, a cărui pedepsire etc. La fel de ciudat este că femeia oferă 
bărbatului ceva fertilizant (o rodie). Invers, este un lucru cunoscut. Este o veche 
ceremonie nupţială ca bărbatul să îi dea femeii să mănânce un fruct” (Freud/ Jung 
2015: p. 696).

Simţind că relaţia dintre Freud şi Jung devine cam şubredă Emma Jung (soţia lui 
Jung) îi scrie câteva scrisori în care îl roagă să discute cu Jung despre transformările 
libidoului fiindcă aici e punctul vulnerabil unde cei doi nu se pot înţelege, Emma îl 
asigură de respectul ei şi-i spune că ar vrea ca relaţia dintre cei doi să prospere.

Curând C. G. Jung îl anunţă pe Freud despre modificările pe care le-a făcut asupra 
teoriei libidoului după ce s-a întors din America unde a ţinut lecţii la Universitatea 
iezuită Fordham (New York); la Chicago, Baltimore, Academy of Medicine (New 
York), la Bellevue Hospital din New York și la Ward’s Island: „Am acordat bineînţeles 
spaţiu şi acelor opinii ale mele care deviază pe alocuri de concepţiile de până acum; 
mă refer îndeosebi la teoria libidoului. Am constatat că versiunea mea a ψα a câştigat 
foarte mulţi simpatizanţi (…) cu speranţa că treptat, veţi putea aproba anumite 
noutăţi, care sunt deja schiţate în lucrarea mea despre libido. Nu simt nevoia să vă 
părăsesc, dacă dumneavoastră veţi dori să apreciaţi obiectiv eforturile noastre (…) 
Gestul dumneavoastră de la Kreuzlingen m-a jignit profund. Eu prefer disputa făţişă. 
La mine nu este vorba despre un capriciu, ci despre impunerea acelui lucru pe care-l 
consider adevărat (…) cred că am motive obiective pentru concepţiile mele” (Freud/ 
Jung 2015: 758).

Nemulţumirile lui S. Freud pentru această libertate de a interpreta şi tălmăci 
libidoul nu se lasă mult aşteptate, întrucât S. Freud nu califica această cutezanţă 
ca fiind un merit a lui Jung, ci considera că Jung a sacrificat adevărurile anevoios 
dobândite ale psihanalizei.

În final se ajunge la reproşuri şi critici dure, astfel încât prietenii de altă dată 
devin adversari şi îşi aruncă replici tăioase. C. G. Jung îi reproşează lui S. Freud 
faptul că acesta se consideră TATĂL şi-i tratează pe ceilalţi din perspectiva fiilor 
săi, că îşi tratează elevii (studenţii) ca şi cum ar fi pacienţii săi. Pe de altă parte S. 
Freud îl denigrează pe C. G. Jung şi pune capăt prieteniei: „dar cineva care se poartă 
anormal şi ţipă necontenit că este normal trezeşte bănuiala că nu şi-a recunoscut 
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boala. Vă propun prin urmare, să punem cu totul capăt relaţiilor noastre particulare. 
Eu nu am nimic de pierdut, căci pe mine de multă vreme nu mă mai leagă sufleteşte 
de dumneavoastră decât fiorul slab al ecoului dezamăgirilor trăite mai demult (…) iar 
pe mine scutiţi-mă de pretinsele dumneavoastră servicii «prieteneşti»” (Freud/ Jung 
2015: 794). Ruptura dintre cei doi se resimte şi în modul de adresare, dacă iniţial  
S. Freud îi scria lui C. G. Jung „dragă şi stimate coleg”, „dragă prietene” în final i se 
adresează pe un ton echidistant „dragă domnule doctor”.

Ca urmare a neînţelegerilor şi a lipsei de încredere din partea lui Freud, Jung 
ia decizia de a pune capăt acestei prietenii demisionând din posturile cheie, renunţă 
astfel la funcţia de redactor la Jahrbuch (funcţie pe care i-a încredinţat-o S. Freud), 
demisionează din funcţia de preşedinte al Asociaţiei de Psihanaliză (Elveţia), îşi dă 
demisia din funcţia de docent al Facultăţii de Medicină din Zürich. Ultima scrisoare 
a lui C. G. Jung către S. Freud este o solicitare de a trata un pacient evreu, care nu 
putea sau nu vroia să-şi recunoască apartenenţa la iudaism, însă analiza lui Freud nu 
l-a ajutat cu nimic şi pacientul s-a reîntors la Jung. Finalul acestei corespondenţe e 
marcat de reducerea la o lungă tăcere.

Problemele ştiinţifice dezbătute în corespondenţă sunt concentrate în jurul 
noţiunilor de narcisism, schizofrenie (dementia praecox), ocultism, mitologie, dublu, 
libido, semnificaţia falică a numelor mitologice, a simbolizării piticului, teoria visului, 
paralelisme mitologice. O explicație destul de concludentă despre lipsa expunerilor 
teoretice amănunțite în scrisori e îndreptățită de faptul că ambii și-au făcut nenumărate 
vizite reciproce și au discutat tête-à-tête, acest aspect îl evidenția însuși C. G. Jung 
„nu poți discuta prin scrisori chiar despre toate” (Freud/ Jung 2015: 722).

O arie aparte a cercetărilor lui C. G. Jung a fost mitologia, pe care acesta 
obişnuia să o numească „noua mea iubită năzbâtioasă” (Freud/ Jung 2015: 418), 
Jung a fost preocupat de aspectele sexualităţii infantile ce apar în mituri. 
Variatele aspecte pe care ambii psihanaliști le-au explorat datorită mitologiei  
le-au oferit posibilitatea de a împărtăși convingerea că această disciplină trebuie 
în întregime cucerită de cei doi. Totuși C. G. Jung constatat că o mare dificultate 
în studierea miturilor o reprezintă lipsa datării lor care e extrem de importantă 
pentru geneza culturilor.

C. G. Jung a fost preocupat şi de succesiunea şi formularea literală a rezistenţelor 
în funcţie de sex, vârstă şi poziţie; în acest context homosexualitatea este pentru Jung 
unul dintre cele mai bogate izvoare de rezistenţă la bărbaţi, un mijloc anticoncepţional 
(la fel ca mănăstirea, autocastrarea). Observăm că la începutul corespondenței 
viziunile celor doi psihanaliști cu privire la teoria sexualității sunt însoțite de note, 
curiozități și aprecieri reciproce. S. Freud era convins că în procesele sexuale se 
găsește acea „bază organică” față de care viața sufletească îi apare medicului atât 
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de înfricoșătoare. Treptat însă în jurul noțiunii de paranoia, sexualitate și libido apar  
o serie de disensiuni.

Cu toate că are o valoare istorică, iar observaţiile şi teoriile exhaustive ale 
celor doi psihanalişti lipsesc în mare parte, corespondenţa Freud/ Jung îi pune 
într-o nouă lumină, cea a cotidianului şi a firescului. Schimbul de scrisori care  
a durat 7 ani îl prezintă pe S. Freud ca pe un corespondent extrem de pretențios 
față de cel care i-a devenit prieten, ajutor, moștenitor și adversar. O mare prietenie 
produce aproape întotdeauna o rivalitate, dovadă este corespondenţa Freud/ Jung 
în care cei doi giganţi ai psihanalizei se împrietenesc pentru ca ulterior să se 
despartă pentru a-şi urma crezul personal.
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DUALITATEA TRADUCERII SUB ASPECT PSIHOLINgVISTIC.
DOUBLE NATURE OF TRANSLATION IN TERMS

OF PSyCHOLINgUISTIC

MIroSlaVa LUCHIANCICOVA (METLEAEVA)
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. În procesul traducerii, care este un proces de creaţie, între autor şi 
traducător apar nişte relaţii „conflictuale”.Contextul temporal, dualitatea traducerii, 
diferenţele principale dintre activităţile de creaţie textului artistic şi traducere 
trebuie să fie luate în calcul în procesul transformării originalului în cea de a doua 
realitate materială.

Pentru a înțelege ceea ce se întîmplă în mintea traducătorului, traducerea-cercetare 
este marcată de aspecte psihologice pe baza observaţiei introspective.

Traducerea-cercetare este un drum specific, experimental spre înţelegerea formarii 
structurii textului tradus şi creării unei traduceri fidele originalului.

Cuvinte-cheie: dualitatea traducerii, contextul temporal, traducerea-cercetare, 
psihologia, experiment, observaţie introspectivă.

Abstract. In the process of translation „conflict” situations between the author and 
the translator often arise. In this situation temporal context, double nature of translation, 
fundamental differences between the process of the creation of a literary text and its 
translation must be taken in consideration.

To understand the process that takes place in translator’s mind, translation- 
research approach pays special attention to the psychological aspects of translation on 
the basis of introspective observation. So called translation- research is a specific and 
experimental method to understand the process of forming the structure of the text in 
target language.

Translation- research also helps to perform a translation with saving specific 
features of the original text (in source language).

Keywords: double nature of translation, temporal context, translation-research, 
psychology, experiment, introspective observation.

De la August Schlegel, unul dintre primii care a încercat să fondeze teoretic 
imposibilitatea, neputinţa de a transpune fidel în altă limbă operele literare, până la 
ziua de azi ideea de intraductibilitate este împărtăşită de mulţi , circulând în toată 
lumea literară europeană, atingând în primul rând poezia. Includerea traducerii în 
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domeniul lingvisticii s-a produs relativ târziu, deoarece abordarea structuralistă, 
respingând studierea semanticii, a ignorat problematica traductologică, prilejuind 
apariția așa-numitei teorii a intraductibilității, conform căreia traducerea în 
genere este imposibilă. S-a creat o situație paradoxală: seculara activitate practică 
se părea a fi imposibilă și, indirect, inexistentă.

Postbelica explozie informațională a dus la schimbări esențiale în activitatea 
traductologică, şi Teoria intraductibilității a obținut o puternică lovitură, factorii 
lingvistici creând nu doar complicații pentru traduceri, dar și condiții pentru a le 
învinge, deoarece la baza structurii și utilizării oricărei limbi se află unul și același 
principiu, ceea ce face posibilă relația lor în procesul traducerii. „Indiferent de justețea 
unei sau altei ipoteze, prezența în toate limbile a unor trăsături universale esențiale nu 
trezesc niciun fel de dubii. Această universalitate, evident, e o importantă premisă de 
trecere reușită în procesul traducerii de la o limbă la alta.” (Комиссаров 2009: 17).

E de remarcat, că în traductologia contemporană apare interesul față de 
insuficient studiata teorie a traducerii artistice, în special al problemei influenței 
psihologiei și mentalității naționale asupra activității traducătorului. Traductologia 
experimentală bazată pe lingvistica etno-socială are la ordinea zilei o complicată 
problemă teoretică despre subiectivitatea traducătorului, viziunea sa asupra imaginii 
naționale a lumii sub aspectul dialogului dintre două literaturi și culturi.

Precum remarcă Iuri Krivoturov „Traducerea este un complicat fenomen 
de natură comunicativă, compusă din componente ale modului fiziologic – 
psihologic (antropologic) de viață, sistemelor lingvistice de grai (limbă – sursă 
și limbă – țintă) și a relațiilor de cele mai multe ori antagoniste dintre aceste 
sisteme, dar și a rezultatului de anulare a acestor contradicții în urma alegerii 
variantei optimale de transmitere a textului de la „limbă-sursă” la „limbă-țintă” 
(Кривотуров 2015: 125).

Bogdan Ghiu ia în discuţie rolul major al autorului în transportarea ideii spre 
cititor în cadrul limbii-surse (de origine) şi problema libertăţii traducătorului atunci 
când se traduc texte teoretice valoroase, care se apropie de textele artistice, prezentând 
modalitate de creare în limba-ţintă a unui limbaj corespunzător, complex pentru aşa 
maeştri ca: Deleuze, Derrida, Foucault, Bourdieu.

Şi aici ajungem să deducem o idee importantă: „Autorii sunt primii care traduc, 
traducerea începe mult înainte de traducerea inter-lingvistică propriu-zisă, prin care 
nu facem decât să transplantăm, să relansăm o singularitate relativ intraductibilă 
dintr-o limbă în alta, adică dintr-un spaţiu de traducere între idiomuri singulare în 
altul. Există traducere pentru că există deja traducere, se traduce pentru că de la bun 
început, într-un mod încă misterios, dar către care doar gândirea-traducere poate să 
înainteze, se traduce” (Ghiu 2015: 2).

La această etapă putem vorbi despre decodificarea, tălmăcirea, traducerea 
„limbajului” gândirii autorului de către autor, pentru a reda ceea ce el vrea să 
transfere receptorului (cititorului).

În acest context, vom identifica şi analiza dificultăţile întâlnite de traducător în 
procesul traducerii din limba-sursă a textului în limba-ţintă pentru a reda tălmăcirea 
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gândului autorului, cu toate impedimentele înţelegerii textului original, strâns legată 
de recodificarea limbii-sursă în limba-ţintă, având în vedere codul ei şi decodificarea 
gândirii autorului cu implicarea modului de a gândi al traducătorului.

Fiecare grup de comunicare aparţine unei culturi şi limbi individuale, şi, prin 
urmare, are propria sa mentalitate, psihologie naţională, ideologie şi viziune asupra 
lumii. Şi totuşi, nu suntem pe deplin de acord cu teza lui Ricoeur privind absenţa 
unui criteriu absolut al unei traduceri bune, şi anume din cauza interpretării arbitrare 
a sursei.

În opinia noastră, un astfel de criteriu este sursa iniţială a traducerii – 
originalul, dar indicator – o analiză comparativă a traducerilor existente a sursei 
originale: a textului autorului. Conformându-ne tezei lui Ricoeur putem înţelege că 
orice traducere poate fi declarată echivalentă cu cea mai perfectă traducere a unei 
lucrări. În acest sens, nivelarea rezultatelor traducerilor este axată, în primul rând, pe 
„oportunitatea” unui anumit moment istoric.

Consecinţele unei asemenea atitudini faţă de traducerea sunt prezentate în 
articolul lui Nicolae Râmbu Barbaria interpretării. Reflecţii despre hermeneutica lui 
Schleiermaher, în care el accentuiază moment de abuz de interpretare: „S-ar putea să 
pară ciudată asocierea dintre interpretare şi barbarie, însă este vorba de un fenomen 
teribil, care a făcut numeroase victime.

Cercetătorul, bazat pe niște regulamente axiomatice, crede că autorul textului 
original, precum și traducătorul sunt, în esență, creatori. În același timp, Krivoturov 
face o importantă remarcă și anume că în procesul de creare al lucrărilor, între ei 
apar niște relații care pot fi catalogate drept conflictuale: „Însuși textul, reflectat în 
conștiința traducătorului, este un fenomen al psihicului și inevitabil subscrie idealului, 
spiritualului, psihologicului și materialului (substratului material)” (Кривотуров 
2015: 127).

Sînt opinii că lucrarea tradusă aparține pe jumătate autorului și pe jumătate 
cititorului sau, în cazul nostru, traducătorului, care contrazice purtătorilor acestei 
idei, stabilind clar scopul traducătorului în lucrul său asupra originalului: a transmite 
prin arta sa individualitatea auctorială. Tot aici poate fi atribuită și contradictoria 
definiție „traducător-coautor”.

E necesară o idee clară despre specificul de creație a procesului scrierii unei 
opere literare și același lucru în procesul de transpunere a textului original în limba 
adoptivă. Să evidențiem doar factorii mai importanți și fundamentali ai interacțiunii 
celor două individualități creatoare, două sisteme psiho-sociale și etno-lingvistice în 
crearea și recompunerea operei.

Mai întâi să ne oprim la „mediul temporal”, noțiune propusă în cadrul 
prezentului studiu. În opinia noastră această noțiune – „mediul temporal” – include 
o totalitate de factori etno-sociali, istorici, culturali, mentali și psihologici în 
perioada de formare, de existență și de activitate creatoare a personalității de 
creație. Psihologii contemporani de frunte atrag atenția la relația reciprocă 
dintre legitățile psihologiei și cele mai importante aspecte ale vieții de toate 
zilele ale omului.
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Unul din întemeietorii psihologiei sociale Kurt Levin, foarte mult timp în 
urmă ne-a lăsat o ecuație simplă: comportamentul este funcția a două variabile – 
personalitatea unică a individului și situația în care el sau ea săvârșesc faptele 
(Зимбардо 2000: 51).

Atât autorului, cât și traducătorului îi este imposibil să se ferească sau să facă 
abstracție de toate astea, deoarece ambii, deși e recunoscută importanța unicității 
individuale în domeniul influenței care se află totuși sub acțiunea celei de a doua părți 
componente a influenței – forța situației (forța momentului). Din punct de vedere 
al mediului temporal, parte a factorului social-psihologic, asta se referă la întreg 
procesul literar.

Înțelegerea traducerii, importantă pentru cultura națională și universală, fără 
o privire sintetică și atotcuprinzătoare asupra ei ca la un produs concentrat din 
factori sociali, psihologici, morali, confesionali, estetici, politico-ideologici, tehnico-
științifici, economici, culturali și alții din aceeași categorie spațio-temporală nu 
poate da o adecvată idee despre original și autorul lui. Pentru consemnarea sintezei 
de trecere interdisciplinară la analiza procesului creator „autorul-traducătorul” 
propunem termenul generalizator „mediul temporal”. Despre acest lucru au atenționat 
și structuraliștii ruși încă în anii 20 ai secolului trecut.

Amintind despre așa-numita copaternitate „traducător-coautor”, se poate de 
constatat, că în ea este vădit ignorată noțiunea de mediul temporal. Problema se 
complică și mai mult, cu cât traducătorul se îndepărtează de parametrii temporali 
ai lucrării pe care o transpune în altă limbă. Chiar fiind contemporan cu autorul, 
traducătorul trebuie să țină cont de mediul temporal în care a fost creat originalul 
și că el precede procesul traducerii. Nu e cazul însă de a uita de contextul temporal 
al traducătorului și capacitatea acestuia de a-l înfrunta ca pe propria subiectivitate, 
dar și de acțiunea asupra mediul temporal actual.

Astfel, se ajunge la constatarea secundarității actului traducerii. Din acest 
punct de vedere nici nu poate fi pusă problema copaternității „autor/ traducător”. 
Copaternitatea este o creație comună cu drepturi egale ale unor persoane legate de 
aceeași idee, iar traducerea e un proces „post-factum”, un proces de transpunere 
a unui text literar original într-un spațiu cultural-informațional străin și în 
haina altei limbi. Dar această secundaritate a traducerii e paradoxală, deoarece 
întregul paradox se reduce la faptul că în esența sa cultural-informațională orice 
transpunere integrală a originalului literar e primară, ea neavând în limba 
inițială nicio analogie, chiar și în pofida faptului că mai există și alte traduceri 
ale aceluiași text original. Cauza acestei situații paradoxale rezidă în faptul 
că fiecare traducere poartă asupra sa amprenta personalității unui traducător 
concret și, la o adică, a mediului său temporal.

Esența activității de traducere constă în dualitatea ei: pe de o parte ea este 
secundară, pe de alta – primară. Cauza e necesar să fie căutată în analogiile și 
diferențele procesului creării originalului și traducerii. Principalele diferențe dintre 
activitățile de creație și traducere, în plan creativo-psihologic constă în faptul că,
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a) consumul de energie psihică a autorului e direcționat în materializarea 
creativă a propriului obiect imaginar în spațiul lingvistic autohton;

b) consumul de energie psihică a traducătorului e direcționat la materializarea 
unui obiect real, dar străin în alt spațiu etno-lingvistic și cultural;

c) autorul e liber în procesul său de creație;
d) traducătorul e dependent de original, iar calitatea muncii sale e direct 

proporțională cu empatia, adică, e vorba de capacitățile sale de a retrăi emoțiile 
avute de autor în procesul creării operei și, în plus, de a se familiariza cu mediul 
temporal al autorului. Cu alte cuvinte, traducătorul trebuie să îmbine în sine trei 
feluri de empatie: 

‒ emoțională, bazată pe mecanismul de proiecție și de imitare a reacțiilor 
altei persoane;

‒ cognitivă, întemeiată pe procese intelectuale: comparația, analogia etc.;
‒ predicativă, manifestându-se în previziunea altei persoane în anumite situații 

(Головин 2001: 951-952). Mai ales acest moment se referă la motivarea autorului și 
a personajelor sale din lucrarea de pe masa traducătorului.

Dar să ne referim mai detaliat asupra asemănării și diferenței imaginației 
creative a autorului și traducătorului. E de evidențiat că și la unul și la celălalt ea 
scoate în evidență concepția artistică despre lume, apoi despre una și aceeași natură 
a imaginilor artistice în procesul de prelucrare a componentelor psihice , obținute în 
experiența anterioară de viață.

În procesul activității lor și autorul, și traducătorul dau dovadă de o imaginație 
activă, fiind vorba de o combinare a gândirii abstracte cu imagini care iau o formă 
deosebită în activitatea ulterioară, constând în imaginea sau visul dorite ca o condiție 
necesară într-o realizare de mai lungă durată. Însă numitul tandem „autor-traducător” 
are diferite tipuri de imaginație: 

a) creativă – în cazul autorului presupune crearea independentă a imaginilor, 
realizate în noi și originale lucrări, fără analogii, în care noutatea poate fi obiectivă, 
când imaginile și ideile nu repetă nimic din ce ar putea fi o experiență a altor oameni 
sau subiectivă, atunci când se repetă lucrări anterioare, dar pentru prezentul autor ele 
sunt noi și originale;

b) reproductivă – în cazul traducătorului totul se desfășoară pe seama 
materialului deja descris, „având la bază crearea unei sau altei imagini, 
corespunzătoare descrierii”. (Головин 2001: 103-105). Așadar, traducătorul 
reconstituie materialul inițial în alt mediu etno-lingvistic cu propriile resurse 
imaginative (imaginaţia arbitrară şi involuntară) de care, personal, dispune. 
Precizăm, că imaginația arbitrară e caracteristică pentru realizarea sarcinilor 
artistice comentate, iar cea involuntară e specifică viselor și cugetărilor 
profunde. Aici includem intuiţia, gândirea euristică. Astfel, ne ciocnim cu 
diverse tipuri de imaginație creativă, fapt care în niciun caz nu minimalizează 
potențialul creativ al imaginației reconstitutive a traducătorului.
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Tabela: 
Procese social-psihologice în perioada formării textului artistic primar

şi traducerii originalului în altă limbă

 

 

 

 

Mediul temporal stratul lexico-gramatical şi stilistic

Autor

 limba şi cultura 
maternă limba şi cultura străină

imaginaţie

 propriul obiect
imagistic

obiect real străin

intenţie, idee, gând componente imagistico-asociative
‒ imaginaţie activă

creatoare
‒ imaginaţia

reproductivă: 
volumetric ‒ noul obiectiv şi 

subiectiv
‒ arbitrară

‒ involuntară
(inconştientă): 
gândirea euristică,
intuiţia

 empatie

Proces creativ: ‒ emoţională
materializarea ‒ cognitivă

propriului obiect imagistic ‒ predicativă

 

libertate dependenţă

 

Rezultat: 

 

Mediul temporal
text primar – Ä (invariabil) Traducătorliniar

 

 

Textul primar Dualitatea textului: sens

1) static 1) secundar/ primar
secundar – dependenţa a) 
de textul primar
primar – creaţia tradu-b) 
cătorului

volumetric

 

2) final 2) mobil Proces creativ: 
materializarea

obiectului real străin
3) unitatea artistică: 

‒ corpul – limba 
maternă

‒ spiritul – spiri-
tualitatea auto-
rului

3) încercarea de a crea  
a doua natură materială  
a textului primar în condi-
ţiile altui corp lingvistic: 
‒ corp – limba străină
‒ spiritul – păstrarea 

spiritualităţii artis-
tice originalului  

 

Rezultat: 
text tradus –  (variabil)

liniar
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Similitudinea procesului creativ la autor și, respectiv, traducător se observă în 
special în domeniul stilistic și lexical-gramatical. Toate nuanțele căutării cuvântului 
necesar, transmiterea propriei sale semantici, contextuale și intertextuale, întregul 
proces de reconstituire a textului original în sisteme sintactice, stilistice, metrice și 
chiar fonetice a limbii traducerii corespunde totalmente căutărilor creative de autor. 
Traducerea este axată la text, care este scopul, obiectul şi rezultatul traducerii. Acest 
proces poate fi numit ca o transformare în cea de a doua realitate materială al operei 
poetice originale, înveșmântată în haina altei limbi, dar care a păstrat spiritul și, în 
măsura posibilităților, artisticul originalului.
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METASEMIA IMPLICATIVĂ – PROCEDEU DE CREARE
A TERMINOLOgIEI ECOLOgICE

dorIna MACOVEI
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. Mutația semantică reprezintă un mijloc de îmbogățire a lexicului 
și ocupă o poziție importantă în sistemul vocabularului. Articolul de față cercetează 
metasemia implicativă ca o varietate a mutațiilor semantice, având ca material faptic 
limbajul specializat al ecologiei. În urma analizei materialului faptic se delimitează cele 
mai productive modele bazate pe asociațiile de contiguitate prezente în terminologia 
ecologică românească, care sunt extrem de sugestive în descrierea fenomenelor şi 
conceptelor complexe din acest domeniu în plină dezvoltare.

Cuvinte-cheie: Cuvinte – cheie: metasemie implicativă, mutație semantică, 
concept, metonimie, termen, terminologie.

Abstract. The semantic change represents an important means of enriching 
the vocabulary and occupies a basic position in the vocabulary system. This article 
studies a variation of the semantic shift – the implicative metasemy based on ecological 
terminology. After analysing the corpus, we differentiated the most productive types 
of implicative metasemy in the ecological terminology, which are rather suggestive in 
describing the concepts and phenomena of this developing field.

Keywords: implicative metasemy, semantic change, concept, metonymy, term, 
terminology.

Pe lângă termenii formați cu ajutorul metaforei, extensiunea sensului inițial 
se realizează deseori și prin metonimie, care reprezintă, în opinia lingvistei Ludmila 
Kudreavțeva, un tip de derivare sintagmatică (Кудрявцева 1993: 133). În cercetările 
lingvistice contemporane, metonimia se interpretează nu numai ca transfer semantic, 
dar și ca o strategie cognitivă. Numeroase analize asupra fenomenului găsim la 
Vasile Bahnaru, Tatiana Porumb, Monica-Mihaela Rizea, Arsène Darmsteter, 
Leonard Bloomfield, Mariana Pitar, Elena Paduceva, Ekaterina Rahilina ș. a., unde se 
încearcă elaborarea diferitor taxonomii ale metonimiei conceptuale. În literatura de 
specialitate, „metonimia este definită drept dependenţă de incluziune a sememelor” 
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(Porumb 2007: 204), iar această dependență se reduce la relațiile hiperonimice și 
hiponimice. Unii lingviști consideră corectă definirea metonimiei prin intermediul 
dependenţei de incluziune sau implicaţiune, fiind privită ca un „analog cognitiv al 
relaţiilor reale (interacţiune, dependenţă) dintre entităţile din lumea obiectivă” de 
tipul: material-produs din acest material, cauză-efect, parte-tot, proces-rezultat, 
proprietate-obiect ş.a. Raportul de implicaţiune, în viziunea acestor autori, 
obţine un conţinut mai amplu, incluzând, totodată, şi unele tipuri de relaţii 
suplimentare, cum ar fi contiguitatea contextuală, spaţial-temporală, care nu 
sunt acoperite de noţiunea de „metonimie” (Bahnaru 2013: 422). În acest caz, 
Vasile Bahnaru propune ca „metasemia bazată pe asociații de contiguitate să fie 
denumită metasemie implicativă, întrucât termenul dat este monosemantic și 
exprimă esența ecestei varietăți de metasemie” (Bahnaru 2013: 422). În același 
timp, lingvistul recomandă ca termenul metonimie să fie rezervat doar stilisticii 
literare, iar pentru stilistica lingvistică și pentru semasiologie (în cazul nostru 
terminologia ecologică) să acceptăm termenul de metasemie implicativă,  
care este, într-un fel, corespondentul lingvistic al metonimiei conceptuale. Mai 
mult, mutația de sens pe baza relaţiilor de contiguitate se produce din lipsa unei 
unităţi lexicale necesare pentru a denumi un nou segment din realitate, în timp 
ce metonimia reprezintă o figură de stil şi a apărut pentru a impresiona cititorul, 
pentru a-i produce satisfacţie estetică.

În continuare, vom enumera modelele de metasemie implicativă prezente 
în terminologia ecologică românească, care cel mai frecvent contribuie la 
apariția sememelor noi în cadrul semantemelor, unde vom lua în considerare 
clasificări ale lingviştilor Vasile Bahnaru, Mariana Pitar, Ludmila Kudreavţeva 
şi Dmitrii Lotte. După ce am analizat termenii din vocabularul terminologic 
al ecologiei, am delimitat tipurile cele mai productive de modele bazate pe 
asociațiile de contiguitate: 

modelul •	 „obiect – autorul/ inventatorul obiectului” (numele propriu este 
păstrat ca atare în structura termenului): cercul Raunkaier, ciclul Brucker, 
ciclul Krebs, coeficientul lui Buffon, conceptul Mitschelich, echilibrul Hardy-
Weinberg, ecuația Lotka-Voltera, efectul Alle, indicele Wigert-Evans, legea 
Bauer-Vernardski etc. Așa cum se poate vedea în aceste exemple, numele 
obiectului, fenomenului, operațiunii ia numele inventatorului său. Se atestă 
și alte exemple productive, unde numele propriu poate deveni nume comun 
prin derivare, ca în cazul următorilor termeni: weismanism – concepție 
teoretică, alaborată de biologul german A. Weismann, privind ereditatea și 
evoluția speciilor; voltinism, vernadskologie – doctrină, învățătură despre 
biosferă, fondată de savantul rus V. I. Vernadski; rousseauism – concepție 
a scriitorului și gânditorului iluminist francez J. J. Rousseau, care are la 
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bază principiul revenirii la natură și aplicarea lui în viață; maltusianism – 
doctrină sociologică, numită astfel după numele celebrului economist englez 
T. Malthus; darvinism – teorie elaborată de Charles Darwin în lucrarea sa 
clasică „Originea speciilor prin selecția naturală sau păstrarea solurilor 
favorabile luptei pentru viață”; perechi malthusiene – de la numele lui 
T. Malthus – cupluri care asigură, în mod conștient, propria reproducție, 
folosind mijloacele și tradițiile de planificare a familiei; epicurism – de la 
numele filosofului grec Epicur - morala unei persoane care este înclinată 
spre plăceri; afrodisiac – de la Afrodita, zeița dragostei din mitologia 
greacă – substanță exocrină din mediul ambiant cu acțiune excitantă 
asupra aparatului genital, stimulând apetitul sexual; lamarckism – teoria 
transformismului, elaborată de J. B. Lamarck; mimetism batesian – după 
H. W. Bates – fenomenul de asemănare mai mult sau mai puțin exactă, pe 
care o prezintă speciile de animale fără mijloace de apărare cu speciile de 
care dispun acestea etc. sau cazuri când numele propriu apare singur: curie –  
unitate de măsură de la numele fizicienilor francezi, laureați ai Premiului 
Nobel pentru chimie, unitate folosită pentru măsurarea radioactivității; 
darwin – unitate de măsură;
modelul •	 „regiune – produs/ reprezentant al ei”: omul de cromagnon – 
după numele sitului Cromagnon din Franța. Forma cea mai veche a omului 
actual; omul de Neanderthal – după numele râului Neander din Germania, 
specie de om primitiv care a trăit în paleolitic în Europa și în vestul Asiei 
cca 150 000 de ani etc.;
modelul •	 „acțiune – rezultatul acțiunii”: degradare – 1. Proces de 
schimbare în rău, stricare, deteriorare, ruinare. 2. Modificarea unui obiect 
sau pierderea de către un organism (populație, biocenoză, ecosistem),  
ca urmare a influenței unor factori negativi (genetici sau de mediu),  
a calităților structurale, motorii, morfologice, adaptive etc. 3. Pieirea 
prematură a organismului în funcție de cauzele care o provoacă; 
contraadaptare – 1. Apariția la unele specii a unor caractere îndreptate 
împotriva altor specii. 2. Procesul de adaptare a speciilor insulare față de/ 
la imigranți; deshidratare etc.;
modelul •	 „însușire/ proces – valoare”: mineralizarea apei – 1. Proces de 
saturare a apei cu substanțe anorganice (minerale). 2. Suma totală de săruri 
anorganice care se conțin, de regulă, în apele dulci. Gradul de mineralizare 
a apei se exprimă prin mg/ l; sensibilitate – facultatea, capacitatea de  
a simți, de a reacționa la excitații, de a-și schimba, într-o anumită 
măsură, starea inițială sub acțiunea unui agent exterior. 2. (Sensibilitate 
la toxine) Gradul de receptivitate a organismelor față de acțiunea nocivă 
(vătămătoare) a noxelor existente în ecosistem; potențial biotic – 1. Gradul 
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de rezistență (condiționat ereditar) a speciei față de factorii nefavorabili 
ai mediului înconjurător. 2. Capacitatea unei specii (populații), genetic 
și fiziologic determinată, de a se dezvolta, reproduce și a supraviețui în 
condiții nelimitate (ideale) ale mediului; umiditate – 1. Însușirea, starea 
a ceea ce este umed; umezeală; lichidul aflat într-un material umezit.  
2. (Umiditate atmosferică) Gradul de umiditate, cantitatea de apă sub formă 
de vapori în atmosferă la un moment dat; duritatea apei – caracteristică 
pentru suma cationilor metalici (calciu și magneziu) dintr-o apă potabilă. 
Un grad de duritate este egal cu 10 mg de materie. Maximul de duritate 
pentru apa potabilă nu trebuie să depășească 20 grade;
modelul „•	 obiect – unitate de măsură”: biomasă – 1. Totalitatea substanței 
organice acumulată de organisme în procesul creșterii, 2. Masa de materie 
organică, de origine biologică, produsă de organismele vii de pe o anumită 
suprafață (în m2, m3, km2, ha, exprimată în g, kg, t, de substanță uscată la 
70°C sau de substanță vie);
modelul •	 „obiect, fenomen – aparat, dispozitiv”: acumulator – 1. Denumire 
generică pentru unele concentrații anorganice existente în învelișul viu al 
Terrei, care funcționează ca înmagazinatori de energie solară (potențial), 
făcând astfel conexiunea energetică (potențială) între Pământ și Soare 
(mediul cosmic,) 2. Dispozitiv care permite înmagazinarea, sub forme 
diverse, a energiei, pentru a face față unor instantanee importante și pentru 
o scurtă durată. (Pârvu); ciclon – 1. Zonă din atmosferă cu presiunea mai 
joasă decât cea din sectoarele din vecinătate, caracterizată prin vânturi 
deosebit de puternice; 2. echipament de epurare a atmosferei;
modelul •	 „calitate, însușire – obiectul care o posedă”: separator – 1. Care 
are calitatea de a separa, 2. Dispozitiv, aparat sau mașină care servește la 
curățarea unei substanțe de altele sau la separarea unuia sau mai multor 
componenți dintr-un amestec;
modelul „•	 știință – manual, conținând elementele de bază ale științei 
date”: ecologie – 1. Știință care se ocupă cu studiul relațiilor dintre 
organisme și ambianța lor, la nivel de individ, populație sau comunitate,  
2. Manual care conține principiile de bază ale acestei științe;
modelul •	 „parte pentru tot”: lagună – 1. Porțiune de mare/ ocean, aproape 
complet separată de restul spațiului prin cordoane litorale sau bariere de 
corali, de regulă, de formă sferică, de mică adâncime, cu un fitoplancton 
marin bogat, cu condiții ecologice deosebite de restul apei. 2. Lac artificial, 
folosit pentru epurarea apelor menajere.

În baza exemplelor concluzionăm că modelele de metasemie implicativă din 
textele ecologice sunt extrem de sugestive în descrierea fenomenelor şi conceptelor 
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complexe din acest domeniu în plină dezvoltare. Materialul de limbă supus analizei 
permite să conchidem că derivatele semantice provenite în baza metonimiei pot 
deveni neologisme lexicale în procesul continuu de evoluţie al limbii. Pe lângă 
numărul impunător de termeni creați pe baza modelelor existente în limba română, 
este indiscutabil faptul că limbile străine reprezintă o sursă de unități terminologice 
având ca punct de pornire mutațiile semantice, acestea fiind preluate de către limba 
română pe baza schemelor conceptuale comune celor două limbi.
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ANTONIMIA ÎN TERMINOLOgIA MEDICALĂ

EugEnIa MINCU
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. Antonimia în terminologia medicală antonimia are o existenţă, fie 
şi limitată. Sunt atestate, în special, situaţii de antonimie între termeni cu aceeaşi 
rădăcină. Antonimia „savantă” sau la nivel de elemente terminologice se instalează între  
a) termenii medicali formaţi prin afixoidare, fiind o altă particularitate a terminologiei 
medicale: homeopatie (< gr. „similar” + < gr. patia „boală”) ≠ alopatie (< gr. allo 
„diferit” + < gr. patia„boală”); autoplastie ≠ aloplastie etc.; b) termeni medicali 
derivaţi: hiperglicemie ≠ hipoglicemie etc.

Cuvinte-cheie: antonimie „savantă”, terminologie, medicină.

Relaţia de antonimie reflectă opoziţia de sens dintre termeni; adică este un tip 
de relaţii semantice între unităţi lexicale care deţin semnificaţii opozante. Lingvista 
Angela Bidu-Vrănceanu (2007, p. 130), referindu-se la antonimia în lexicul specializat 
menţionează: „Antonimia este o relaţie semantică privilegiată, dar care prin rigiditatea 
condiţiilor cerute are o prezenţă limitată” atât în limbajul lexicului comun, cât şi în lexicul 
specializat (Guadin 2003: 159), pentru că numele cu referent concret nu au antonime 
(Depecker L. 2002: 41). Cercetătorii în domeniu delimitează antonime absolute, polare, 
simetrice, relative, contextuale etc.

Criterii de clasificare

Criteriul formal: 
1) relaţie de antonimie între termeni cu rădăcini diferite: nociv ≠  

benefic etc.
2) relaţie de antonimie între termeni cu aceeaşi rădăcină. Ne referim la 

termenii derivaţi cu ajutorul prefixelor de negaţie, de origine savantă (cu excepţia lui 
ne-, non-). Acest tip de antonimie este caracteristic terminologiei medicale: 

a) in-, im-, i- (< lat.) = curabil ≠ incurabil; suficienţă ≠ insuficienţă; 
compatibilitatea ≠incompatibilitate; permeabil ≠impermeabil; 
mobilitate ≠ imobilitate etc.;
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b) a-,an- (< gr.) = ritmic ≠ aritmic; normal ≠ anormal; organic ≠ anorganic 
etc.

c) dez-, des-, de-, dis- (< gr. dys „negaţie, tulburare”) = agregare ≠ 
dezagrigare; reglare ≠ dereglare; funcţie ≠ disfuncţie etc.

d) anti- (< gr.) = infalmator ≠ antiinflamator; viral ≠ antiviral; corp ≠ 
anticorp etc.;

e) contra- (< lat.) = indicaţie ≠ contraindicaţii etc.
f) ne- (< rom.) = diagnosticat ≠ nediagnosticat; vindecabil ≠ nevindecabil 

etc.
g) non- (< fr.) = invaziv ≠ noninvaziv etc.

Criteriul structural
Antonime-termen simplu: 1) excitant ≠ inhibant etc. Aici includem 

antonimele formate prin derivare cu prefixe de origine savantă (v. Sinonimia 
în terminologia medicală): intra- ≠ extra- (< lat.); spra- ≠ sub- (< lat.); pre- ≠ 
post- (< lat.); endo- ≠ exo- (< gr.); hipo- ≠ hiper- (< gr.) etc.: preoperatoriu ≠ 
postoperatoriu; prenatal ≠ postnetal; intreauterin ≠ extrauterin; supraponderal ≠ 
subponderal; hipotensiv ≠ hipertensiv etc.

Antonime-termen simplu format prin afixoidare (antonimia 2) 
„savantă”). În acest grup se includ două tipuri de antonimie: 

a) La nivel de element terminologic: 
pentru elementul terminologic prepozitiv: •	 mizantrop (< gr. misein  
„a urî” + < gr. anthropos „om”) ≠ filantrop (< gr. phylos „prieten, 
iubitor” + < gr. anthropos „om”); homeopatie (< gr., „similar” + 
< gr. patia „boală”) ≠ alopatie (< gr. allo „diferit” + < gr. patia 
„boală”); autoplastie ≠ aloplastie etc.
pentru elementul terminologic postpozitiv: •	 neofobie (< gr. 
neos „nou” + < gr. phobos „teamă”) ≠ neofilie (gr. neos, „nou” 
+ < gr. phylos, „prieten, iubitor”). În limbajul medical frecvent 
sunt utilizate antonimele neofobie „teama medicului în faţa noilor 
descoperiri în medicină (tratament nou, medicament nou etc.) ≠ 
neofilie „ignorarea totală a tot ce a devenit tradiţional în medicină; 
axarea doar pe tratamente, preparate medicamentoase recent 
introduce pe piaţă”).

b) la nivel de afix: hiperglicemie ≠ hipoglicemie etc.
Antonime- termeni sintagmatici3) : stare de sănătate ≠ stare patologică;

Criteriul morfologic
Într-o relaţie antonimică, termenii aparţin aceleiaşi părţi de vorbire:  

a) substantive: mişcare ≠ repaus; mişcare ≠ sedentarism etc.; b) adjective: 
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fundamental ≠ adjuvant; primar ≠ secundar etc.; c) verbe: a majora ≠ a minimaliza,  
a mări ≠ a reduce; a creşte ≠ a micşora etc.

S-au adus exemple în baza unor serii sinonimice, astfel demonstrându-
se faptul că fiecărui termen sinonim i se atribuie un antonim, aceştia formând 
serii sinonimice: a majora = a mări = a creşte ≠ a minimaliza = a reduce =  
a micşora etc. La nivelul exprimării oricare sinonim al unui antonim se opune 
celuilalt antonim. Acest fenomen în lingvistică este denumit antonimia seriilor 
sinonimice sau sinonimia opozantelor antonimice.

Dar nu întotdeauna se instalează aceste serii: cuvântul mişcare în medicină 
formează relaţie de antonimie cu termenul sedentarism. În dicţionare, cuvântul 
sedentarism este în antonimie cu nomadism. Să echivalăm noţiunile mişcare 
şi nomadism, antonime ale termenului sedentarism, este absurd. Ne referim la 
capacitatea cuvintelor de a achiziţiona noi semnificaţii în situaţia în care solicită 
statut de termen: sedentarísm1 „stare în care se află o populație sedentară 
(geoistorie): sedentarísm2 „mod de trai lipsit de mişcare” etc.

Criteriile etiologic şi semantic
Referindu-se la etiologia antonimelor, Nuaré menţiona: „Niciodată nu apare  

o noţiune în limbă care să nu conţină concomitent şi opozanta sa şi care este generată 
chiar în momentul de apariţie a noţiunii”.

Relaţia de antonimie (Bidu-Vrănceanu 2007: 130) este stabilită riguros la 
nivelul sistemului, în funcţie de criterii logice – relaţia dintre contrarii sau relaţia 
dintre contradictorii.

1. Antonimie contrară: tânăr ≠ bătrân, senil, persoană de vârsta a treia etc.
2. Antonimie complementară (negarea unui termen defineşte alt termen):  

orb ≠ văzător; veritabil ≠ fals; indicaţie ≠ contraindicaţie; recomandare ≠ 
interdicţie etc.

3. Antonimie care exprimă opoziţie calitativă: facil ≠ dificil; complex ≠ 
simplu etc.;

4. Antonimie care exprimă opoziţia de acţiune, proprietate, semn: incizie, 
tăietură, secţionare ≠ suturare, ligaturare etc.

Concluzii.

În prezentul articol s-a propus o clasificare a antonimelor existente în 
terminologia medicală în funcție de criteriile formal (relaţie de antonimie între 
termeni cu rădăcini diferite; relaţie de antonimie între termeni cu aceeaşi rădăcină), 
structural, morfologic, etiologic şi semantic.
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CÎMPUL SEMANTIC COSMOS
ÎN CREAȚIA LUI gRIgORE VIERU

adEla NOVAC
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova

Rezumat. Cîmpul semantic Cosmos este alcătuit din mai multe dimensiuni. Una 
din dimensiunile acestuia ar fi termenii ce denumesc spațiul cosmic (stea, cer, soare, lună, 
luceafăr etc.). Termenii dați interferează și cu termenii altor dimensiuni, intrînd cu aceștia 
în relații de identitate și de diferențiere. La nivelul cîmpului semantic Cosmos atestăm și 
unele constelații semantice: lumină/ întuneric, noapte/ zi, a răsări/ a apune etc.

Cuvinte-cheie: cîmp semantic, dimensiune, constelație semantică, opoziție.

Résumé. Le champ sémantique du concept Cosmos comporte plusieurs dimensions. 
On considère qu’une de ses dimensions implique les termes désignant l’espace cosmique 
(étoile, ciel, soleil, lune, vénus (étoile du berger) etc.). Ces termes interfèrent aussi avec 
les termes des autres dimensions, établissant des rapports d’identité et de différenciation 
avec ceux-ci. On atteste aussi certaines constellations sémantiques au niveau du champ 
sémantique du concept Cosmos: lumière/ ténèbres, nuit/ jour, se lever/ se coucher etc.

Mots-clés: champ sémantique, dimension, constellation sémantique, opposition.

Poezia lui Grigore Vieru are o axă cosmică. Universul pentru poet e localizat 
în satul său, în casa sa, care adună în jurul ei întregul univers, proiectat în ,,fîntîna” 
din ogradă, în vîntul dinspre ,,munți”, în ,,mirosul” magic de ,,brad”, în ,,trandafirii 
roșii de dragoste”, în ,,floarea-soarelui sfîntă”, în ,,lanul de grîu”, în ,,iarbă crudă” etc. 
Universul terestru se îngemănează cu cel cosmic prin ,,ferestrele casei/ deschise-n 
univers”. Numai aici poetul recapătă starea de beatitudine și linişte. În adîncul ființei 
umane sălășluiește dintotdeauna gîndul spre înalt, spre lumină, spre soare, de aceea, în 
poezia viereană, îşi fac apariţia aștrii cunoscuţi omului - cerul, steaua, luna, soarele, 
luceafărul. În acest sens, intenționăm să ne apropiem de creația poetului mai mult din 
perspectiva cosmicului.

Astfel, cîmpul semantic Cosmos este un cîmp complex, fiind structurat din 
mai multe dimensiuni. Una din dimensiuni este natura terestră: rîu, izvor, mare, 
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ocean, baltă, val, undă, vîrtej, puhoi, a curge etc. E vorba de termenii acvatici, 
care sugerează imagini ale realității, dar și ale miticului. Apa este primordială, ea 
semnifică începutul vieții, curgerea și apusul ei. Dinamismul uman și cosmic trece 
prin semantica verbului a curge (a se scurge), sugerînd astfel ireversibilul. În opera 
viereană, intensitatea curgerii crește începînd cu rîul, apoi marea şi, în sfîrşit, oceanul: 
Ni s-a luat apa,/ Ni s-a răpit rîul (Morile, 250); Noi nu rîvnim alt Rîu sau Ram/  
Şi altă vină nu avem Inscripţie pe stîlpul porţii, 176); Sunt încă, sunt încă, sunt încă/ 
Un rîu de lacrimi ochii mamei (Sfîrșit de veac, 293); Unde fugi tu, valule?/ ‒ Către 
mare, malule! (Unde fugi tu, valule?, 309); Acum s-a potolit și marea,/ s-a liniștit tot 
Universul (Găsindu-te, 324) etc.

O altă dimensiune o alcătuiesc termenii cîmpului geografic: cîmpie, stepă, 
pustiu, deșert, deal, munte, codru, pădure, brad, stejar etc. Cîmpia, în viziunea 
poetului, este aspectul vizual al universului: Cald e soarele-n cîmpie/ Ca un ou de 
ciocîrlie (Cîntec pentru copii, 305). Tensiunile sufletești pustiitoare ale poetului se 
exprimă prin stepe, pustie şi deşerturi: Veni-va o zi/ Cînd pustiul din voi/ Va chema 
ajutorul poeților (Trist poem despre umanizarea pustiului, 277); Unde să mai duc/ 
Acest rătăcit norod?!/ Prin care deșert? (Lacătul de apă, 228) etc.; muntele sugerează 
permanența, tinzînd spre veșnicie, rezistența în fața vremurilor, aspirația spre absolut. 
Muntele e punctul de referință, dinspre care se pleacă, înspre care se îndreaptă şi spre 
care se tinde: Şi ţineţi cumva/ munţii de colo care se clatină,/ să nu atingă cu vîrful/ 
clopotul greu al amiezii (Tudor Arghezi, 35); La munte izvorul/ Din cer izvorăște 
(Poem în munți, 74); etc.; codrul, în creația, poetului, este sugestia absolutului, 
însemnînd permanență, vastitate şi nemărginire: De codru și izvor legați/ Și frați 
planetei noastre-ntregi,/ suntem cu rana aliați (Inscripție pe stîlpul porții, 163); 
Draga i-a fugit. Cu altul./ S-a ascuns în codru. Uuu!/ El a smuls pădurea toată/ Însă 
n-a găsit-o, nu (Pădure, verde pădure, 64); Că mama te-a legăna…/ Pe ram verde 
de stejar (De leagăn, 51); Trecînd prin codru, singuratic,/ Au prins a șuiera sălbatic 
(Harpa, 45) etc.

O a treia dimensiune ar fi cea a termenilor ce denumesc flora și fauna: floare, 
trandafir, bujor, seminţe, a semăna, grăunte, snopi, roiuri, pasăre, privighetoare, 
ciocîrlie, rîndunică, vrăbiuţă, albinuță, acvila, porumbiţă, a zbura etc.

,,Natura vegetală este la Vieru, sublimarea mamei reale după moarte, adusă, 
altfel spus, la o nouă viaţă, căci mama înălţată la steauia ei, este nemuritoare, ea 
continuă să trăiască în patrie, în iarbă, în flori (Codreanu 2010: 249). În acest sens, 
însuşi poetul afirma: Şi zic: ,,Îar ochii mamei/ Copil, să-i vezi oricînd/ În rîu, în ram, 
în toate (Ochii mamei, 68).

Iarba devine în imaginarul poetic vierean un element primordial din care 
pot fi descoperite adevăratele înţelesuri ale copilăriei, ale iubirii, ale cosmosului. 
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În verde este cuprinsă toată natura organică, vegetală şi astrală: iarba ştie cum te 
cheamă/ Steaua ştie ce gîndeşti (Făptura mamei, 67); Vreau să umblu…/ Să mă sfătui 
cu iarba mea (Ultima dorinţă a mamei, 134); Prima oară/ Sărut mîinile tale/ Din 
care ierbi vor răsare (Litanii pentru orgă, 135); Mi-e dor de iarba crudă/ A ochilor 
tăi verzi (Vreau să te văd, 92); Să nu fiu, ca strămoşii, pus/ sub ierburi şi pămînt 
(Cînd, 95) etc. Poetul iubește natura care-l înconjoară, el simte orice fior al naturii, 
observă orice schimbare a ei: Va fi!/ Pe Terra cea bătrînă/ Amirosind a flori de tei, 
Va merge Dumnezeu de mînă,/ La Paște, cu românii mei (Pe munte la Predeal, 272); 
Admir mireasa/ Teiului înflorit: Pe albină (Metafora, 85); Tu, floare, tot ai mamă?  
(Tu, iarbă, tot ai mamă?); Pe ramul verde tace/ O pasăre măiastră,/ Cu drag și cu 
mirare/ Ascultă limba noastră (Frumoasă-I limba noastră, 310); Chipul tău, mamă,/ Ca 
o mie de privighetori rănite (Chipul tău, mamă, 130); Într-o zi pe sus hultanul/ O făcea 
pe-aeroplanul (Hultanul, 308); Tot o fugă albinuța/ Dimineața,/ Udă-i este cămășuța 
(Măicuța, 311); rîndunică-rîndunea,/ Cum clădești căsuța ta? (Rîndunică-rîndunea, 
308); Cald e soarele-n cîmpie/ Ca un ou de ciocîrlie (Primăvara, 305); Copt e bobul 
grîului: / Poama vrăbiuțelor! (Vara, 305); Tu nu uitaseși culoarea/ trandafirului…/ 
Tu nu uitaseși culoarea cicoarei… (Descrierea luminii, 234); Grădină-nfloritoare/  
e gura ta de crini înrourați (Găsindu-te, 323); iepurașu-i bucuros/ Că nu tună fioros 
(Curcubeul, 309); Eu sărut căluțului coama/ Mai bine, îmi zic,/ Să moară soarele/ 
Decît să moară mama! (Calul de război, 260) etc.

Deosebim în creația viereană și termenii – expresie a fenomenelor naturii: 
negură, ceaţă, îngheţ, furtună, trăsnet, nor, fulger, a întuneca, a tuna etc. Termenii ‒  
expresie a fenomenelor naturii desfășoară imagini ale dimensiunii cosmice și ale 
dimensiunii umane. Fulgerul este simbolul focului ceresc, al forței și al pedepsei 
divine. În poeziile lui Grigore Vieru, fulgerul reprezintă iluminarea: Un fulger în 
noapte/ A luminat chipul mamei (Un fulger în noapte, 83); O mie de stele, o mie de 
fulgere/ În tot cuvîntul strălucesc (O mie de clopote, 194); Și nu blajina/ pîlpîire-a 
lumînării,/ ci fulgerul scăpărător/ să-l porți în mîine (Dacă ești bărbat, 295) etc.; 
ceața semnifică albeața care întunecă vederea (atît în plan direct, cît și figurativ): 
Nu e ușor. Nu e ușor/ Să cînți/ În ceața ei albă (Într-o pită mierla, 100); ceață pe 
vale,/ ceață în creieri (Așa este, frate, 300) etc.; negura este imaginea starii confuze: 
Refuzînd să descuie./ Cheia din care izvorăște/ ceața și negura (Lacătul de apă, 228) 
etc.; nourii sunt sugestia durerii interioare, a tristeții: Albastră fereastră luminătoare/ 
deschisă către sufletul meu/ Întunecat uneori ca un nor (Cîntec de iubire, 320); 
Iepurașu-i bucuros: / Nu mai tună fioros (Curcubeul, 383) etc.

Prezintă interes și termenii ce denumesc procese violente din natură: ardere, 
foc, flacără, scînteie, a aprinde/ a stinge etc. Focul este semn al distrugerii pedepsitoare 
și purificatoare, semn al renașterii, precum și imaginea arderilor interioare. Scînteia 
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este simbol al arderii lăuntrice. Verbele din sfera semantică a arderii sunt: a arde, a se 
aprinde, a se stinge etc.: La flacăra lor încălzi- ne-vom cugetul (Vii tu, 274); Să nu 
laşi pizma foc să vîre/ În grînele vecine./ Că se aprind şi ale tale./ – Apoi, e şi ruşine 
(Cinstirea proverbelor, 173) etc.

Din cele analizate mai sus, observăm multitudinea dimensiunilor cîmpului 
Cosmos şi ne propunem să insistăm asupra celei care ține de termenii ce denumesc 
spațiul cosmic: cer, boltă, stea, lună, soare, luceafăr, curcubeu etc. Pe parcursul 
analizei, termenii dimensiunii date se vor interfera și cu termenii altor dimensiuni, 
or se știe că în cadrul unui cîmp lexico-semantic, unitățile lexicale intră în relații 
de identitate și de diferenţiere.

Astfel, dintre lexemele ce țin de spațiul cosmic, cea mai mare frecvență o are 
substantivul stea. Stelele ocupă un loc important în simbolistica astrală a poporului 
român. Ca lumini ale cerului, stelele simbolizează spiritul și sînt considerate în popor 
drept călăuze ale oamenilor și simboluri ale destinului individual. În acest sens, 
căderea unei stele semnifică moartea unui om. Acest fenomen e bine reflectat și în 
versurile lui Grigore Vieru: Care stele pe cer/ Cad amîndouă odată? (Ghicitoare 
fără sfîrșit, 56); Iată o stea/ S-a desprins din vecie/ Topindu-şi făptura-n neant  
(De la mîinile tale,132); stelele cad/ Și nu le pot la loc țintui (Puternic nu 
sunt,126); De-acum și singur, iubito,/ Ca o pată de sînge pe lespezi,/ Ca  
o stea ce cade-n neant (De-acum, 89) etc. Stelele mai simbolizează şi destinul 
omului: Al cui e cerul,/ Liniştea lui/ Cînd stelele care cad/ Sunt stelele noastre 
(Iubito, 88); În chiar lumina dimineţii/ Se arată steaua/ Suferinţei mele (Limba 
română, 188); Ne-am născut într-o colindă/ Pe o stea cu flori de mintă (Ne-am 
născut într-o colindă, 347) etc. Altădată, stelele sunt martori ai celor pămîntești:  
A plecat pe mări, s-o uite,/ Dar sub lună, dar sub stea/ Răsărea la loc pădurea/ 
Iar corabia- nfrunzea (Pădure verde pădure, 65); Ne uităm ca doi copii/ În 
oglinda stelei vii./ Ne uităm nebuni și goi/ În oglinda stelei noi (Oglinda 
clipelor, 218); ,,Voi dacă vreți, plecați pe stele,/ Iar noi mai rămânem aici”  
(Pe munte la Predeal, 272) etc.

Cerul este polul universului pe care fiinţa umană îl invocă din diverse motive: 
tristeţea departelui, dorinţa înălţării, căutarea divinităţii, deziluzia negăsirii acesteia. 
Cerul se opune pămîntului, constituindu-se împreună în polii universului uman. 
Cerul este limita cea mai de sus a văzduhului, ce include înălţarea, dezlipirea de 
pămînt: Nimic, ah, mai îndepărtat/ Ca cerul,/ Ca adîncul de sus (Se încălzește cerul, 
mamă, 120); Tot ce-i sus de ram,/ Tot ce-i depărtat,/ O, fiu, rourat,/ Ne e nouă neam 
(Învăşăturile mamei, 79); Nimeni nu poate muta/ Pămîntul în Cer (Priveghetoarea pe 
cruce, 248) etc.

Pe cît sînt de îndepărtate cerul și pămîntul, aceste două sfere și nivele ale 
universului comunică între ele prin razele solare, prin ploi, prin înălțimile pămîntului 
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și prin rugile oamenilor destinate cerului: Ușoară, maică, ușoară,/ C-ai putea să 
mergi călcând/ Pe semințele ce zboară/ Între ceruri și pământ (Făptura mamei, 35); 
Eu cred în viitor/ Ca în aceste dalii,/ Ca în a cerului/ Cu-a terrei alianţă (Apoi, 
156); Mai plouă sus în ceruri/ Și ninge pre pământ (Alt cîntec, 76); Lacrima ta …/ 
…/ Nedespărțită de cer/ Ca apa de uscat (Chipul tău mamă, 121); Mă uit/ Cum fire 
de-argint, lichide,/ Leagă cerul de pământ (Metafora, 145); În zori, mîinile mamei/ 
se roagă spre cer (Rugăciunea din zori, 275); Tu veșnica mea legătură/ Între mine/ 
Și cerul de sus! (Poarta, 182) etc.

Cerul este locul către care se ridică sufletele după moarte: Dar şi atunci 
regăsi-ne-vom/ În ceruri/ în veşnicia lor (Cîntec de iubire, 320); Fericit cel care/ 
Și-a alipit sufletul/ De steaua din cer (Fericit cel care s-a șters, 210) etc. Mai 
puţin frecvent, în poezia viereană, este substantivul boltă care este sinonimul 
lexemului cer (o formă veche a acestuia): Atît de minunat scînteie,/ De crezi că 
de pe bolți albastre/ L-a rupt Hristos din curcubeie/ Și l-a dat românimii noastre 
(Trei culori, 200) etc.

Remarcăm seria sinonimică bogată a substantivului pămînt cu care e pus în 
relaţie lexemul cer: ceruri/ pămînt, 35; a cerului/ a terrei,156; cer/ uscat,121, precum 
şi forma de plural ceruri, o deviaţie de la norma lingvistică pe care o utilizează poetul 
din raţiuni de ordin prozodic. Prezintă interes şi deviaţia ortografică: substantivul cer 
este ortografiat cu majusculă, astfel, poetul exprimîndu-şi atitudinea faţă de creatorul 
lumii, faţă de puterea cerească.

Cei doi poli, lumea cerească şi cea terestră, cerul şi pămîntul, interacţionează, 
se contopesc în zare, acea parte a cerului sau a pămîntului pe care o mărginește linia 
orizontului: Acolo-n friguroasa zare,/ Din drobul mut al lacrimei/ Ocnașii scot și 
astăzi sare (Scrisoare din Basarabia, 156); În zări străine,/ Huruie mori diavolești 
(Morile, 298) etc.

Un alt lexem ce ţine de cîmpul semantic Cosmos este soarele. Soarele 
semnifică valorile profund pozitive ale vieții, vitalitatea și spiritualitatea creatoare. 
Considerat izvor dătător de viaţă, dar, în acelaşi timp, şi generator de moarte, soarele 
este frecvent invocat în poezia viereană. În general, soarele face parte din viaţa 
omului, devenind un element indispensabil al vieții lui. Mai întîi de toate, soarele este 
sursă și, concomitent, întruchipare a luminii diurne, cu toate valențele ei spirituale și 
psihologice: Curînd/ Va răsări soarele…/ …/ Curînd/ Va asfinți soarele. (Ce tânară 
ești, 59); Ai piescuit/ soarele meu în zori (Cântec de dragoste, 90); Ziua-și înghite 
pâinea ei: / soarele sîngeriu,/ mutul și-o va înghiți pe-a lui./ Ce-a spus oare soarelui 
mutul?/ Și ziua oare ce i-a spus?! (Un mut, 112); soare/ În aceeași clipă/ Răsărit și-
asfințit (Puternic nu sunt, 126); Trece și ziua,/ Asfinte soarele (Numai atunci, 261); 
Peste dealul de-aramă/ Curge soare-asfințit (Mama în cîmp, 119); Iartă-mă, asfinte 
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rece soarele (Iartă-ma, 184); S-a stins soarele cel bun/ Eu mă culc povești îmi spun 
(Cîntecul puișorului de melc, 374); Frate, toate se iau/ Din pămînt și din soare (Frate 
toate se iau, 345) etc.

Căderea aştrilor cereşti, o imagine des întîlnită în folclorul românesc, se 
impune ca o situaţie de limită în momentele critice, contradictorii: soarele jos  
a picat,/ Soarele, soarele/ Ca rochia ta din pat./ Lunecă din cer o stea,/ Stelele, 
stelele/ Ca lacrima pe faţa ta/ Stelele, stelele (Cad pe ape, 89); A căzut cerul din 
ochii tăi/ Şi s-a fărîmiţat./ a căzut de pe faţa ta soarele/ Şi a îngheţat (Litanii 
pentru orgă, 136) etc.

În poezia viereană, elementele cosmosului se împletesc cu cele pămînteşti. 
Soarele şi luna coboară din împărăţia lor solitară ,,printre foi ca printre lacrimi”, 
,,printre genele femeii”. Gr. Vieru reuşeşte să îmbine elementele vegetale cu aştrii 
cereşti, generînd o atmosferă de luminozitate şi de linişte sufletească: De sub tei ce 
înfloreşte/ Ea frumoasă se porneşte/ ,,Rămîneţi cu bine doi,/ Tei cu tremurînde foi”/ – 
O, drum bun! Nu-s unul oare?/ Printre foi ca printre lacrimi/ răsărea şi sfîntul soare 
(Femeia, teiul, 113) etc.

Mîndria pentru împărăţia pămîntească (,, un bulgăr ca pîinea e”, ,,izvorul cel 
mare”) se completează cu dragostea pămîntească pentru divinitatea solară, care îl 
plasează pe poet într-o atmosferă de sărbătoare: Tu, Domnule al nostru,/ Ce porţi 
pe cap cunună/ Străvechiul soare ziua/ Iar noaptea mîndra Lună (Tu, Domnule). 
Starea emotivă a cititorului se amplifică prin antiteza zi/ noapte, Soare/ Lună.

Nu mai puţin semnificative sunt şi versurile: Curînd/ Va răsări soarele/ Şi va 
fi ca trupul tău/ Gol, rourat…/ Curînd/ Va asfinţi soarele/ Şi va avea îndureratul/ 
Meu chip./ Ape îl vor sorbi,/ Pămîntul l-o acoperi (Ce tînără eşti, 93). Prin 
antiteza Curînd/ Va răsări soarele/ Curînd/ Va asfinţi soarele, poetul reuşeşte să 
zugrăvească tabloul vieţii şi al morţii. Calificativul ,,gol, rourat” semnifică idea de 
viaţă, naştere, divinitate, iar idea morţii e redată prin calificativul ,,îndurerat”, prin 
tabloul sumbru al naturii Ape îl vor sorbi,/ Pămîntul l-o acoperi. Poetul iubeşte 
viaţa şi, desi e conştient că este muritor, nu se împacă cu ideea.

Lexemul soare e pus în relaţie cu substantivul rază, îmbinîndu-se în 
sintagma rază de soare. Astfel, substantivul rază, atestat în creația viereană, 
reprezintă o ,,fîșie îngustă de lumină”, o licărire, o speranță: Nimeni tainele 
ei/ Nu le poate cunoaște/ E ca și cum ai cerca să despici/ Raza de soare, 
mireasma trandafirului/ Să vezi ce au în adînc,/ În curgerea lor (Muzica, 332); 
S-a trezit și rămurica,/ S-au trezit frunzarele./ Printr-o rază păsărica/ A vorbit 
cu soarele (Telefonul păsăruicii, 312); soare-soare, domn bălai,/ Spune cîte 
raze ai? (Cîntecul soarelui, 415); O rază de soare/ Lasă poetul în fiecare cuvînt 
(Trandafirul singurătăţii, 344); Vin alte raze,/ Mai tinere din urmă,/ Pe care nu 
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le cunoaștem (Vii tu, 355); Sunt vechi/ Ca taina și ca marea/ Ca raza cea de sus 
(Inscripție pe Cartea copilăriei, 135); Și-ascult pe malul de nisip/ …/ Cum iese 
raza din găoace (Mai sunt, 151) etc.

Lexemul analizat îşi dă concursul la crearea figurilor de stil: comparaţii 
Seara pe deal/ soarele seamănă/ C-o ultimă pită (Seara pe deal, 78); Săruţi 
cruciuliţa de -argint/ De la pieptul femeii iubite-/ E ca şi cum ai vedea răsăritul 
de soare (Descrierea luminii, 234); metafore Aşa ai mers pînă cînd/ Pînă cînd, 
mamă- ai ajuns/ În faţa acestui soare- asfinţit (Aşa ai mers tu, mamă, 128); 
Femeie…/ Sub soarele vieţii/ Arzător/ Mereu în picioare eşti (Imn, 83); Beau 
miedul soarelui/ Din cupa de aur (Metafora, 85) etc.

Luna, un alt element al lumii cosmice, evocă subconștientul, imaginația, 
visul, femininul. Ca element mitologic, luna este simbolul rezervat femeii, o 
încarnare a farmecului feminin și a modelului de frumusețe. Astfel, luna evocă în 
plan metaforic frumusețea, dar și lumina în imensitatea întunecimii: Cineva sus 
pe coastă/ Spală fața Lunii (Izvorul, 44); Sunt o albină truditoare/ ,,Fardată” cu 
polenul Lunii (Sunt, 169); Numai/ Umbra visătoare și tristă/ A lunii pe valuri 
trecea (Zmeul și nunta, 244); Dar rana mea a înghețat/ …/ …/ Se uită la mersul/ 
Lunii pe Cer (Rana, 270) etc.

În creaţia poetului, luna e asociată cu mama: Această lună lină/ De nu va 
răsări-/ În locu-i răsări-va/ Lin chipul maică-mi (Această Lună lină, 136); Ai, ai/  
s-a lipit de ceruri Luna/ ca obrazul meu de muma (Cînd sunt eu lîngă mama, 40); 
Departe eşti de mine/ Cum Luna e de Soare (E-o linişte iubirea, 101); cu iubita: 
Norocul cerului e luna,/ Norocul meu ești tu, iubito (De ce-ai fi tristă, 221) etc.

luceafărul este steaua serii, care este în același timp și ultima stea care se 
stinge dimineața: Am fost în toate un deșert,/ Iar voi l-ați semănat cu flori…/ De 
parcă n-am avea din moși/ Un Cînt, un Toma Alimoș,/ Un Ștefan sau un Cantemir,/ 
Iar sus ‒ luceafărul martir (Inscripție pe stîlpul porții, 175); Sunt pomul cel cu 
mere roșii,/ În vîrf se leagănă luceferi (Sunt, 169); Umplem vremii cu luceferi hăul 
(Limpede ca lacrima, 168); Femeie/ Cu gura mai mare/ Decît un luceafăr (Imn, 83); 
O, tu, care eşti,/ Numai dor,/ Numai luceafăr,/ Văzduh de taină, Mihai! (Văzduh de 
taină, 112) etc.

curcubeul este un fenomen atmosferic personificat, capabil a absorbi apele 
rîurilor și a genera apoi ploaia: Rîde cerul albăstrui,/ curcubeul- gura lui! (Curcubeul, 
383); Trei băieți/ Nătăfleți,/ Unul creț/ Și altul cîrn,/ Cellalt – pistruiat și gros,/ C-o 
prăjină și un tîrn,/ Au dat curcubeul jos./ …/ …/ …/ …/ Zice cîrnul: ‒ Uite mamă,/ 
curcubeul meu din mînă/ Nu-i așa că-i fără seamăn?!/ ‒ Poate, cîrnul meu, dar 
eu/ Nu văd nici un curcubeu./ Crețul mi se laudă: / ‒ Tată, curcubeu așa,/ Zi, mai 
are cineva?!/ Tata zice: - Știu și eu?/ Nu văd nici un curcubeu./ Dar și cellalt cu 
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pistrui: / ‒ curcubeu/ Ca al meu/ Altu-n lume, mâcă, nu-i!/ Iar bunica: ‒ Știu și eu?/ 
Unde? Care curcubeu?/ …./ …/ …/ Zice omul bucuros: / -Măi ce curcubeu frumos! 
(Curcubeul) etc.

În creația viereană, lexemul curcubeu este asociat cu tricolorul: Atît de 
minunat scînteie,/ De crezi că de pe bolți albastre/ L-a rupt Hristos din curcubeie/ 
Și l-a dat românimii noastre (Trei culori, 200); Cînd nu mai răsare/ Pe cer 
curcubeul…/ În trei culori strălucind/ Desfăşuraţi-l pe cer/ Pînă la apele Nistrului 
(Araţi-mi inima, 331) etc.

Un lexem ce ține de cosmos, frecvent întîlnit în poezia lui Vieru este 
ploaia. În poezia viereană, ploaia, are doua aspecte simbolice, ambele fiind 
dezvoltări evidente ale efectelor reale ale ploii. În unele cazuri ploaia, reprezintă 
o suferință sau un ghinion: Treze erau numai ele,/ Cu ochii la ploaia cu piatră (Un 
fulger în noapte, 83); M-am bătut în vatră/ Cu hoarda/ Ploilor de piatră (Despre 
fericire, 114); Cu frică de tării: / Că n-or trimite ploaie/ Pe grîul omului (Tu ești 
un geniu, 138); Se topește și numele lor,/ De ploile vremii, ros și mîncat (Poem, 
312); S-a otrăvit privighetoarea/ Și firul ploii și ninsoarea (Salvați-vă prin limbi, 
231) etc. Pe de altă parte, ploaia vine ca o binecuvîntare cerească: Mă rog de tine, 
ploaie,/ Cînd zbori către planete,/ Stropește gura mamei/ Și-o apără de sete (Mă 
rog, 185) etc.

În ce privește cîmpul semantic Cosmos, în creația lui Grigore Vieru, atestăm și 
unele constelații semantice: lumină/ întuneric, noapte/ zi, a răsări/ a apune etc.

Lumina e legată tradițional de bunătate, viață, cunoaștere, adevăr, faimă și 
speranță. Ea este asociată cu căldura care dă viață. În gîndirea și simțirea românească, 
lumina este „principalul atribut al lumii cosmice, e chiar sinonimul lumii ca sferă de 
viețuire” (Evseev 1994: 94). Lumina înseamnă stare de suflet, cunoaștere și valoare 
morală: Păşeam în dimineaţa lină/ Atît, atît de fericit,/ Părînd eu însumi o lumină/ 
În Universul infinit (Urme pe nisipul auriu, 357); Aşa-i din moşi lăsat şi datini: / 
Să nu spurcăm lumina (Cinstirea proverbelor, 174); Și eu în/ Adîncu-i cel rodnic/ 
Ca-n lumina ochilor tăi/ Fără de moarte ma văd (Poem în munți, 74); Lipsești 
dintre lumine,/ Dar nu lipsești din mine (Lipsești dintre lumine, 134); Înconjurată 
de lumină/ Tu însăși din lumină vii (Leac divin, 139); Ar și seamăn./ Până să vină 
Lumina, trece viața (Poem, 172); Voi muri, se pare,/ Pentru lumină…/ …/ Mă va 
plînge oare/ Limba cea română? (Tămâie și licheni, 177); În chiar lumina dimineții,/ 
Se-arată steaua (Limba română, 236); În fiecare dimineață/ Cîntecul ei trezește 
lumina (În ceasornicul lui Dumnezeu, 243); Se miră noaptea/ Că a clocit sub ea/ 
Întuneric,/ Dar au ieșit/ Pui de lumină (Aceștia suntem noi, 328); În liniștea inimii 
tale/ Din care atât de luminos/ Răsare dimineața (Liniștea lacrimii, 311); Orice 
lumină/ De astrul ei/ Este legată. (Vii tu, 355); Iese iarba luminoasă,/ Rîndunica 
vine-acasă, (Primăvara, 364); Soare-soare, domn frumos,/ La cîți dai lumină jos? 
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(Cîntecul soarelui, 415); Drag ni-i spicul, spicul de lumină,/ Gura lui de aur este 
plină (Bravo, măi nepoţi!, 420) etc.

În creaţia viereană, lumina înseamnă stare de suflet, cunoaștere și valoare 
morală. Grigore Vieru personifică lumina: Să rîdă lumina (Paparudă); Lumina 
dimineții să lucre singură în tei (Albina). Lumina apare în versuri alături de liniște, 
taină, noapte, mirare, tăcere: Curge prin fața noastră/ Iluminînd imaginea tăcerii 
(Fiindcă); Pămîntule, tu răzbătînd către adînci lumine (Pămîntule) etc. Dorul de 
lumină al poetului a încolțit din teama de singurătate și de întunericul nopții. Obsesia 
nopții și a singurătății nu l-a părăsit niciodată pe poet. Poetul a preferat mai mult 
noaptea pentru a scrie, se uita la somn ,, ca la străin”, credea că dormindu-și ,,somnul” 
își doarme ,,taina”.

În poezia viereană, de cele mai dese ori, ziua este intervalul luminii, de la 
răsăritul soarelui pînă la asfințitul său. Ziua e asociată luminii, iar această asociere își 
regăsește, pe plan lingvistic, înrudirea dintre cuvintele ce denumesc ziua și lumina. 
Părțile zilei sînt puse în relație cu anotimpurile și vîrstele omului: Cît ai muri într-un 
cîntec/ Trece și ziua (Numai atunci, 261); Iar e toamnă. Zile calde./ Frunza ruginie 
cade. (Doua mere, 392); Între voi, pe-a vieții scări,/ Să nu fie supărări,/ Că zilele 
pe pământ/ Așa de puține sînt (Testament, 359); Îmi trăiesc numele/ Ca pe o rană 
adîncă,/ Nu-l torc./ Și culeg fiecare zi/ Ca pe o nouă floare (Îmi trăiesc numele, 342); 
Ei mutau mereu ziua dintr-un loc în altul (Ei, 242); Doamne drept, adună-ne/ Lîngă 
Prut și Dunăre!/ Înalță-ne zilele/ Lîngă Tine ține-le (Auzi-ne, 352); Cine-a vrut, 
cine-a poftit/ Zilele ți-a otrăvit! (Cântec basarabean, 201); Fericirea lui de o zi/ Azi 
parcă s-a înnodat (Acolo pe unde, 344); Curge Prutul fără noi,/ Neavînd noapte 
și zi,/ De cine se alipi (Podul, 306); Nimic nu se uită/ Roiesc zilele/ În jurul Crucii 
(Crucea, 349) etc.

Lumina, în creaţia viereană, e asociată cu zorii. Analizînd versurile, constatăm 
că, pentru poet, zorii reprezintă copilăria, tinerețea sau chiar momentul iluminării: 
Copii am. Dar și-acuma cînd/ Vin zorii noaptea s-o destrame,/ Găsesc pe frunte 
mîna mamei,/ Găsesc pe frunte mîna mamei (Mîinele mamei, 52); Aduni pînă-n zori,/ 
În pîrg,/ Spice de nehodină (Nopțile mamei, 53); Unde e pasărea/ trezită în zori/ 
de șoaptele dragostei noastre?!/ Unde e dragostea noastră,/ trezită în zori/ de-al 
păsării cîntec? (O ceață caldă, 63); Liniștea…/ …/ Ca Terra în zori/ Pe care toate 
țările/ S-au împăcat între ele. (Liniștea, 97); Dorm iepurește și-mi pare/ Că nu mai 
vin zorii (Puternic nu sunt, 125); Pînă-n seară , de cu zori,/ Tot o fugă, tot un zor 
(Mama și feciorul,185); Mă întreb de-atîtea ori/ De ce oare să-nconjori,/ De ce oare 
să-nconjori/ Toată lumea de cu zori (Vremea asta nu-i a mea, 227) etc.

Th. Codreanu argumentează că Gr. Vieru este un poet al dimineţii, al răsăritului 
de soare, al lacrimii de rouă. Prăbuşirea totului vegetal, spune criticul, ar însemna 
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pentru poet o catastrofă cosmică, motiv pentru care în multe din poezii intrăm în zona 
liturgică ,, vegetalul fiind substanţial trupului Mîntuitorului ca pîine de împărtăşanie” 
(Codreanu 2010: 257).

Unitatea lexicală ce se opune luminii este întunericul, unul dintre cele mai 
vechi simboluri ale timpului devorator, o stare a unei fertile confuzii și a unei 
posibile revelații. Întunericul este legat de rău, moarte, uitare și disperare: Urăşte cu 
putere,/ De pildă, măritişul ceţii/ Cu negrul întuneric (Cinstire proverbelor, 173); 
Vatră/ Lumina imi este./ (Și întunericul la fel!). …./ …./ Eu nu îngrădesc lumina,/ 
Ci întunericul (Umbra de aur, 113); Pentru că semăn pe întuneric-/ Și-n viziunea 
mistreților semințele/ Nu sunt zeii mărunți și roșcați,/ Ci niște ghinde roșcate. (Poem, 
172); În lipsa ta/ Iată, rasar iarăși/ Coarnele de foc/ Ale întunecatului diavol  
(De chemat pacea, 281) etc.

Noaptea semnifică şi ea întunericul. Asemeni soarelui, lunii și zorilor, noaptea 
are și ea o largă simbolistică. Noaptea este vremea pericolelor nevăzute: Chiar dacă 
diavolii în noapte,/ Seamănă frigul (Chiar dacă, 285); Se miră noaptea/ Că a clocit 
sub ea/ Întuneric (Aceștia suntem noi, 328) etc. Noaptea aduce cu ea moartea zilei și 
chiar a omului: Te-ai dezbrăcat de noapte/ ca de cămașă (Creangă de măr, 60); Știu: 
cândva la miez de noapte,/ Ori la răsărit de Soare,/ Stinge-mi-s-or ochii mie/ Tot 
deasupra cărții Sale (Legămînt, 40); Mîinuțele tale de ceară/ În noaptea cea neagră,/ 
În noaptea cea neagră/ Odihnescu-se prima oară (Trudite cât țara întreagă, 127) etc. 
Totodată noaptea reprezintă liniștea, singurătatea, suferința, iar uneori desfrînarea: 
Copii am. Dar și acuma cînd/ Vin zorii noaptea s-o destrame (Mîinele mamei, 52); 
Un fulger în noapte/ A luminat chipul mamei (Un fulger în noapte, 83); Dar rana mea 
a înghețat./ S-a preschimbat…/ …/ În nopți galațene (Rana, 270); Iepe bine hrănite/ 
În baruri de noapte/ Întinse/ Pe genunchii/ Politrucilor comerciali (Pictează-mi  
o miriște, 335) etc. Întunericul vine şi din nori. Norii întunecă soarele, dar sunt în 
același timp și sursa ploii fertilizatoare: Trupul tău gol ieșea/ Ca din nouri soarele 
(Ieși, soare, ieși, 61); Copiii leșină, nu-i serii bine,/ Și moarte picură din nori (De ce-ai 
dat Doamne, 211); Mîinele mamei/ Se vor ruga-/ Două crengi desfrunzite, reci./ Nori 
de gheață în trecere/ Le vor atinge cu poala (Rugăciune în zori, 275) etc. Întunericul 
este provocat şi de venirea serii. Seara este timpul în care apune soarele. Seara este 
asemănată nu numai cu apusul soarelui, ci și a zilelor frumoase, a timpului minunat, 
sau chiar a vieții: Morții sunt/ Ca niște copii./ Trebuie să-i strigi/ seara acasă (Morții 
sînt, 42); Veșnic tînăr și bun,/ Sună sub dealuri străbune,/ ,,Bună seara”, îi spun,/ 
,,Bună seara”, îmi spune. (Izvorul, 44); Lipsești din blînda seară/ Dar nu lipsești 
din țară (Lipsești dintre lumine, 134); Îmi las pe genunchi/ Ostenitele brațe spre 
seară (Metafora, 147); E o rușine liniștea serii/ A o preface în cazarmă isterică  
(La mănăstirea Căpriana, 203); Se adună flori și stele/ Pe sub seară/ În jurul măicuței 
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mele,/ Pe sub seară./ Și înteabă toate cele/ Pe sub seară/ Și se sfătuie cu ele,/ Pe sub 
seară (Măicuța, 390) etc. Sinonim al lexemului întuneric e cuvîntul beznă, pe care 
autorul îl foloseşte mai rar: Las-că vin eu cu bătrîna/ Și nepotul o să-l iau,/ Care pe 
neprins de veste/ Speria-va-ți bezna: ,,Hau!” (Casa mea, 37); În beznă ne învăţau/  
Să urîm lucruri (Ferestrele către Patrie, 360) etc.

În concluzie, afirmăm că unitățile lexicale ce denumesc spațiul cosmic se 
aseamănă, dar și se deosebesc ca sens, adică au și trăsături diferențiale. Plus la aceasta, 
ele comportă anumite caracteristici morfologice și sintactice.
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MIjLOACE PRAgMATICE DE REDARE A EMOȚIILOR
ÎN TEXTELE BELETRISTICE

PRAgMATIC MEANS OF RENDERINg THE EMOTIONS
IN FICTIONAL TEXTS

EMIlIa OgLINDĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. Emoțiile, stări psihologice subiective ale locutorului, constituie o însușire 
indispensabilă a personalității umane, fiind dezvăluite în procesul comunicării. Problema 
în discuție este examinată în baza conceptului de evaluare, definit prin prisma modalității 
ce reliefează atitudinea emoţională a emiţătorului. Stările emoționale sunt exteriorizate 
prin intermediul unor variate mijloace: cuvinte incidente și modale, interjecții, sintagme, 
diverse tipuri de enunțuri, remanieri de topică etc. Ţinem să subliniem că modurile 
personale, mai cu seamă conjunctivul și condițional-optativul, pot exprima o multitudine 
de semnificaţii circumscrise sferei emoţionale umane, nu arareori impregnându-li-se 
valori improprii.

Cuvinte-cheie: emoții, evaluare, modalitate, enunț, act elocuțional, mod verbal, 
modalizator.

Abstract. The emotions, subjective psychological states of the speaker, represent 
an indispensable quality of human personality, being disclosed in the process of 
communication. The problem in question is examined based of the concept of evalution, 
defined through the modality outlying the emotional attitude of the transmitter. The 
emotional states are externalized through a variety of means: words incidents and modals, 
interjections, collocations, various types of statements, topic reshuffles, etc. We would like 
to emphasize that personal modes, especially the conjunctive and conditional-optative, 
can exșressa variety of meanings related to human emotional sphere, not infrequently 
impregnating improper values.

Keywords:  emotions, evaluation, modality, statement, elocution act, verbal mode, 
disjunct.

Sfera emoțională umană este abordată din variate perspective: psihologică, 
socioculturală, lingvistică ș.a. Emoțiile, atât pozitive, cât și cele negative, sunt 
stări psihologice subiective ale locutorului, cauzate de unele evenimente, situații 
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etc. și constituie o însușire indispensabilă a personalității umane (Орлова 2009). 
Ele sunt dezvăluite plenar în procesul comunicării, nu în ultimul rând în cadrul 
dialogului, ai cărui participanți încearcă să surprindă și să interpreteze stările 
emoționale și comportamentul conlocutorilor, gradul de adecvare a informației în 
raport cu realitatea (Белова 1999). Abordând problema în cauză în plan psihologic 
și lingvistic, savantul rus Iu. D. Apresian distinge, pe de o parte, emoțiile pozitive 
și negative, provocate de anumite situații (Апресян 1995: 52), iar pe de altă parte, 
manifestarea exterioară a acestora (reacțiile fiziologice necontrolabile, bunăoară 
roșeața sau paloarea obrajilor etc., și reacțiile motorii și de vorbire controlabile)
(Апресян 1995: 53). Stările emoționale sunt exteriorizate prin intermediul 
mijloacelor lingvistice ce aparțin diferitelor niveluri de limbă: cuvinte incidente 
și modale, interjecții, sintagme, diverse tipuri de enunțuri, remanieri de topică, 
repetiție etc. În articolul de față, intenționăm să analizăm unele mijloace lexicale 
și morfosintactice de redare a emoțiilor și a stărilor emoționale ca produs al 
activității spirituale umane și rolul lor în textul beletristic.

Potrivit părerii unor cercetători notorii, variate acte elocuționale – 
reprezentative, directive, expresive, declarative – conturează intenţiile comunicative 
ale vorbitorilor. În legătură cu cele semnalate, prezintă interes actele elocuţionale 
reprezentative ce relevă „responsabilitatea emiţătorului privind informaţia despre 
o anumită situaţie şi autenticitatea judecăţii emise” și actele expresive ce denotă 
starea psihologică a emiţătorului (Серль 1986: 170-195). Fenomenele realității sunt 
percepute subiectiv într-un mod diferit de către emițător (transmițător) și receptor 
(destinatar), generând o gamă bogată de emoții. Problema în discuție ar putea fi 
examinată în baza conceptului evaluare, definit prin prisma modalității, îndeosebi 
a celei subiective, care are menirea de a pune în lumină atitudinea emoţională  
a emiţătorului (Петров 1982: 146). După cum susțin specialiștii avizați, categoria 
evaluării solicită stabilirea de către locutor a tipului de legătură între subiect şi 
însuşirea ce-i este atribuită (Беляева 1985: 19) și realizează două funcții: cea 
pragmatică rezidă în suscitarea atenției destinatarului, iar cea de-a doua funcție „îi 
permite destinatarului să înțeleagă atitudinea sau reacția locutorului, chiar dacă nu 
i se oferă suficientă informație” (Гак 1997: 87).

În cele ce urmează, vom evidenția unii dintre factorii menționați supra 
în diferite tipuri de enunțuri, ce atestă modalitățile epistemică, axiologică ș.a.  
Se afirmă că modalitatea epistemică servește pentru a estima „gradul de certitudine 
pe care îl are locutorul în legătură cu realitatea stării de lucruri descrise în 
propoziţie” (Guțu Romalo 2005: 678). Pentru a aprecia raportul dintre conţinutul 
unui enunţ şi realitate, autenticitatea acestuia, sunt folosite verbe modale, 
semiauxiliare, adverbe de modalitate, moduri verbale, construcţii sintactice cu 
valoare modală ş.a. (Borchin 2010: 96). În enunţurile reprezentative și expresive, 
modurile conjunctiv și condițional-optativ redau nedumerirea, ezitarea, dubiul, 
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bănuiala, disperarea ş. a., fiind însoțite de diverși modalizatori: „Cu ce să-l ţin la 
sanatoriu? Are el vreo avere?” (Călinescu 2000: 201); „Să fi avut ea acel curaj 
nebun de a-l fi înfruntat pe mai-marele lumii?” (Dabija 2011: 31); „Cu nazurile 
ei, i s-ar părea că se surpă cerul” (Eftimiu 1989: 68).

Modalitatea apreciativă sau axiologică este considerată, cu deplin temei, 
„cea mai subiectivă” dintre toate tipurile de modalitate, ce „raportează conţinutul 
propoziţional la locutor şi la momentul enunţării” (Guțu Romalo 2005: 702). În opinia 
cercetătoarei Agata Jackiewicz, între conceptele afectiv și evaluativ nu ar exista o limită 
tranșantă, căci enunțurile evaluative pot insera predicate axiologice cu tentă descriptivă: 
„Un jugement peut être exprimé de manière affective et/ ou de manière évaluative. 
A-t-on intérêt à dissocier ces deux modes d’expression? Les énoncés évaluatifs à leur 
tour contiennent des prédicats axiologiques ayant une composante descriptive…” 
(Jackiewicz 2014).

Aprecierea pozitivă este lesne de sesizat în enunțurile ce conțin o componentă 
emoțională, fiind desemnată cu ajutorul verbelor și al locuțiunilor: a plăcea,  
a (se) mira, a fi pe placul, a fi pe gustul ș.a., al sintagmelor ce inserează adverbe, 
substantive și adjective (a fi bucurie, a fi lucru bun, a fi drag ș. a.), asociate, de 
regulă, cu verbe la conjunctiv sau infinitiv. O bună parte a acestora sunt apte să 
exprime stări psihice, afective, stări intelectuale, ale imaginaţiei: „Şi, totuşi, cum 
mi-ar plăcea să am un bărbat, un copil…” (Călinescu 2000: 148); „.I-e drag şi lui 
să se ducă la şcoală” (Preda 1995: 131). Apreciere negativă comportă sintagmele 
ce includ adverbe, substantive și adjective: a fi dezolant, a fi neplăcut, a fi păcat, 
a fi ruşine, a fi o nebunie ș.a.: „Ruşine, măi, după ce am fost atâta vreme tânăr, să 
mai fiu o dată bătrân” (Druță 1964: 257); „… ar fi păcat să se despartă o pereche 
aşa de potrivită” (Rebreanu 1972: 151).

Ţinem să subliniem că modurile personale, mai cu seamă conjunctivul, 
condițional-optativul și, într-o anumită măsură, indicativul, imperativul și prezumtivul, 
pot dezvălui o multitudine de semnificaţii circumscrise sferei emoţionale umane, nu 
arareori atribuindu-li-se valori improprii: 

indignarea: „•	 Să-i dau eu banul muncit în sudori de mine?” (Călinescu 2000: 
279);
mirarea: „•	 Cum să mă alunge, taică? se miră nevasta” (Rebreanu 1992: 
239); „Ce-or fi grăit ei înde ei așa de iute? Întrebă cu uimire coșărarul” 
(Sadoveanu 1990: 52);
insistenţa: „Mie să-mi •	 dai brânză, zise iar Niculae, trântind lingura pe 
masă” (Preda 1995: 18); „Să vă servim alt şniţel! insistă gerantul” (Eftimiu 
1989: 16);
frica, oroarea: „Să mă ferească Dumnezeu! Rosti •	 cu groază coșărarul…” 
(Sadoveanu 1990: 53);
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disperarea: „•	 La ce să trăiesc, pentru cine să trăiesc?” (Călinescu 2000: 
296);
nedumerirea: „Dar, ce •	 să caute ea în Siberia? Ce să facă o fată din Poiana 
prin aceste pustietăți?” (Dabija 2011: 53);
supărarea: „•	 Cum să mai scot eu capul în lume, Doamne!” (Rebreanu  
1992: 282);
dubiul: „•	 Ce să-ţi răspund d-ră, la vârsta mea nu mai am astfel de preocupări” 
(Călinescu 2000: 317);
bănuiala: „•	 Adică să fi vrut flăcăul să-şi bată joc de Ana şi s-o lase pe urmă 
de râsul satului?”(Rebreanu 1992: 157);
ironia: „… •	 mă pufnea râsul: cum să demonstrezi ceea ce nu se poate 
demonstra?” (Preda 1990: 29); „Fii liniştit! zise Bologa iarăşi ironic” 
(Rebreanu 1972: 106);
mânia: „Aceste vorbe •	 să fie scuipate acelui ghiaur, a strigat prin 
spuma de mânie a buzelor sale Mamac-Beg” (Sadoveanu 1981: 203); 
„Atâta mi-ar lipsi acum! Se mânie căutând să împrăştie gândurile…” 
(Rebreanu 1992: 322); „Jder îl scutură cu mânie: ‒ Lasă tânguirile şi 
vorbele de prisos, ori te străpung …” (Sadoveanu 1981: 160);
avertizarea, amenințarea: „•	 Să nu care cumva să lipsești, că se face foc 
cuconașu Costi” (Sadoveanu 1990: 30); „Lasă linguşirile şi vicleniile. 
Răspunde dacă acesta e străinul cu care ai stat de vorbă…” (Sadoveanu 
1981: 92);
enervarea: „•	 Du-te imediat! Şi fierbea de enervare” (Petrescu 1991: 44);
calmul: „•	 Pofteşte, măria ta, şi ascultă, şopti Jder, dintr-odată liniştit” 
(Sadoveanu 1981: 169) etc.

În variate tipuri de enunțuri, efecte stilistice inedite se obțin grație utilizării 
conjunctivului și condițional-optativului cu valoare de indicativ, numite în 
literatura de specialitate conjunctiv indicatival și condiţional-optativ indicatival. 
În exemplul: „Sfinţiile voastre faceţi tot ce poftiţi. Cum să mai creadă lumea?” 
(Călinescu 2000: 304)/ Lumea nu mai crede, conjunctivul nu se pretează înlocuirii 
prin infinitiv, ci prin indicativ. În enunțurile interogativ-retorice, în care se repetă 
același verb, modurile în cauză reliefează pregnant o idee: „Nu, n-ai de ce să mă 
ierţi. Să mă ierţi că m-am regăsit? Să mă ierţi că a biruit totuşi dragostea pentru tine? 
Să mă ierţi? De ce să mă ierţi?” (Busuioc 1981: 256). A se compara: „Da cum n-aş 
vrea eu, domnule părinte?” (Rebreanu 1992: 194)/ Desigur, vreau. În unele enunțuri 
expresive, stările emoţionale, reacţiile psihologice ale locutorului sunt exteriorizate 
cu ajutorul condițional-optativului ce nu comută cu modurile concurente: „O, cât aş 
vrea să fiu în locul tău” (Rebreanu 1992: 215), pe când în alte anturaje, acesta este 
substituibil prin indicativul prezent sau imperfect: „Nici eu n-aş crede că-i ţine în 
casă” (Călinescu 2000: 193)/ Nici eu nu cred că-i ţine.
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Un efect stilistic deosebit denotă frazele ce conțin subordonate modale 
consecutive: „Inima bătea să-i spargă pieptul” (Dabija 2011: 108). În cadrul 
subordonatelor predicative, atributive, completive etc., stările emoționale sunt 
redate cu ajutorul modurilor verbale, dar și al variatelor unități lexicale. Acestea 
pot fi substantive (bucuria, satisfacţia, tristeţea, teama, suferinţa, fericirea, 
dezamăgirea, mândria, curiozitatea ș.a.): „… nu-mi stârnea nicio curiozitate 
s-o cunosc” (Preda 1990: 92); „Kudreavțev avea o plăcere deosebită să-i 
muștruluiască pe academicieni, scriitori, savanți cunoscuți pe tot mapamondul” 
(Dabija 2011: 79), adjective (bucuros, mândru, nerăbdător, curios, vesel, 
disperat ş.a.): „Moromete era foarte curios – şi foarte vesel în acelaşi timp – 
să vadă…” (Preda 1995: 46); „Mândru să fi contribuit la menţinerea numelui 
ilustru…” (Eftimiu 1989: 185), verbe (a se mulţumi, a se teme, a se sfii, a se 
bucura, a-i arde de ceva, a-i fi teamă, a-i fi jale, a (nu) se îndura, a se simţi 
tentat ş.a.): „…şi-i era teamă necontenit să nu se dărâme ceva” (Rebreanu 
1972: 32); „…se bucurau şi mai mult să fure femei şi fete ale altor creştini” 
(Sadoveanu 1981: 320); „…copila noastră e o proastă şi se ruşinează să se 
înfăţişeze” (Sadoveanu 1981: 127); „Era fericită să presupună că hainele lui 
trec acum prin mâinile ei” (Dabija 2011: 105).

În următoarele ambianțe, remarcăm îmbinarea diverselor mijloace de redare  
a stărilor emoționale: 

„Iar ei •	 stau lipiți unul de celălalt, ca într-o ladă verticală, își sorb unul 
altuia respirațiile, inimile le bat atât de aproape, încât parcă și-ar potrivi 
ritmurile, al uneia după cel al celeilalte, mâinile se caută, deși se tem să se 
atingă…” (Dabija 2011: 116);
„Mihai simțea cum ea •	 pătrunde în el prin toți porii. Înțelese că până acum 
nu iubi niciodată cu adevărat. Ca și cum o așteptase pe ea: să crească? Să-l 
găsească? Să o descopere?” (Dabija 2011: 123);
„Filoti îi privi •	 cu uimire, parcă atunci îl vedea întâia oară, și avu un 
rânjet silnic. Ascultând, începu să se plimbe prin odaie de la birou la 
ușă și-ndărăt. Răzeșul întoarse capul și întâlni privirile înfricoșate ale 
tovarășilor săi. Ochiu-i tăios avu o clipire ca și cum ar fi rostit scurt: 
„S-a făcut!” (Sadoveanu 1990: 213);
„Stătea în prag •	 abătută, rușinată, necăjită și se tot muta de pe un 
picior pe altul, căci nu se putea hotărî să intre. Cu umerii scăpătați, cu 
fruntea plecată, ofta, înghițind în sec, și ochii ei căprui mai mult pe 
jos, căci nu mai putea să vadă lumea, de înjosiți și rușinați, ce erau” 
(Druță 1988: 248).

În mostrele citate, sunt utilizate construcții comparative: „stau lipiți unul de 
celălalt, ca într-o ladă verticală”, subordonate modale consecutive, comparative 
de inegalitate, cauzale: „inimile le bat atât de aproape, încât parcă și-ar potrivi 



117

ritmurile”, „îi privi cu uimire, parcă atunci îl vedea întâia oară”, „avu o clipire ca și 
cum ar fi rostit scurt”, variate îmbinări de cuvinte și propoziții: „avu un rânjet silnic”, 
„ochiu-i tăios”, „privirile înfricoșate”, „tot muta de pe un picior pe altul”, „cu umerii 
scăpătați, cu fruntea plecată, ofta, înghițind în sec”, „ochii ei căprui mai mult pe jos, 
căci nu mai putea să vadă lumea, de înjosiți și rușinați, ce erau” etc.

Din cele relatate se desprind următoarele concluzii: 
1. Emoțiile, stări psihologice subiective ale locutorului, sunt dezvăluite pregnant 

în procesul comunicării, mai cu seamă în cadrul dialogului, ai cărui participanți încearcă 
să surprindă și să interpreteze stările emoționale și comportamentul conlocutorilor, 
gradul de adecvare a informației în raport cu realitatea.

2. Examinate prin prisma conceptelor evaluare, modalitate, act elocuțional, 
acestea sunt exteriorizate prin intermediul mijloacelor lingvistice ce aparțin unor 
niveluri diferite: cuvinte incidente și modale, interjecții, sintagme, diferite tipuri 
de enunțuri, fraze, remanieri de topică, repetiție etc. Modurile personale, mai 
cu seamă conjunctivul și condițional-optativul, pot exterioriza o multitudine de 
semnificaţii circumscrise sferei emoţionale umane, nu arareori impregnându-li-se 
valori improprii.

3. Variate acte elocuționale – reprezentative, directive, expresive, declarative – 
conturează intenţiile comunicative ale vorbitorilor. Prezintă interes actele elocuţionale 
reprezentative ce relevă „responsabilitatea emiţătorului privind informaţia despre o 
anumită situaţie şi autenticitatea judecăţii emise” și actele expresive ce denotă starea 
psihologică a emiţătorului.
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LEXICOgRAFI BASARABENI: 
gâNDURI DE RECUNOŞTINŢĂ…

MarIa ONOFRAŞ, lIdIa VrAbIE
Institutul de Filologie al AȘM

Abstract. There are not so many cases when scientists work their whole life in 
the same institution. These savants, about whom we will discuss below, are people who 
stepped into the Institute of Philology in the ’50s of the last century and they have never 
left their jobs until the end of their lives, in this way contributing to the prosperity of 
the institute whose employers they were. It is a quite difficult task to write about their 
work just in several sentences. Therefore, we selected only a few benchmarks, which 
shall make an accent on the framework from their biographies – the lexicology and the 
lexicography.

Keywords: lexicology, lexicography, scientists, institution employers, to writ, 
biographies.

Nu sunt prea frecvente cazurile când mai mulţi cercetători ştiinţifici activează 
o viaţă în una şi aceeaşi instituţie. Savanţii, despre care vom vorbi mai jos, sunt 
oamenii care păşind pragul Institutului de Filologie prin anii cincizeci, veacul trecut, 
nu au mai părăsit locul de muncă până la sfârşitul vieţii, contribuind la prosperarea 
institutului unde au fost angajaţi. Este o sarcină destul de dificilă să cuprinzi în câteva 
rânduri activitatea lor. De aceea am selectat doar câteva repere care să contureze un 
cadru din biografiile lor – lexicologia şi lexicografia.

Soloviov Vasile.
Dr. Vasile Soloviov a fost unul dintre primii lexicografi care au muncit 

toată viaţa la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
(azi Institutul de Filologie). A parcurs toate treptele carierei de cercetător, 
ajungând sef al Secţiei de Lexicologie şi Lexicografie, pe care a condus-o cu 
înţelepciune şi responsabilitate mai mulţi ani. Palmaresul filologului V. Soloviov 
este unul vast. El a reuşit să ofere publicului, pe parcursul vieţii, o serie de lucrări 
ştiinţifice valoroase consacrate limbii române.

Judecând după bogăţia creaţiei sale ştiinţifice, clasificăm activitatea lui în 
felul următor: 
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Lexicologie. A abordat o serie de probleme în acest domeniu, publicând mai 
multe articole în reviste şi culegeri de specialitate. În mod special îl preocupa criteriile 
de selectare a termenilor în dicţionarele explicative (Соловьов 1984: 4), propunând 
şi soluţii concrete la problemă dată. Savantul menţiona că la început termenul poate 
fi respins de dicţionarele explicative de uz general, apoi sub influenţa factorilor 
extralingvistici, poate fi inclus în registru cu menţiunea stilistică necesară, luându-l 
cu definiţia sa cu tot din dicţionarele terminologice.

Încă o idee dezvoltată de lexicologul V. Soloviov este clasificarea dicţionarelor 
în: dicţionare filologice, enciclopedice, terminologice, mixte; cele filologice, la rândul 
lor, se împart în: tezaur, dicţionare istorice, dicţionare de neologisme, ideografice, de 
sinonime, antonime, frazeologice etc.

În atenţia cercetătorului a fost şi tipologia definiţiilor, care le-a divizat în: 
definiţii funcţionale, definiţii morfologice, operaţionale şi mixte, precizând că 
definiţia funcţională este esenţială, întrucât se formulează după anumite principii 
lexicografice care transmit informaţia necesară despre obiecte, fenomene etc. 
(Соловьов 1984: 5).

Activitatea dr. V. Soloviov se axează însă mai mult pe tema lexicografie.  
A avut o excepţională pregătire şi o experienţă lexicografică îndelungată 
dobândită prin munca de cercetare la Institut, dicţionarele lui având un ecou 
de amploare în lingvistica generală. A fost autorul, coautorul, coordonatorul, 
redactorul, redactorul responsabil şi revizorul a câtorva zeci de dicţionare 
(aproximativ 32), printre care: Mic dicţionar frazeologic moldovenesc-rus, 
Chişinău, 1958, care constituie o primă încercare de a elabora un dicţionar 
frazeologic al limbii literare şi conţine expresii frazeologice cu echivalentul 
respectiv din limba rusă. Multă muncă a depus V. Soloviov. şi la elaborarea 
Dicţionarului frazeologic, Chişinău, 1976. Aici a fost adoptat un criteriu formal 
de aranjare a materialului. Fiecare unitate frazeologică a fost înregistrată o singură 
dată, la primul substantiv din expresie. Traducerea în limba rusă s-a realizat prin 
echivalente adecvate, dar s-au folosit şi traduceri ad-litteram. Sub redacţia lui au 
apărut mai multe dicţionare: a) bilingve (Dicţionar fizic rus-moldovenesc, Chişinău, 
1968, Краткий русско- вьетнамский словарь, Chişinău, 1976, Dicţionar rus-
moldovenesc (DRM), în 3 vol., Chişinău, 1985-1987 etc.); b) explicative (Dicţionar 
explicativ al limbii moldoveneşti (DELM), vol. I – 1977, vol. II - 1985. Dicţionar 
explicativ şcolar, Chişinău, 1961, dar şi Dicţionar ortografic al limbii moldoveneşti 
(cu elemente de ortoepie), Chişinău, 1978); c) culegeri de articole de specialitate 
(Lexicul şi frazeologia limbii moldoveneşti contemporane, Chişinău, 1981, 
Cercetări de lingvistică moldovenească, Chişinău, 1984 etc.).

În concluzie, menţionăm că cercetătorul V. Soloviov s-a impus ca un savant 
notoriu, fiind un lingvist care a oferit lucrări deosebit de utile pentru publicul larg.
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Ion Zaporojan
Originar din satul Antoneuca, de lângă Drochia, Ion Zaporojan s-a născut 

în anul 1932 într-o familie de ţărani înstăriţi. Îşi face studiile primare la şcoala 
din satul natal, apoi studiile medii la Baraboi. În anul 1951 susţine examenele 
la Facultatea de filologie a Universităţii de Stat din M0ldova (USM), pe care  
o absolvă în 1956. Timp de câţiva ani a lucrat în calitate de director al şcolii medii 
din satul Glavan. Din anul 1959 îşi face stagiul de doctorand la Academia de Ştiinţe 
a Moldovei, iar în 1962 este angajat în funcţie de cercetător ştiinţific la Secţia de 
Lexicologie şi Lexicografie al Institutului de Filologie, unde îmbrăţişează nobila 
şi responsabila profesie de lexicograf.

În 1974 susţine teza de doctor în filologie cu tema: „Clasificarea omonimelor 
în limba moldovenească contemporană”. Punctul de vedere asupra acestui subiect 
îl expune nu numai în teză, dar succint în mai multe articole (Zaporojan 1973, 
Zaporojan 1981), precum şi în Studiul introductiv la Dicţionarul de omonime al 
limbii moldoveneşti, Chişinău, 1988, al cărui coautor este. După cum menţiona  
I. Zaporojan, problema omonimelor întâmpina dificultăţi din cauza înţelegerii 
diferite a fenomenului dat. Astfel, unele lucrări de lexicologie, unele manuale împart 
omonimele în: omonime propriu-zise, omofone şi omografe. Această sistematizare 
este puţin convingătoare din punct de vedere teoretic, consideră autorul.  
„O asemenea clasificare nu ne vorbeşte nimic despre omonimele rezultate din 
diferenţierea semantică a cuvintelor polisemantice, despre omonimele etimologice, 
despre omonimele ce aparţin la diferite clase sau categorii gramaticale etc.” 
(Dicţionar 1988: X), propunând propria clasificare: omonime lexicale, omonime 
lexico-gramaticale şi omonime morfologice.

Cunoscând bine limbile română şi rusă, mai puţin franceza şi germana, 
dr. Ion Zaporojan şi-a orientat de la bun început preocupările ştiinţifice în două 
direcţii: dicţionare bilingve şi dicţionare explicative. Pe primul plan în activitatea 
lui s-au plasat dicţionarele bilingve. Practic este imposibil a numi aici toate 
dicţionarele la care a lucrat, vom enunţa doar câteva: Dicţionar român-rus,  
(în colaborare), Chişinău, 1991, Dicţionar român-rus, (în colaborare), Chişinău, 
2001 şi 2007, Dicţionar român-rus (colectiv de autori), Chişinău, 2001 (şi ediţiile 
din 2007, 2010), Dicţionar pentru elevi român-rus, rus-român (în colaborare), 
Chişinău, 2006, Dicţionar rus-român ‒ român-rus (în colaborare), Chişinău, 
2008 etc. Concomitent cercetătorul I. Zaporojan a participat şi la elaborarea 
dicţionarelor explicative: DELM, ambele volume, Dicţionar explicativ uzual 
(colectiv de autori), Chişinău, 1999, Dicţionar explicativ ilustrat. Cl. I-IV 
(colectiv de autori), Chişinău, 2003 (şi ediţiile din 2007, 2009, 2010, 2015) 
etc. De menţionat, că ultimul dicţionar s-a învrednicit cu titlul „Cartea anului 
pentru copii”, 2003, decernat la Târgul de Carte de la Bucureşti. Putem afirma 
cu certitudine, că lucrările menţionate reprezintă o realizare originală în tot 



122

spaţiul românesc. Selecţia cuvintelor româneşti, găsirea echivalentelor ruseşti 
adecvate, înregistrarea numeroaselor construcţii de limbă, precizările facultative 
din paranteze este, fără îndoială, şi meritul lui Ion Zaporojan, care s-a străduit 
să scoată în evidenţă valorile semantice şi expresive ale lexicului.

Activitatea de savant Ion Zaporojan a îmbinat-o de-a lungul anilor cu  
o vastă muncă de propagare a cunoştinţelor, participând cu referate la numeroase 
manifestări ştiinţifice care s-au desfăşurat în republică şi peste hotare, şi care i-au 
asigurat dr. I. Zaporojan un deplin merit ştiinţific în rândul specialiştilor.

E cunoscută şi poziţia lui civică. În anii de Renaştere Naţională a militat 
pentru adevărul ştiinţific şi istoric privind limba română, grafia latină şi unitatea 
lingvistică moldo-română, participând practic la toate manifestările organizate cu 
această ocazie în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi în republică.

Tatiana Celac
Dr. T. Celac a absolvit Facultatea de filologie a USM, ca după aceasta să se 

încadreze în munca ştiinţifică la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură al Academiei 
de Ştiinţe din Moldova, parcurgând traseul avansării de la cercetător ştiinţific inferior 
în Secţia de Lexicologie şi Lexicografie, la cercetător ştiinţific superior.

Aria preocupărilor savantei este destul de vastă. Vom desprinde convenţional 
doar câteva direcţii: 

1. Lexicologie. Tema de cercetare a T. Celac au fost diminutivele, 
publicând mai multe articole în presa de specialitate (Celac 1973; Celac 1981), 
unde sistematizează principiile de clasificare, menţionând în special două tipuri: 
a) diminutive cu o structură unică şi b) diminutive care admit două sau mai multe 
variante structurale. În studiile sale autoarea menţionează că diminutivele sunt 
utilizate pentru a da o notă apreciativă celor descrise şi de cele mai multe ori 
sunt folosite în vorbire, ceea ce-i permite să concluzioneze că sfera de utilizare  
a diminutivelor este limba vorbită. Aceste idei au fost puse la baza tezei de 
doctor, susţinută cu succes, dând dovadă de o temeinică pregătire ştiinţifică. 
Conceptul lingvistic al T. Celac, referitor la diminutive a fost expus parţial la 
diferite conferinţe, simpozioane, congrese de lingvistică care au avut loc în ţară 
şi peste hotare.

2. Contribuţia care i-a adus faima binemeritată T. Celac este domeniul 
lexicografiei. Ani în şir a adunat o zestre bogată de dicţionare de diferite tipuri. 
Cercetătoarea este autor şi coautor, redactor responsabil a mai multor dicţionare 
explicative şi bilingve. Calitatea sa de bun specialist în domeniul lexicografiei sunt 
confirmate de apariţia DELM, 2 vol., Dicţionar şcolar român-rus, Chişinău, 2005 
(în colaborare), Dicţionar român-rus, Chişinău, 2002 (în colaborare), Dicţionar 
moldovenesc-rus, Chişinău, 1987 (în colaborare), DRM, în 3 vol., Dicţionar român-
rus sinonimizat, Chişinău, 2005 etc.
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3. Un loc aparte acorda T. Celac îngrijirii textelor vechi. În acest sens, 
drept confirmare, se alătură valoroasa cronică a lui Ion. Neculce O samă de 
cuvinte, Chişinău, 1986, care are o limbă expresivă, plastică şi dă un farmec 
deosebit limbii utilizate în acele timpuri. T. Celac a avut grijă ca simplitatea 
limbii cronicarului să fie un triumf al culturii naţionale, considerând inadmisibil 
modernizarea textelor vechi.

4. T. Celac a fost redactor şi redactor responsabil al diferitelor dicţionare şi 
culegeri: DELM, 2 vol., Dicţionar de frazeologisme rus-moldovenesc, autor Larisa 
Lupişor, 1987, Dicţionar român-rus sinonimizat, vol. I, Dicţionar chimic rus-român, 
autor Dm. Batâr, 1963, culegerea Молдавское языкознание в советской печати, 
Chişinău, 1978 etc.

Acestea sunt doar câteva din lucrările realizare de T. Celac şi nu există  
nici o îndoială că potenţialul ei creator era încă în stare să ne bucure cu  
noi dicţionare.

Faptele relatate mai sus ne conving că dr. T. Celac a fost o personalitate 
cu o excelentă pregătire filologică, care s-a dăruit în întregime şi cu devotament 
muncii de lexicograf.

Tamara Ursu
Tamara Ursu s-a născut în anul 1929 în oraşul Chişinău într-o familie de 

muncitori ruşi. În anul 1949 se înscrie la Facultatea de filologie a USM, absolvind-o 
cu menţiune. A lucrat profesoară de limbă şi literatură în satul Bravicea, raionul 
Călăraşi. În anul 1957 devine doctorandă la USM, studiind limba letopiseţului lui 
Dm. Cantemir. A susţinut teza în 1966. În acest domeniu înregistrează mai multe 
publicaţii (Ursu 1960; Ursu 1981). Spaţiul nu ne permite să nominalizăm fiecare 
articol în parte. Dar nu putem trece peste monografia Limba hronicului lui Dm. 
Cantemir, Chişinău, 1973, deoarece vorbeşte de un câmp larg de căutări şi interese 
ale savantei. Monografia este consacrată examinării graficii, morfologiei, sintaxei şi 
lexicului hronicului lui Dm. Cantemir. Pentru a scrie lucrarea, cercetătoarea a studiat 
manuscrisul original „Hronicul vechimii a romano – moldo - vlahilor”, l-a copiat şi 
l-a colaţionat cu ediţiile existente atunci. Studierea istorico-comparativă a faptelor, 
folosirea datelor statistice, analiza paleografică a textului i-au permis autoarei 
monografiei să dezvăluie unele trăsături specifice, să releve elementul popular şi 
savant, precum şi influenţa altor limbi asupra limbii acestei lucrări.

Dr. T. Ursu, pasionată de cultul muncii, supusă unei severe discipline 
intelectuale, şi-a mobilizat resursele ştiinţifice pentru a răspunde exigenţelor, 
afirmându-se şi ca unul dintre cei mai competenţi lexicografi din Secţia de 
Lexicologie şi Lexicografie a Institutului de Filologie, elaborând şi redactând 
mai multe dicţionare actuale şi azi: Dicţionar român-rus sinonimizat (colectiv 
de autori), DRM, în 3 vol. (colectiv de autori), DELM în 2 vol. Dicţionar român-
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rus (în colaborare), Dicţionar ortografic al limbii moldoveneşti (cu elemente de 
ortoepie) (colectiv de autori), 1978, Dicţionarul moldovenesc-rus, 1987 etc. Nu 
este uşor să ierarhizăm, după criteriul importanţei, lucrările T. Ursu: toate au o 
valoare ştiinţifică şi suscită interesul specialiştilor.

Cercetătoarea T. Ursu a fost o persoană cunoscută şi în domeniul 
pedagogiei, fiind autor de manuale - Limba şi literatura moldovenească pentru 
şcolile ruse, cl. a VII-ea, (în colaborare cu Leonid Voitovschi), manual ce  
a susţinut tocmai 9 ediţii.

Colegii şi cei apropiaţi T. Ursu au toate motivele să ia exemplu de modul 
de viaţă şi de activitate al ei. De o modestie proverbială T. Ursu nu iubea lauda, 
chiar dacă era adevărul, dar e mai bine să spunem adevărul, fiindcă el este 
bucuria de a cunoaşte un om cu demnitate de la care putem învăţa oricând.

Tolocenco Elena
Elena Tolocenco s-a născut în anul 1928 în raionul Râbniţa. Studiile superioare 

le urmează în oraşul Chişinău la Facultatea de filologie a USM, pe care o absolvă în 
1953. Tot în acest an a fost angajată la Institutul de Limbă şi Literatură.

Fiind sefa Sectorului de Cartotecă generală a limbii române din cadrul 
Secţiei de Lexicologie şi Lexicografie scrie o serie de articole privind fişierul. 
(Tolocenco 1987: 21). Elaborează principiile de alcătuire a cartotecii, menţionând 
că ea trebuie să constituie baza oricărei munci ştiinţifice, căci contribuie într-o 
măsură oarecare la stabilirea tendinţelor de evoluţie a lexicului. Fişierul trebuie 
să reflecte cât mai complet componenţa lexicală şi frazeologică a limbii literare 
din toate perioadele evoluţiei ei. Pentru aceasta s-au ales textele care prezentau 
valoroase modele de literatură clasică şi cea contemporană: texte din literatura 
artistică, social-politică, manuale, publicaţii periodice, literatura ştiinţifică, 
dicţionare şi enciclopedii. E. Tolocenco propune să fie folosite şi traducerile 
din literatura popoarelor lumii. În felul acesta fişierul se va completa cu unităţi 
împrumutate din literatura tradusă de literaţi cunoscuţi (Tolocenco 1984: 38). 
Cercetătoarea mai menţionează că este util să se fişeze mai intens presa periodică, 
deoarece anume aici pulsează din plin viaţa cuvintelor, se întâlnesc multe elemente 
lexicale noi, precum şi sensuri noi, forme mai învechite ale unor cuvinte.

La propunerea E. Tolocenco Sectorul de Cartotecă generală a limbii române  
a colaborat intens cu studenţii de la Facultatea de filologie a USM. În urma colaborării, 
fişierul s-a completat cu un număr impunător de fişe, în special s-au selectat materiale 
ce oglindesc fenomenele noi în lexicul limbii noastre.

E. Tolocenco a ştiut să îmbine în mod armonios munca de cercetare cu 
munca administrativă, fiind mai mulţi ani secretar ştiinţific al Institutului.  
Ca administrator a fost omul compromisurilor raţionale, reuşind să găsească 
soluţii chiar şi atunci când nu era de acord cu unii colegi.
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Filolog, lexicolog, administrator, E. Tolocenco a fost şi redactor responsabil 
la mai multe culegeri colective: Cercetări de lingvistică moldovenească, 
Chişinău, 1984, Lexicul şi frazeologia limbii moldoveneşti contemporane, 
Chişinău, 1981 etc.

Voitovschi Vitalie
Voitovschi Vitalie s-a născut la 8 septembrie 1923, în satul Șaptebani, raionul 

Râşcani, Republica Moldova, într-o familie de ţărani. Studiile primare le face la 
şcoala din sat, apoi studiază la Şcoala pedagogică normală din or. Bălţi. În anul 1938 
instituţia de învăţământ a fost închisă, reluându-şi studiile la Şcoala pedagogică 
normală din or. Chişinău. După absolvire, în anul 1944, se înscrie la Facultatea de 
filologie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din or. Chişinău, iar, după 
absolvire, în anul 1948, se angajează învăţător de limba şi literatura moldovenească 
în satul Târnova, raionul Drochia. Lucrează un timp şi la Institutul şcolilor. Din 1962 
este angajat la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
unde munceşte până la sfârşitul vieţii.

În calitate de cercetător ştiinţific a publicat un şir de articole în revistele şi 
culegerile de specialitate (Voitovschi 1973; Voitovschi 1981), unde a examinat 
legăturile de sens între determinant şi determinat, pentru a stabili locul sinonimiei 
epitetelor în raport cu unitatea lexicală, sinonimele contribuind la nuanţarea sensului, 
la exprimarea unor caracteristici subtile ale fenomenului descris.

Mai bine de jumătate de viaţă Vitalie Voitovschi a activat în cadrul Secţiei 
de lexicologie şi lexicografie. A muncit cu dăruire, uneori prea meticulos, cântărind 
fiecare cuvânt înainte de al include în dicţionar. A participat la elaborarea unor lucrări 
lexicografice importante, de ex., DELM, în 2 volume, DRM, în 3 volume, Dicţionar 
rus-român sinonimizat în 2 volume, la cel din urmă fiind şi redactor.

Vitalie Voitovschi a fost coautor a numeroase manuale de limba 
moldovenească pentru elevii școlilor ruse: Limba moldovenească. Manual pentru 
clasa a IV-a, Chişinău, 1975, reeditat în 4 ediţii; Limba moldovenescă. Manual 
pentru clasa a V-ea, Chişinău, 1975, reeditat în 5 ediţii. Publică o culegere de 
expuneri pentru elevi, o broșură pentru orele facultative la limba şi literatura 
moldovenească a şcolii medii.

Cercetătorul Vitalie Voitovschi a muncit mult, cu sârguinţă şi dăruire de 
sine, dând dovadă de fidelitate profesiei alese, tăcut din fire şi cu un zâmbet blând 
pe buze.

Lupușor Larisa
Larisa Lupuşor s-a născut la 24 august 1933, în satul Mladinești, raionul 

Carpineni, Republica Moldova într-o familie de funcţionari. Îşi face studiile la 
şcoala medie din satul natal pe care o absolvă în anul 1951. După absolvire lucrează 
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învăţătoare, iar din anul 1953 până în 1958 este studentă la Universitatea de Stat 
din Chişinău, Facultatea de filologie. Activează apoi câteva luni la şcoala nr. 7 din 
Chişinău. În 1959 este angajată în calitate de traducător la revista „Здравохранение” 
din or. Chişinău.

Din anul 1961 munceşte în Secţia de lexicologie şi lexicografie a Institutului de 
Limbă şi Literatură, parcurgând toate treptele ierarhiei ştiinţifice. Larisa Lupușor s-a 
dovedit a fi un cercetător ştiinţific pasionat de lexicologie şi lexicografie. A publicat 
mai multe articole în reviste şi culegeri de specialitate (Lupușor 1973; Lupuşor 
1981; Lupuşor 1984) în cadrul cărora au fost distinse şi cercetate două grupe mari 
de unităţi frazeologice adjectivale luate sub aspectul componentelor acestora: unităţi 
frazeologice adjectivale al căror model conţine ca dominantă gramaticală un adjectiv 
şi unităţi frazeologice care au în componenţa lor ca dominantă gramaticală diferite 
părţi de vorbire.

Participă cu referate la conferinţe, simpozioane şi congrese de lingvistică, 
care au avut loc în ţară şi peste hotare (conferinţa Şcoala lingvistică de vară 
de la Rostov-pe-Don, comunicarea fiind publicat în revista „Limba şi literatura 
moldovenească” 1979, nr.2). A participat la elaborarea unor lucrări lexicografice 
de valoare, cum ar fi: DELM, în 2 volume, Dicţionar rus-român sinonimizat  
în 2 volume, DRM în 3 volume. Larisa Lupușor este autoarea Dicţionarului 
şcolar de frazeologisme rus-moldovenesc. Chişinău, Lumina, 1987, 165 pag. 
Această mică lucrare este o încercare de a înmănunchea cele mai uzuale expresii 
frazeologice ruseşti cu tălmăcirea lor în limba română. La baza dicţionarului au 
fost puse expresii frazeologice extrase din crestomaţiile pentru şcoala medie şi 
din literatura artistică, prevăzută de programa şcolară.

Larisa Lupușor a fost un om de omenie, prietenoasă şi mărinimoasă, 
modestă şi perseverentă, gata în orice moment să împartă cu cei din jur bucuriile 
şi necazurile vieţii.

Colța Elena
Elena Colţa s-a născut la 7 iunie 1935 în or. Comrat, Republica Moldova. 

Studiile medii le face în or. Comrat. În 1954 se înscrie la USM, Facultatea de limbă 
şi literatură rusă. După absolvire, în 1958, este angajată la Institutul de Limbă şi 
Literatură al Academiei de Ştiinţe din Moldova. În anul 1987 Elena Colța se transferă 
în calitate de cercetător ştiinţific superior la Secţia de etnografie şi studiul artelor, apoi 
la Secţia minorităţilor naţionale.

Cercetătoarea Elena Colța publică, în revistele de specialitate, mai multe 
articole despre morfologia, ortografia, frazeologia limbii găgăuze (Colţa1980; Colţa 
1981; Colţa 1973 ). De asemenea studiază împrumuturile slave şi romane în limba 
găgăuză, cele două grupe mari de cuvinte compuse: a) cuvinte compuse formate după 
principiul recţiunii; b) cuvinte compuse, formate după principiul reduplicaţiei.
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Elena Colța este coautoare a Dicţionarului găgăuz-rus-moldovenesc. 
Moscova, Editura „Советская енциклопедия”, 1973, 664 pag. În prefaţă 
cercetătoarea menţionează că limba găgăuză este o limbă puţin studiată şi speră 
că acest dicţionar va fi un instrument necesar pentru cunoaşterea normelor 
ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii găgăuze, util în rezolvarea 
dificultăţilor de scriere şi practic prin alegerea cuvintelor care aparţin acestei 
limbi. Elena Colța a participat la numeroase expediţii dialectologice în satele 
găgăuze de unde a adunat material ce a stat la baza unor lucrări valoroase ca: DRM 
în 3 vol., Диалектологический атлас тюркских языков СССР, Новосибирск, 
1987; Лингвистический атлас Европы, Olanda, 1986, 1988. A fost coautoare 
a numeroase manuale de limba găgăuză: Crestomaţie a literaturii găgăuze, cl. a 
VII-ea, Chișinău, Editura „Lumina”, 139 pag., Manual de limba găgăuză, cl. a 
VII-ea, Chișinău, Editura „Lumina, 1986 etc.

Cercetătoarea Elena Colța a recenzat Gramatica limbii găgăuze, Chișinău, 
1990, a fost redactor la Culegere de balade populare găgăuze. Până la sfârşitul vieţii 
(în 2001) a lucrat la alcătuirea Marelui dicţionar academic găgăuz-rus (Большой 
академический гагаузско-русский словарь ).

A fost o fire harnică şi muncitoare, onestă, cu simţul răspunderii şi mereu gata 
de a susţine şi a ajuta pe oricine care avea nevoie de ajutor.

În concluzie menţionăm că cercetătorii de la Secţia de Lexicologie şi 
Lexicografie rămân a fi nişte mari lexicografi, prin valoroasele lor lucrări, prin 
pasiunea lor pentru muncă. Ei vor rămâne în memoria colegilor şi a prietenilor ca 
nişte îndrăgostiţi de viaţă şi de lexicografie, vor dăinui prin felul cum au ştiut sa stea 
la datorie până la urmă şi să transmită şi altora ce au avut mai de preţ - experienţa 
de muncă. Să ne aplecăm cu respect asupra cărţilor lor care ne-au transmis lumina în 
cugetul nostru.

Omagiul adus foştilor colegi în aceste rânduri ne trezeşte sentimente de 
satisfacţie şi mândrie că printre ei am fost şi noi.
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ASPECTE SEMASIOLOgICE ŞI ONOMASIOLOgICE
ALE POLISEMIEI

TaMara PAHOMI, lIlIana POPOVSCHI
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. Polisemia constituie una din caracteristicile fundamentale ale sistemului 
lexical în parte şi ale limbilor naturale în genere, corespunzând legilor de dezvoltare 
a acestora: tendinţei semnificantului de a avea mai multe semnificate şi tendinţei spre 
economie de resurse. Polisemia cuvintelor este studiată, de regulă, în cadrul semasiologiei 
– disciplină ce are ca obiect de investigaţie latura de conţinut a unităţilor lexicale. Însă 
pentru a pătrunde în esenţa fenomenului este necesar să descriem procesul de modificare 
a sensului din dublă perspectivă: semasiologică şi onomasiologică. Din punct de vedere 
pur semasiologic modificarea semantică constă în restructurarea conţinutului semic al 
sememului derivant. Abordarea onomasiologică, propunându-şi să reconstituie procesul 
creării de noi unităţi nominative, în care motivaţia reprezintă elementul-cheie, presupune 
o analiză a factorilor externi, de natură ontică (realitatea extraglotică) şi de natură psihică 
(gândirea), ce determină apariţia de noi sensuri – denumiri ale elementelor realităţii, 
descoperite în procesul cunoaşterii.

Cuvinte-cheie: polisemie, semasiologie, onomasiologie, structură semantică, 
modificare semantică/ derivare semantică, motivaţie

Résumé. La polysémie est une des caractéristiques fondamentales du système 
lexical en particulier et des langues naturelles en général, correspondant aux lois de 
développement de celles-ci, notamment à la tendance du signifiant d’avoir plusieurs 
signifiés et à la tendance vers l’économie de ressources. La polysémie des mots est 
étudiée d’habitude dans le cadre de la sémasiologie – discipline linguistique ayant 
comme objet d’investigation le contenu des unités lexicales. Cependant, pour pénétrer 
l’essence du phénomène il est nécessaire de décrire le processus de modification du 
sens dans une double perspective: sémasiologique et onomasiologique. Du point de vue 
purement sémasiologique la modification sémantique consiste dans la restructuration 
du contenu sémique du sémème dérivant. L’approche onomasiologique, qui envisage 
de reconstituer le processus de création de nouvelles unités nominatives dont la 
motivation constitue l’élément-clé, suppose l’analyse des facteurs extéreurs, d’ordre 
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ontique (la réalité extralinguistique) et d’ordre psychique (la pensée), qui déterminent 
l’apparition de nouveaux sens – dénominations des éléments de la réalité découverts 
par la cognition humaine.

Mots-clés: polysémie, sémasiologie, onomasiologie, structure sémantique, 
modification sémantique / dérivation sémantique, motivation.

Se ştie că polisemia sau însuşirea cuvintelor de a avea mai multe sensuri 
constituie una din caracteristicile fundamentale ale sistemului lexical în parte şi ale 
limbilor naturale în genere, corespunzând legilor de dezvoltare a acestora: tendinţei 
semnificantului de a avea mai multe semnificate (care împreună cu tendinţa contrarie 
a semnificatului de a fi exprimat prin mai multe forme este denumită, după Karcevski, 
dualism asimetric al semnului limbii) şi tendinţei spre economie de resurse (formulată 
de A. Martinet). Polisemia este studiată, de regulă, în cadrul semasiologiei – disciplină 
ce are ca obiect de investigaţie latura de conţinut a unităţilor lexicale, inclusiv a celor 
polisemantice. Cu toate acestea, orice categorie lexico-semantică poate fi studiată 
din două puncte de vedere, semasiologic şi onomasiologic, ce „se presupun cu 
necesitate şi se complinesc reciproc”, susţine Aurel Scorobete (Scorobete 1977: 561), 
iar după Kurt Baldinger „sunt complementare şi corespund dublei naturi a semnului 
lingvistic” (Scorobete 1977: 562). Cât priveşte polisemia, se recunoaşte că „pentru 
a determina natura obiectivă a fenomenului cercetat” este necesar să se apeleze  
„la ambele modalităţi de interpretare a acestuia, şi anume: la aspectul onomasiologic 
şi la cel semasiologic” (Bahnaru 2009: 163).

Cele două condiţii definitorii ale polisemiei, 1) pluralitate de sensuri asociată 
unei forme şi 2) legătura între sensuri, o deosebesc de alte două categorii semantice, 
monosemia şi omonimia, şi o înscriu într-un dublu sistem de opoziţie cu cele din 
urmă. Relaţiile între sensuri sunt de natură derivaţională şi se explică prin faptul 
că polisemia, deşi se manifestă în sincronie, este rezultatul evoluţiei semantice  
a unităţilor lexicale, al mutaţiilor de sens ce se produc în diacronie. În această ordine 
de idei este cazul să amintim că, din punctul de vedere al ordinii apariţiei, unul din 
sensurile (sememele) cuvântului polisemantic este primar (de bază), iar celelalte sunt 
derivate, s-au format de la cel primar şi sunt dependente de acesta. Cu alte cuvinte, 
sensurile (sememele) cuvântului polisemantic formează un microsistem, o structură 
ierarhic organizată (semantemul), iar coeziunea sememelor este asigurată de prezenţa 
în structura lor a semelor comune.

Caracterul de sistem al structurii semantice a polisemelor este determinată 
de existenţa a două tipuri de relaţii de dependenţă între sememe: de dependenţă 
structurală şi de dependenţă motivaţională (Bahnaru 2009: 55). Pentru a pătrunde 
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în esenţa polisemiei este necesară descrierea retrospectivă a procesului de 
modificare a sensului, pornind de la analiza structurii semantice actuale a cuvintelor 
polisemantice, şi anume dinspre sensurile derivate spre cel de bază, şi ţinând cont 
de cele două tipuri de relaţii dintre sensuri.

Semasiologia modernă a demonstrat existenţa relaţiilor de dependenţă struc-
turală, identificând modele de constituire a semantemelor şi realizând o clasificare  
a lor. În literatura de specialitate am descoperit două tipologii principale ale polisemiei: 
prima deosebeşte polisemia în lanţ (sensurile cuvântului derivă unul din altul), radială 
(sensurile derivă din sensul de bază) şi arborescentă sau combinată (o îmbinare  
a primelor două tipuri) (Bucă, Evseev 1976: 68-69; Corlăteanu, Melniciuc 1992: 
64; Zgardan 1997: 88-92); cea de-a doua – tipul coordonator, tipul subordonator, 
cu subtipurile incluziv de treaptă, omogen, eterogen, omogen-eterogen şi mixt, tipul 
coordonator-subordonator (Bahnaru 2009: 55-64). Se vorbeşte şi despre o polisemie 
regulată sau iterativă, în cazul în care un anumit tip de polisemie se repetă la grupuri 
şi serii întregi de cuvinte: sinonime, antonime etc. (Bucă, Evseev 1976: 73-74).

Din perspectivă pur semasiologică modificarea semantică presupune 
restructurarea conţinutului semic al sememului primar (derivant), ce se realizează 
prin adăugare, suprimare sau substituire de seme, şi urmează modelele de filiaţie 
a sensurilor existente în limbă. Însă indiferent de apartenenţa la un tip sau altul 
şi de modificările semantice suportate de sememul derivant, esenţial este faptul 
că sememul derivat repetă o parte din conţinutul semic al acestuia (Bahnaru 
2009: 163).

Pentru a ilustra dependenţa structurală dintre sensurile cuvintelor poli-
semantice vom supune analizei semice un cuvânt dintre cele mai cunoscute 
în limba română – cuvântul gât. Acest cuvânt este prezentat de majoritatea 
dicţionarelor explicative cu patru sensuri: „1) parte a corpului care uneşte capul 
cu trunchiul; 2) parte interioară a gâtului; gâtlej; 3) cantitate de mâncare sau de 
băutură care poate fi înghiţită dintr-o singură dată; 4) parte mai strâmtă şi mai 
alungită a unor obiecte care este asemănătoare cu gâtul”. Primul semem derivat 
(al doilea în ordinea prezentării lexicografice) s-a format prin adăugarea unui 
sem: hiperosemul „parte interioară”, comunitatea semantică fiind asigurată de 
hiposemul „gât”, care poate fi înlocuit cu întregul conţinut semic al sememului 
derivant. Conţinutul sememului al doilea se repetă în sememul al treilea ca parte 
a semnificaţiei verbului a înghiţi, definit prin „a face să treacă mâncarea, băutura 
etc. în stomac prin gât (prin partea interioară a gâtului)”. Sememul al patrulea 
s-a format de la primul prin substituirea hiperosemului „parte a corpului” cu 
„parte a unor obiecte”, trăsătura comună fiind „(forma) mai strâmtă şi mai 
alungită”. Prin urmare, dintre cele trei sensuri derivate ale cuvântului gât, două 
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s-au format prin adăugare de seme, iar unul prin substituirea unui sem. Sensurile 
2) şi 4) derivă din primul, iar sensul 3) – din 2), astfel încât structura semantică 
a cuvântului gât corespunde tipului de polisemie arborescentă (combinată) sau 
tipului subordonator mixt.

Polisemia este un produs al modificărilor semantice, dar şi al cunoaşterii, 
al necesităţii de a numi noi denotaţi. „Trecerea de la sensul de bază la cel derivat 
marchează întotdeauna drumul parcurs de om în cunoaşterea realităţii” (Bucă, 
Evseev 1976: 43), iar abordarea onomasiologică a polisemiei presupune o analiză 
a factorilor externi, de natură ontică (realitatea extraglotică) şi de natură psihică 
(procesul gândirii), ce determină apariţia de noi sensuri – denumiri ale elementelor 
realităţii, descoperite de om.

Asemeni altor procedee generatoare de unităţi nominative, crearea de noi 
sensuri lexicale, numită şi derivare semantică, are la bază legile generale ale gândirii 
umane, activităţile psihice de reflectare, idealizare, abstractizare, generalizare 
a obiectelor şi a caracteristicilor lor esenţiale (formă, funcţie etc.), clasificare, 
formare a noţiunilor. Cu alte cuvinte, înainte de a fi numite, obiectele sunt reflectate 
în conştiinţa oamenilor, forma cea mai generală şi cea mai abstractă de reflectare 
fiind noţiunea. În procesul analizei mentale vorbitorul stabileşte anumite asociaţii 
între noul obiect şi obiectele deja cunoscute, iar comparându-le identifică, pe de 
o parte, trăsăturile referenţiale caracteristice ale noului obiect, pe de altă parte, 
trăsătura lor comună care va permite categorizarea noului obiect prin raportarea la 
o clasă de obiecte. Trăsătura comună va constitui semnul reprezentării obiectului 
(imaginea primară), care, asociat cu un cuvânt, reprezintă semnul motivant al noii 
denumiri. Lanţul asociativ care duce la conturarea conceptului corespunde unui 
şir de judecăţi despre obiect, căci, după cum se ştie, orice noţiune este de fapt 
o „noţiune-concluzie” care însumează totalitatea ideilor care pot fi exprimate 
în legătură cu obiectul (Tratat 1972: 27). Iar judecata se formulează, după cum 
se admite, de regulă, în cadrul propoziţiei. Una din judecăţile despre obiect va 
conţine în mod obligatoriu semnul motivant. Aceasta poate fi considerată judecata 
motivantă (Языковая номинация 1977: 227). Selectarea semnului motivant din 
judecata-propoziţie motivantă permite formarea structurii onomasiologice a noii 
unităţi nominative ce va conţine atât informaţie comună cu a vechii denumiri, cât 
şi informaţie nouă cu rol de diferenţiere. Astfel, unitatea nou-creată, amintind de 
semnele deja existente în limbă, reflectă motivaţia ce i-a servit drept premisă.

Abordarea onomasiologică a polisemiei lexicale presupune, deci, descrierea 
bazei cognitive a modificărilor semantice – a tipurilor de asociaţii între concepte,  
a judecăţii motivante, a semnului motivant şi a statutului său în cadrul judecăţii despre 
obiect. Întrucât motivaţia, ca fenomen lingvo-cognitiv ce „mediază trecerea de la un 
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nume la altul, ... de la un sens la altul” (Pavel 2006: 276), reprezintă elementul-cheie 
al procesului de creare a noilor unităţi nominative, inclusiv a sensurilor noi, de primă 
importanţă pentru onomasiologie este dependenţa motivaţională între sememele unui 
semantem ce reflectă asociaţiile logice care s-au stabilit între imaginile denotaţilor 
numiţi, determinând apariţia noilor sensuri.

Principalele două tipuri de relaţii asociative între concepte sunt cele de 
similitudine şi de contiguitate, iar sensurile cuvintelor polisemantice apar în baza 
multiplelor analogii şi contingenţe existente între obiectele lumii înconjurătoare. 
Tradiţional asociaţia de similitudine corespunde metaforei sau transferului 
metaforic, iar asociaţia de contiguitate – metonimiei sau transferului metonimic, 
totuşi „atât asociaţiile de similitudine, cât şi cele de contiguitate se actualizează 
într-un număr foarte mare de modele asociative concrete” (Bahnaru 2009: 169).  
Un număr mare de varietăţi cunoaşte, în special, metonimia, deoarece contiguitatea 
prezintă o mare diversitate de forme: parte – întreg, întreg – parte, cauză – 
efect, efect – cauză, material – produs din acest material, recipient – conţinutul 
recipientului, conţinutul recipientului – recipient, obiect – materie, materie – 
obiect, semn al obiectului – obiect, obiect – locul de origine al obiectului, posesor –  
obiect posedat, acţiune – timpul realizării acţiunii, acţiune – rezultatul acţiunii, 
abstract – concret, concret – abstract etc. Relaţiile cantitative, definite de antici 
prin formula pars pro toto şi care au drept consecinţă extinderea sau restrângerea 
volumului semantic al cuvântului, au fost asociate cu sinecdoca, care însă este 
considerată de majoritatea lingviştilor drept o specie de metonimie, de aceea  
o vom include în mecanismul general metonimic.

Cercetările asupra celor doi tropi au arătat că metonimia are caracter obiectiv, 
reflectă legăturile interne ale obiectelor şi asigură o trecere lentă de la un sens la altul, 
pe când metafora presupune un „salt” conceptual, de obicei dintr-un domeniu în altul, 
reflectă relaţii ce se situează mai degrabă la nivelul aparenţelor şi al structurilor de 
suprafaţă şi are la bază o apreciere mai mult sau mai puţin subiectivă a realităţii de 
către vorbitorul-denominator. Putem deduce că cele două tipuri de relaţii asociative 
declanşează două tipuri de mecanisme derivative în care procesul motivaţional se 
desfăşoară în mod diferit, atât la nivelul judecăţii despre obiect, cât şi la nivelul 
semnului motivant ce poate fi exprimat direct, prin denumirea însăşi a noului obiect, 
sau indirect, prin denumirea unui alt purtător al său.

Cea de-a doua modalitate de exprimare a semnului motivant, indirectă, 
corespunde, bineînţeles, metaforei, definită tradiţional ca o comparaţie eliptică, 
„o comparaţie subînţeleasă şi prescurtată, din care lipseşte un termen” (Magheru 
1991: 90). Această descriere a metaforei se referă la forma logică de manifestare 
a ei, având următoarele elemente de structură: termenul comparat, termenul 
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comparant, termenul de comparaţie, trăsătura comună. Acestui model logic 
îi corespunde la nivelul expresiei termenul comparant, menit să pună în relief 
trăsătura dominantă motivantă care nu este indicată de o manieră explicită (Guern 
1973: 52-65). Revenind la exemplul de mai sus, când spunem gât cu referire 
la o parte mai strâmtă şi mai alungită a unor obiecte, avem în vedere „partea 
obiectului (termenul comparat) este strâmtă şi alungită (trăsătura comună) ca 
şi (termenul de comparaţie) gâtul (termenul comparant)”. Termenul comparant 
devine baza noii denumiri care exprimă în mod indirect trăsătura motivantă 
– forma strâmtă şi alungită. Explicaţia alegerii termenului comparant poate fi 
găsită în teoria prototipurilor formulată de psihologul american Eleonor Rosch 
şi preluată de lingvistica cognitivă. Conform acestei teorii, categoriile de obiecte 
se construiesc în jurul prototipurilor, iar în procesul căutării numelui, în actul 
nominaţiei care este în acelaşi timp şi un act de categorizare, noul obiect este 
asociat cu reprezentantul prototipic al categoriei la care este ataşat (Touratier 
2000: 103).

După părerea lingvistului francez Michel le Guern, metonimia poate fi 
interpretată, de asemenea, ca o elipsă, deoarece poate fi înlocuită cu un echivalent 
care formulează explicit relaţia asociativă care a generat-o. Analizând din acest 
punct de vedere tipurile de metonimie, cercetătorul constată că fiecărei categorii îi 
corespunde elipsa unui termen specific categoriei, a termenului care exprimă raportul 
ce caracterizează categoria: conţinutul, cauza, efectul etc. (Guern 1973: 27). Astfel, 
în cazul sensului „gâtlej” al cuvântului gât, termenul omis este parte interioară, 
corespunzătoare relaţiei de contiguitate de tipul întreg – parte, semnul motivant fiind 
întregul, a cărei denumire devine şi denumirea noului denotat. Sensul al treilea este 
motivat de locul pe unde trece mâncarea sau băutura atunci când este înghiţită – partea 
interioară a gâtului, exprimată şi de această dată în mod direct prin noua denumire 
(noul sens).

Analizând polisemia cuvântului gât din punct de vedere onomasiologic, 
observăm că sensurile 2) şi 3) s-au format în baza asociaţiilor de contiguitate, iar 
sensul 4) – în baza asociaţiei de similitudine. În cadrul celor două tipuri de judecăţi 
despre obiect semnul motivant are statut diferit şi este supus unui tratament diferit. 
Mecanismul metonimic transformă semnul motivant în denumire a noului obiect 
(semnul motivant este exprimat direct), iar mecanismul metaforic omite semnul 
motivant şi transformă termenul comparant în denumire a noului obiect (semnul 
motivant este exprimat indirect).

Unii cercetători au stabilit corelaţii între modelele structurale şi cele 
motivaţionale de dependenţă între sensurile cuvintelor polisemantice, ajungând 
la concluzia că, în mare parte, în cazul metonimiei, întreg conţinutul semantic al 
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sensului derivant este inclus în sensul derivat, iar în cazul metaforei, doar o parte 
a conţinutului semantic al sensului derivant (cea care defineşte semnul motivant) 
este inclusă în sensul derivat (Guern 1973: 14-16; Martin 1992: 79-82). Problema 
necesită însă în continuare o studiere atentă şi aprofundată, iar îmbinarea, precum 
şi delimitarea punctelor de vedere semasiologic şi onomasiologic nu poate fi decât 
benefică pentru soluţionarea ei.
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PREOCUPĂRILE  LUI  B.  P.  HASDEU  PENTRU
RAMIFICAŢIILE  DIALECTALE  ALE  LIMBII

VaSIlE PAVEL
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. În opera lingvistică a lui B.P. Hasdeu problemele dialectologiei, 
româneşti şi generale, ocupă un loc important. Este iniţiator şi realizator al unor anchete 
dialectale prin corespondenţă cu un chestionar tematic, ajungând să fie considerat astfel 
precursor al geografiei lingvistice. A exprimat idei cu privire la baza dialectală a limbii 
literare, a cărei constituire este determinată de un „dialect dominant”. Concepţia sa 
asupra repartiţiei în cinci subdialecte a dialectului dacoromân corespunde în linii mari cu 
a dialectologilor români de astăzi.

Cuvinte-cheie: dialect, anchetă dialectală, chestionar, geografie lingvistică, 
dialectologie, isoglosă.

Résumé. Les problèmes de dialectologie, roumaine et générale, occupe une place 
importante dans l’œuvre linguistique de B.P. Hasdeu. Initiateur et réalisateur de certaines 
enquêtes dialectales par correspondance à l’aide d’un questionnaire thématique, il est 
arrivé à être considéré comme le précurseur de la géographie linguistique. En ce qui 
concerne la base dialectale de la langue littéraire, il a exprimé l’idée que sa constitution 
est déterminée par un «dialecte dominant». Sa conception sur la division du dialecte 
dacoroumain en cinq sous-dialectes correspond grosso modo à celle des dialectologues 
contemporains.

Mots-clés: dialecte, enquête dialectale, questionnaire, géographie linguistique, 
dialectologie, isoglosse.

În opera lingvistică a lui B. P. Hasdeu problemele dialectologiei ocupă un loc 
important. Contribuţia sa în acest domeniu necesită o examinare atentă în contextul 
mai larg al preocupărilor de dialectologie şi geografie lingvistică din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea.

Varietăţile regionale ale limbii sunt sesizate de către lingvişti, folclorişti, 
etnografi, botanişti cu mult înainte de sec. XIX. Mitropolitul Ardealului Simeon 
Ştefan, în „Predoslovia către cetitori” a Noului Testament, tipărit la Bălgrad (în ziua 
de azi Alba-Iulia), în 1648, scria: „Românii nu grăiescu în toate ţările într-un chip, 
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încă nici într-o ţară toţi într-un chip”. Ulterior au fost iniţiate o serie de investigaţii ale 
graiurilor limbii române vorbite la nord şi sud de Dunăre. Menţionam aici cel puţin 
cercetările asupra dialectului istroromân, efectuate de Ioan Maiorescu, rezultatele 
fiind publicate de către fiul său, Titu Maiorescu, în volumul Itinerar în Istria şi 
vocabular istriano-român (1874).

Italianul Ascoli, indo-europenist şi romanist, publică în anul 1878 studiul 
monografic Italia dialectală, considerat actul de naştere al dialectologiei romanice. În 
Franţa pentru înregistrarea faptelor dialectale militează Gaston Paris, iar în Germania 
Gheorg Wenker publică primele hărţi lingvistice.

Cu un deceniu înainte de iniţierea înregistrării pe teren a graiurilor limbii 
franceze în vederea alcătuirii Atlasului Lingvistic al Franţei, primul mare atlas 
lingvistic din lume, Bogdan Petriceicu Hasdeu cercetează cu un chestionar tematic, 
în baza anchetei prin corespondenţi, graiurile dacoromâne cuprinse într-o reţea de 
peste 700 de localităţi. Programa pentru colectarea materialului de viu grai românesc 
include 3 întrebări de gramatică, 46 de fonetică, 86 de lexic şi 71 privind credinţe 
populare, diferite obiceiuri etc. El avea preferinţă pentru atestarea elementelor arhaice 
conservate, fonetica înfăţişându-se în acest sens pe primul plan, deoarece graiurile se 
deosebesc mai ales prin trăsăturile fonetice. Întrebările privind vocabularul se referă 
de cele mai multe ori la grupuri întregi terminologice. De exemplu: Cum se numesc 
uneltele agricole. Materialul înregistrat formează 18 volume şi se păstrează la Arhiva 
Bibliotecii Academiei Române.

Rezultatele anchetei au fost utilizate pe larg de marele nostru savant în 
Etymologicum Magnum Romaniae, acest dicţionar de tip „thesaurus” fiind prima 
lucrare lexicografică în care se valorifică pe larg materialele unei investigaţii, 
ştiinţific organizate, în structura dialectală a limbii române. Informaţiile înregistrate 
pot fi în bună parte cartografiate, ceea ce a şi realizat pentru unele noţiuni dr. Zamfira 
Mihail. Cercetarea varietăţilor locale ale limbii cu un chestionar tematic îl situează 
pe B. P. Hasdeu, consideră pe bună dreptate Grigore Brâncuş, printre „promotorii 
geografiei lingvistice ” (Bâncuş 2012: 33.) A emis importante idei privitoare la 
dialectologia românească şi generală. Cele mai multe concepte cu referire la dialecte 
le-a exprimat în Etymologicum şi în Principii de lingvistică.

În concepţia sa limba, ca produs social, se află în cele mai strânse legături cu 
celelalte ştiinţe sociale şi cu psihologia. „Nimic mai social ca limba”, relata el în 
Principii de lingvistică, 1981, p. VII, de unde urmează că limba trebuie cercetată în 
strânsă legătură cu istoria colectivităţii umane şi în corelare cu ştiinţele sociale. Astfel 
de idei aveau să devină fundamentele, după cum bine se ştie, în lingvistica promovată 
de Ferdinand de Saussure şi Meillet.

În studiile sale Hasdeu compară graiurile limbii române sincronic şi 
diacronic. Recunoşteam aici, în germene, concepţia privind dihotomia sincronie-
diacronie în lingvistica saussuriană de mai târziu (Ibidem: 31). Remarcă marea 
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unitate între graiurile dacoromâne, teză pe care o explică prin legăturile strânse 
dintre grupurile de români. Desigur, în această privinţă a contribuit mult 
transhumanţa păstorilor români cu turmele de oi, primăvara şi toamna, în căutarea 
hranei pentru animale. Evidenţiază asemănările pronunţate dintre graiurile din 
Banat şi Moldova şi susţine cu fermitate ideea că „leagănul primitiv românesc” 
este teritoriul nord-dunărean.

Hasdeu a arătat, împotriva teoriei migraţioniste a savantului maghiar 
Rösler, că păstorii români nu s-au deplasat în masă cu turmele de oi din sudul 
Dunării la nord, ci de la nordul Dunării spre sud. Prin lucrarea Doina răstoarnă 
pe Rösler şi alte studii el argumentează continuitatea dacoromânilor la nord 
de Dunăre. L-a preocupat într-o serie de studii atât dialectul dacoromân, cât şi 
dialectele suddunărene: aromân, istroromân şi meglenoromân. A scris despre 
asemănările dintre dialectul istroromân şi graiurile din nord-vestul României 
(Crişana, nordul Banatului), trăsătura comună a cestor graiuri fiind reprezentată 
de fenomenul rotacismului, care constă în transformarea lui n intervocalic în r 
(lână > lâră, pâine > pâre). E argumentul principal în susţinerea tezei că strămoşii 
istroromânilor din preajma Mării Adriatice, regiunea Istria, au migrat din Crişana 
şi nordul Banatului.

B. P. Hasdeu a cercetat cu mare atenţie dialectul dacoromân. Încă în anii ’70 
ai secolului al XIX-lea susţine că dacoromâna se împarte în cinci unităţi dialectale, 
numindu-le „subdialecte”, şi anume: moldovean, muntean, bănăţean, crişean, 
maramureşean. O asemenea repartiţie dialectală a dacoromânei corespunde în 
linii generale cu a dialectologilor de astăzi, concepţie expusă pe larg în Tratatul 
de dialectologie românească (Tratat 1984: 163-320), lucrare capitală, elaborată 
de Sectorul de dialectologie din cadrul Institutului de Cercetări Etnologice şi 
Dialectologice din Bucureşti, cu colaborarea unor specialişti din alte centre 
ştiinţifice, coordonator: Valeriu Rusu. Deci, Hasdeu intuise existenţa a cinci 
subdialecte în cadrul dialectului dacoromân pe baza unor cercetări proprii privind 
graiurile dacoromâne.

Hasdeu ia în discuţie şi problema delimitării dialectului, o chestiune de 
dialectologie generală. Gheorg Wenker, Gaston Paris, dar şi Jules Gilliéron afirmau 
că nu există dialecte, ci doar „caractere dialectale”, deoarece este anevoios sau chiar 
imposibil să delimitezi dialectele prin anumite isoglose. Chiar dacă limitele dintre 
dialecte nu sunt bine delimitate, susţine compatriotul nostru, nu putem nega existenţa 
unităţilor glotice numite dialecte sau subdialecte. Ulterior dialectologii au arătat că 
dialectele sunt delimitate pe hărţi prin fascicule de isofone sau isolexe. Există zone 
de tranziţie.

B. P. Hasdeu a exprimat idei valoroase cu privire la baza dialectală a limbilor 
literare. În opinia sa acestea sunt întemeiate pe un „dialect dominant”, dar şi cu aportul 
altor unităţi dialectale. Bineînţeles, cu vremea, limba literară (inclusiv româna) 
nu se mai identifică de cât parţial cu dialectul (subdialectul) care a generat-o. În 
cazul limbii române „naţionale” (literare), Hasdeu indică drept bază a ei graiul din 
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Muntenia şi sudul Transilvaniei, în care a tipărit cărţile de cult Coresi. Prioritatea 
şi argumentarea acestei teze revine însă cunoscutului lingvist Ion Gheţie, autorul 
remarcabilei monografii Baza dialectală a românei literare (Gheţie 1975). Cercetând 
limba tuturor monumentelor literare din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, Ion Gheţie 
susţine cu deplină siguranţă: baza dialectală a românei literare este graiul muntean, 
în conlucrare cu celelalte graiuri ale limbii române, teză pe care o acceptă majoritatea 
lingviştilor români.

În studiile sale de istorie a limbii și etimologie Hasdeu recurge nu numai la 
materialul lingvistic cules după chestionarul său, dar și la textele orale, la creațiile 
populare care prisosesc în folclorul nostru naţional. Pornind de la textele din limba 
vie, în studiul său Limba în circulație, marele lingvist și filolog român demonstrează, 
primul în lingvistica contemporană, că fizionomia specifică a unei limbi este 
reprezentată de cuvintele cu cea mai mare frecvență. Amintim de polemica sa cu 
Alexandru Cihac. În prefața la dicționarul său etimologic în două volume (Cihac 
1870, 1979) A. Cihac constată că limba română se compune din 1/5 latină, 1/5 turcă 
și 2/5 slavice, afară de 1/5 eterogenă. Pe baza unei doine română dobrogeană și  
a unui bocet (cântec de jale) B. P. Hasdeu remarcă: „Negreșit, slavismele la români, 
și chiar turcismele, nu sunt puține; în circulațiune însă, adică în activitatea cea vitală 
a graiului românesc, în mișcarea cea organică, ele se pierd aproape cu desăvârșire 
față cu latinismele” (Hasdeu 1968: 238). El precizează că „circulațiunea relativă  
a elementelor lingvistice se recunoaște prin întrebuințarea lor mai deasă sau mai rară 
într-un text, în care orice element se consideră ca atâtea elemente deosebite, de câte 
ori se repetă” (Ibidem: 240).

Teoria lui Hasdeu „Limba în circulaţiune” e aplicată de lingvistul clujean 
Romulus Todoran, care pune în lumină, prin metoda statistică locul elementelor de 
origine maghiară în graiurile limbii române din Transilvania. Statistica se bazează 
pe 4000 de cuvinte-text, extrase din fragmente de texte dialectale, din 10 localităţi 
(Todoran 1965: 923).

Menţionăm, şi cu aceasta încheiem, că în scopul aplicării metodei statistice 
la stabilirea originii cuvintelor, în raport cu numărul şi frecvenţa (circulaţia) lor 
în graiul popular, pot fi utilizate cu succes nu doar textele dialectale, ci şi hărţile 
lingvistice. În baza Atlasului lingvistic moldovenesc, grupul de hărţi Agricultura 
(ALM II/2 1973), am identificat etimologia şi sfera de circulaţie a 710 termeni. 
Cele 710 unităţi lexicale (cuvinte distincte) însumează în circulaţie 33077 de 
atestări (ocurenţe, cuvinte/text). Mai pe larg a vedea (Pavel 1973: 162-171; Pavel 
2016: 175-177). Susţinem oportunitatea cercetării în continuare a etimologiei 
cuvintelor în raport cu frecvenţa lor în viul grai. Sugestie, de a cărei valabilitate 
nu ne dăm încă bine seama, dar care se sprijină într-un fel sau altul pe opiniile 
formulate de înaintaşii noştri Simeon Ştefan (el spunea că acele cuvinte sunt 
bune, importante „care le înţeleg toţi” şi au o răspândire largă), dar mai ales pe 
teoria circulaţiei cuvintelor formulată de către B. P. Hasdeu.
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DE LA „CERCAȚI SCRIPTURILE…”
LA EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ

Vlad PâSLARU
Institutul de Filologie al AȘM

Moto: Cum poate trăi cineva fără să citească?
Eugen Ionesco

Rezumat. Autorul punctează momentele-cheie ale devenirii lecturii în calitatea sa de 
cea mai importantă activitate umană – activitatea de devenire a ființei umane. Demonstrează 
apariția în cultura filosofică, estetică și pedagogică a conceptului dialogal despre literatură, în 
care cititorul obține statutul de cel de al doilea subiect creator al operei literare. Marchează 
caracteristicile definitorii ale lecturii ca activitate educativă, prezintă rezumativ componentele 
teoriei educației literar-artistice și propune propria definiție a lecturii.

Cuvinte-cheie: cititor, lectură, educație literar-artistică (ELA), principii ale ELA, 
teleologie a ELA, conținuturi ale ELA, metodologie a ELA.

Abstract. The author highlights the key moments of reading as being the most 
important human activity – the activity of becoming a human being. He also demonstrates 
the emergence of the dialogical concept about literature in the philosophical, aesthetical and 
pedagogical culture, in which, the reader obtains the status of the second creator of the literary 
work. The author underlines the main characteristics of the reading activity as an educational 
activity and summarizes the components of literary-artistic education theory proposing his 
own definition of reading.

Keywords: Reader, Reading, Literary-artistic education (LAE), Principles of the 
LAE, Teleology of the LAE, Content of the LAE, Methodology of the LAE.

* * *

Cuvintele nu există în propria valoare și nu pot apărea și funcționa altfel 
decât împreună cu alte cuvinte. Chiar și în cazul în care un cuvânt denumește 
un lucru/o ființă, afirmă Aristotel în Categoriile sale, precum om, bou, el indică 
de fapt asupra unei stări și a unui sistem de relații ale lucrului/ființei denumite 
[Aristotel 1965: 5]. Lectura, cuvântul care denumește lucrul-activitate (filosofia 
afirmă că lumea se compune din ființe și lucruri), cu atât mai mult indică asupra unei 
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stări și a unui sistem de relații ale lui homo libris atât de importante ‒ de aceea și atât 
de complexe, încât, ca să-și deschidă esența, chestiunea cu privire la ce este lectura 
devine una demnă a fi atacată dinspre epistemologic.

Menționată ca importantă de către o mulțime de autori din toate timpurile, 
inclusiv drept cea mai importantă activitate umană (B. Pasternak), lectura rămâne  
a fi și până azi unul din termenii cei mai puțin și incomplet definiți ai științelor despre 
om. Situația se menține și în contemporaneitate, când calculatorul a devenit deja cel 
mai important instrument material de activitate intelectuală, înghesuind cartea, deci și 
lectura, cel puțin pe locul al treilea după calculator și televizor. Odată cu diminuarea 
rolului și importanței lecturii în viața omului modern se constată și un deficit pe măsură 
de comunicare verbală directă. Lectura a fost și rămâne cel mai puternic generator 
de comunicare verbală directă, deci este și cel mai important tip de comunicare, 
celelalte forme de comunicare fiind lipsite de manifestările comunicării nonverbale. 
Omul gândește nu doar cu creierul, afirma întemeietorul ciberneticii, N. Wiener, ci cu 
întreaga sa ființă – sentință aplicabilă atât la definirea comunicării în general, cât și la 
cea a comunicării prin lectură, în special, care este concomitent verbală, nonverbală 
și paraverbală; individuală și socială, logică și artistică. Instrumentele electronice 
oferă informații (multe, variate, rapide) și canale de comunicare, nu și o comunicare 
deplină, realizabilă și posibilă doar intențional-teleologic între doi subiecți umani. 
Subiecți ai comunicării cu individul uman pot fi și alte ființe și lucruri, cele mai multe 
încadrându-se anume în comunicarea artistică/prin lectură.

Lectura avansează și mai departe decât comunicarea verbală directă, oferind 
lectorului nu numai calitatea de comunicant-destinatar, ci și de comunicant-creator 
al propriei ființe, în mare parte datorită posibilității reluării la necesitate a lecturii în 
orice loc al textului [Cornea 1998; Radu1989].

Aspectele indicate certifică atât existența problemei lecturii ca problemă 
științifică, cât și necesitatea definirii științifice a termenului lectură.

Am scris definire științifică, căci, așa precum obiectele cunoașterii pot fi/
sunt abordate prin cel puțin patru tipuri de cunoaștere (empirică, mitic-religioasă, 
artistic-estetică, științifică), definițiile pot provine fie din unul din tipurile indicate 
de cunoaștere, fie din activitățile de cunoaștere interdisciplinară. Definiția lui  
B. Pasternak, de ex., nu este una științifică, cercetătorii lecturii nefiind nici măcar 
preocupați de locul acesteia printre celelalte tipuri de activitate umană. Dar este 
o definiție incitantă, mai ales pentru cei a căror activitate principală este anume 
lectura – intelectualii, ea marcând rolul enorm și de neînlocuit pe care-l are lectura în 
cunoașterea și existența umană.

Acțiunea de definire a unui termen presupune, ca activitate implicită, cel puțin o 
trecere în revistă a unor „ziceri” – caracterizări ocazionale a unor aspecte ale noțiunii 
definite, precum și a unor definiții neștiințifice, dar debordante, pe care le vom numi 
cu termenul patetic. O definiție patetică a lecturii este cea a lui B. Pasternac. Aceasta, 
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fără a se sprijini pe caracteristicile definitorii ale fenomenului, o califică drept cea 
mai importantă activitate umană, cei care o acceptă fiind foarte mulți. Faptul ne duce 
la supoziția că cunoașterea umană rarerori este pură – empirică, mitic-religioasă, 
artistică sau științifică. Ea de cele mai multe ori este interdisciplinară, fiind provocată-
exprimată emoțional-afectiv, care fapt, la rândul său, induce ideea despre originile și 
esența cunoașterii.

Ca protoidee a lecturii servește absența ideii de lectură sau sublimarea ideii de 
lectură în ideile despre produsele acesteia. Astfel, filosofii antici au spus (Socrate) 
[Laertos 1965] sau au scris [Platon 1986; Platon 1983; Platon 1975; Aristotel 1965] 
lucruri netrecătoare despre educația spirituală și formarea culturală a omului prin 
științe, muzică, teatru. Augustin și-a întemeiat conceptul educativ pe valorificarea 
dogmei creștine, studiul căreia urmează să se facă pe texte [Augustin 1994].

Același lucru îl afirmă și M. Costin în cunoscutul său îndemn de a citi: 
”Puternicul Dumnezeu, cinstite şi iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască, după aceste 
cumplite vremi anilor noştri, cândva, şi mai slobode vacuri, întru care, pre lângă 
alte trebi, să aibi vreme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu iaste altă 
şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor; 
…Sângur Mântuitorul nostru, Domnul şi Dumnezeul Hristos, ne învaţă, zicând: 
„Cercaţi scripturile” [Costin 1967], „cercați scripturile” însemnând în limba română 
contemporană „cercetați textele”, activitate care nu poate fi realizată altfel decât prin 
lectură. Lectura, deci, la M. Costin, este concomitent un lucru de zăbavă, un lucru 
frumos și un lucru util.

Sensul lui zăbavă în scrierea și în timpul lui M. Costin este plăcere și odihnă, 
ambele stări asociindu-se cu fericirea, sau starea de bine, fericit fiind considerat doar 
cel care este în proces de desăvârșire. Desăvârșirea, precum se știe, fiind principiul 
fundamental al creștinismului (Fiți voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel Ceresc 
desăvârșit este) [Matei, 5: 48].

Odihna de asemenea este un concept definitoriu existenței umane. La creștini, 
odihna este sfântă, fiind instituită prin poruncă divină chiar și o zi obligatorie de 
odihnă – domini dei, ziua lui Dumnezeu sau duminica, rezervată expres realizării 
relației individului cu divinitatea. Odihna, deci, e în aceeași măsură transformarea 
trupului și sufletului, al transformării cantității de muncă în calitate spirituală.

Ca lucru frumos, lectura, afirmă M. Costin, este activitatea cea mai frumoasă: 
că nu iaste altă mai frumoasă e la gradul superlativ. De ce lectura este lucrul-activitate 
cel mai frumos, autorul nu spune, faptul de a nu spune – a nu explica, însemnând pentru 
el că afirmația sa nu necesită a fi lămurită, căci este bine cunoscută de contemporanii 
săi. Afirmația lui M. Costin însă pune la îndoială o afirmație contrară, făcută mai 
târziu de către primul nostru academician, D. Cantemir, precum că moldovenii nu 
s-ar trage la carte [Cantemir 2001]. Or, valoarea generalizată a definiției lecturii  
a lui M. Costin sugerează că aceasta, la moldoveni, era un act de conștiință/atitudine 
generală, deci nu se cere explicat.
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Ca lucru util, lectura are rolul cel mai important în activitatea de cunoaștere, 
fapt evidențiat de structura definiției lui M. Costin, care se încheie cu îndemnul cercați, 
adică cercetați scripturile (= textele sfinte). Asocierea utilului cu sacrul la M. Costin 
este de asemenea o acțiune firească, ceea ce indică nu numai asupra omniprezenței 
lui Dumnezeu, dar și asupra faptului conștientizării generale a contemporanilor săi 
a unității sacru-profan. Or, doar și aceste câteva principii învestesc creștinismul cu 
calitatea de viziune (planetară) asupra lumii.

Studiul și cercetarea, plăcerea și odihna, comensurabile sensului vieții și 
fericirii, sunt, așadar, caracteristicile discrete, dar definitorii, ale lecturii în concepția 
cărturarului moldovean Miron Costin.

Maxime definitorii cărții (prin care se subînțelege lectura) se întâlnesc la mai 
mulți gânditori, oameni de artă și cultură, toate fiind similare celei a lui M. Costin, dar 
o abordare științifică a lecturii nu apare decât la finele primului pătrar al sec. XX.

Literatura română se poate însă lăuda cu rolul de primă gazdă, la scară mondială, 
a unei abordări cvaziștiințifice a lecturii, aparținând lui C. Dobrogeanu-Gherea:  
„Că o mișcare literară fără literați e un non-sens, scria el în ziarul Socialistul din 9 mai 
1920, pricepe oricine; dar că o mișcare literară fără cetitori e iarăși o imposibilitate, 
pentru unii nu-i tot așa de clar. Cauza acestei nepriceperi e că în toate istoriile literare 
se analizează numai scriitorii fiecărei epoci, nu însă și publicul cetitor, parcă acesta 
din urmă nici n-ar exista. Adevărul e însă că publicul e tot așa de important ca și 
scriitorii” [Dobrogeanu-Gherea 1967: 421-422]. Conotația socială, pe care o atribuie 
Gherea lecturii, este ușor sesizabilă datorită substituirii cuvântului cititor, deja 
familiar la acea vreme drept categorie literară și estetică, cu cuvântul public: pentru 
socialistul Gherea era important ca autorii să scrie pentru a revoluționa masele.

În aceeași perioadă, în Rusia, apar câteva lucrări, care sugerează ideea că 
cititorul nu este un vas care se umple prin lectură cu valori codificate în text, ci 
un destinatar, de a cărei valoare culturală depinde în mare măsură valoarea textului 
însuși [Рубакин 1924; Ривлин 1925].

În plan filosofic ideea nu era nouă, aspecte ale acesteia găsindu-se în Poetica 
lui Aristotel, iar Kant descoperind receptorului capacitatea suprasensibilizării artei și 
a propriei ființe [Kant 1981].

Definițiile celor doi filosofi însă nu s-au dovedit suficiente, deoarece se referă 
preponderent la natura gândirii artistice, chestiunea punându-se pentru definirea 
lecturii în raport cu subiectul cititior al cunoașterii artistice. Această misiune și-o 
asumă și o realizează M. Heidegger, care definește cititorul drept adeveritor al operei 
[Heidegger 1982], altfel spus, cititorul, realizând actul lecturii, face ca opera literară 
să existe ea însăși. Alt mod de existență a operei literare nu poate fi identificat, textul 
fiind un lucru diferit de operă, fapt demonstrat de mai mulți autori, printre care  
R. Barthes, U. Eco, R. Ingarden, H.-R. Jauss, H. Walt ș. a.

Abia după o astfel de definiție a cititorului și a lecturii, aceasta din urmă este 
examinată ca activitate în proces de formare ca atare. Autori precum G. N. Kudina, 
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Z. N. Novleanskaia [Кудина 1978; Кудина, Мелик-Пашаев, Новлянская 1988] și 
N. A. Kușaev [Кушаев în: Теория эстетического воспитания 1978] (Moscova),  
P. Cornea [Cornea 1998] și C. Radu [Radu 1989] (București), C. Parfene [Parfene 
1997] (Iași), precum și subsemnatul [Pâslaru 2001 și 2013], examinează lectura 
ca activitate și ca rezultat/finalitate a acesteia – ca însușire umană, dobândită 
prin educație. Formarea calității de cititor educabililor a fost definită drept 
educație literar-artistică (ELA) [Kușaev 1978; Pâslaru 2001].

Actualmente au fost stabilite principiile lecturii/educației literare, teleologia 
ELA, principiile de selectare-structurare a conținuturilor ELA, metodologia specifică 
ELA, incluzând tipurile, formele și stadiile specifice activității de lectură, precum 
și, în mare, principiile, tipurile, criteriile, formele și mijloacele evaluării activității 
de lectură-calității lecturii [Pâslaru 2001 și 2013], acestea fiind suficiente sintetizării 
unei teorii a educației literar-artistice.

Principiile ELA sunt definite pe epistemele literaturii și artei: pe principiile 
constitutive ale acestora (ce este arta și literatura ca entități ale cunoașterii și existenței 
umane), principiile regulative ale literaturii și artei (ale creației și receptării);  
pe principiile pedagogiei moderne, psihologiei pedagogice și psihologiei receptării 
artistice.

Pe coordonata filosofică, principiile ELA validează caracterul dublu-unitar al 
existenței umane: fizică și metafizică.

Pe coordonata estetico-literară, principiile ELA instituie în praxis-ul 
educațional conceptul dialogal în literatură, care recunoaște cititorul drept al doilea 
subiect creator al operei literare, spre deosebire de conceptul tradițional monologal al 
literaturii (deocamdată dominant), care recunoaște cititorului doar calitatea de obiect 
asupra căruia este îndreptată influența operei literare. Conceptul monologal însă este 
concurat semnificativ în a doua jumătate a sec. al XX-lea de conceptul dialogal – atât 
datorită filosofiei artei a lui Aristotel, Kant, Hegel, Heidegger, cât și grație esteticii 
lui Aristotel, W. fon Humboldt, H. R. Jauss, U. Eco, J. Mukařovský, J. Starobinskii,  
W. Tatarkiewicz, А. Буров, Э. Ильенков, T. Vianu, Em. Brandza, C. Radu ș.a., 
precum și mulțumită lucrărilor de teorie și pedagogie a lecturii ale lui R. A. Cervera, 
M. Corti, J.-L. Dufays, J.-L. Dumortier, R. Estelle, B. Gervais, E. Grosse, U. Iser,  
W. V. Jouve, K. B. Kiranjeet, F. M. Newmann, A. Rouxel, A. R. Seetharam, T. 
Soubriet, C. Tauveron, Н. A. Kушаев, G. Călinescu, P. Cornea, C. Parfene, Vl. Pâslaru,  
C. Șchiopu ș.a.

Teleologia ELA răspunde la întrebarea cu privire la obiectivele și finalitățile 
ELA. Acestea sunt definite în baza unui sistem specific de valori, incluzând: idealul 
educațional/idealul ELA – scopul și obiectivele ELA – valorile literaturii naționale-
literaturii universale, considerate dominante în sistemul de valori ale contemporanului –  
calitățile cititorului modern de literatură (trăsături, aptitudini, comportamente, 
reprezentări, viziuni literare-lectorale).
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Conținuturile ELA reprezintă texte literar-artistice și folclorice, texte literare 
și estetice despre opera/fenomenul literar, texte explicative didactice (critico-literare, 
teoretico-literare și estetico-literare adaptate nivelului de receptare al elevilor sau 
texte elaborate expres în acest scop), precum și anumite texte nonliterare.

Metodologia ELA include metodele specifice ale ELA (semiotice, hermeneutice, 
praxiologice/euristice), formele activității de lectură (receptarea literar-artistică, 
imaginația literară, gândirea literar-artistică, creația literară; orală – lectura expresivă, 
recitarea, jocul de rol etc., și scrisă – texte literare reflexive, texte literare narative, 
texte nonliterare), tipurile de activitate literară-lectorală (lectura propriu-zisă, 
activitatea critico-literară, științifico-literară, de creație; la clasă, în afară de clasă, 
extrașcolară) și stadiile lecturii (prelectura, lectura, postlectura), precum și evaluarea 
ELA (principii, tipuri, criterii) [Pâslaru 2001 și 2013].

Printr-un experiment de amploare au fost stabilite nivelurile posibile 
de dezvoltare literar-artistică a elevilor din clasele V-XII, care au pus temei 
revizuirii sistemului de obiective ale ELA și elaborării standardelor ELA 
[Ibid.]. Stabilirea nivelurilor de dezvotare literară/de ELA la varia categorii 
de educabili – copii, elevi, studenți, adulți, reprezentanți ai unor profesii etc. 
reprezintă o preocupare permanentă a ELA: capacitatea de receptare-comentare-
interpretare-creație literară a subiecților și preferințele lor literare-lectorale, 
considerate semnificative nu doar lecturii, ci și creației literare într-o anumită 
perioadă istorică, regiune, țară etc.

Astfel, fundamentarea teoretică a domeniilor indicate au condus la elaborarea 
teoriei educației literar-artistice, validată teoretic, experimental și experiențial –  
a teoriei despre formarea-dezvoltarea cititorului cult de literatură [ibid.]. Explicând 
natura raportului operă – receptor, teoria ELA nu doar instituie un nou domeniu 
de educație, care reglementează formarea-dezvoltarea unui aspect definitoriu al 
ființei umane – calitatea sa de receptor-creator al valorilor literare, deci ale valorilor 
umanistice, dar descoperă originea și natura libertății umane, conturează calea și 
condiția de devenire întru ființă liberă a fiecărui individ uman – prin raportarea la 
lume și la propriul univers intim ca ființă receptoare-creatoare a lumii și a propriei 
ființe. Or, condiția existenței imaginii artistice (operei) este re-crearea acesteia de 
către subiectul receptor (cititor).

Există o altă cale de auto-devenire a omului ca ființă liberă decât cea prin 
literatură și artă? Deocamdată nu se cunoaște o alta. Cunoașterea mitic-religioasă 
sau ocultă de asemenea oferă condiția libertății umane, dar în actualitate – dacă prin 
aceasta înțelegem perioada de când a fost inventat scrisul, omul nu poate stabili  
o relație individuală deplină cu divinitatea altfel decât prin cunoașterea valorilor 
acesteia prin decodarea textelor religioase. Altfel spus, contemporaneitatea nu poate 
fi concepută în afara scris-cititului, deci lectura cu adevărat este activitatea umană cea 
mai importantă.
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În concluzie. Definirea lecturii, fără a fi însă realizată la un nivel epistemic 
general recunoscut, cunoaște cel puțin trei etape.

Prima este aferentă cunoașterii sincretice și constă în sublimarea lecturii în 
produsele acesteia, recunoscute ca valori ale cunoașterii în toate tipurile sale.

A doua, fără a fi definitivată o definiție epistemică și științifică a lecturii, este 
reprezentată de domeniul tehnologic, preocupat de învățarea lecturii ca activitate 
umană generală și specifică, literar-artistică.

A treia este parte a culturii contemporaneității și certifică preocuparea 
pentru definirea ei la nivel epistemic și științific particular, fiind separată în 
lectura generală și lectura literar-artistică, asociată educației literar-artistice. 
Or, al treilea nivel de definire a lecturii, în care caracteristicile lucrului definit 
interacționează cu principiile apariției și funcționării acestui lucru, certifică lecturii 
calitatea de una dintre activitățile fundamentale ale ființei umane, lectura fiind 
activitatea de cunoaștere cea mai reprezentativă, producându-se concomitent ca 
activitate ludică, activitate de învățare, activitate de muncă, activitate de relaxare – 
hedonistă și odihnitoare întru sărbătoarea sufletului în desăvârșire, căci arta, statua 
Şt. Lupaşcu, este esenţială fiinţei.

Or, lectura este instrumentul și activitatea de cunoaștere, formare și dezvoltare 
definitorie ființei umane, prin care omul însușește și-și apropriază valorile elaborate 
de omenire, produce el însuși noi valori spirituale, dintre care cea mai importantă este 
valoarea sa de ființă culturală, prin aceasta lectura fiind și factorul educativ principal, 
și condiția sine qua non a educației; lectura este universală și omniprezentă, profund 
personalizată și cu cel mai mare impact social.
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ALEXE RĂU SAU INTERTEXTUALITATEA
CA CREARE A PREDECESORILOR

ElEna PRUS
Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut),

Academia de Științe a Moldovei

Rezumat. Axa centrală a poeticii lui Alexe Rău se fondează, în opinia noastră, 
pe conceptul lumea ca emanare a cărții - metaforă profund livrescă – care creează 
o intertextualitate de largă respirație a nelimitatului text al literaturii universale 
ca proiecție spre limitele cunoașterii și replică lansată infinitului. Racordându-
se la marea literatură a tuturor timpurilor, Alexe Rău, folosind formula canonică 
a lui Harold Bloom, și-a creat singur predecesorii: Homer, Platon, Shakespeare, 
Mallarmé, Baudelaire, Apollinaire, Proust, Rilke, Eco, Foucault, dar și Eminescu, 
Cioran, Vieru sau Coșeriu, și, cu predilecție, Borges. Poezia lui Alexe Rău rămâne 
emblema unei energii intelectuale osmotice a poeziei-literaturii-culturii naționale cu 
cea universală.

Cuvinte-cheie: poezie română din Basarabia, Alexe Rău, intertextualitate, 
autotranscendere, metafizică lirică.

Résumé. L’axe centrale de la poétique d’Alexe Rău se fonde, dans notre 
opinion, sur le concept du monde comme émanation du livre – métaphore 
profondément livresque – qui crée une intertextualité de large respiration du 
texte non-limité de la littérature universelle comme projection vers les limites de 
la connaissance et réplique lancée à l’infini. Se raccordant à la grande littérature 
de tous les temps en utilisant la formule canonique de Harold Bloom, Alexe Rău 
s’est créé lui-même ses prédécesseurs: Homer, Platon, Shakespeare, Mallarmé, 
Baudelaire, Apollinaire, Proust, Rilke, Eco, Foucault, mais aussi Eminescu, 
Cioran, Vieru ou Coșeriu, et, avec prédilection, Borges. La poésie d’Alexe Rău 
reste l’emblème d’une énergie Rău intellectuelle osmotique de la poesie-littértaure-
culture nationale avec celle universelle.

Mots-clés: poésie roumaine de Bessarabie, Alexe Rău, intertextualité, 
autotranscendance, métaphysique lyrique.

„Dincolo de marginea destinului”, croindu-și în continuare „drum 
printre celelalte semne”, distinsul cărturar Alexe Rău, regretatul Director al 
Bibliotecii Naționale din Moldova, a lăsat o poezie filosofică cu o puternică 
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țesătură intertextuală, datorată gândirii de factură poetico-bibliosofică, care 
vine dintr-o profundă receptare a lecturii ca și cunoaștere a Universului și  
a Sinelui. Dând „la o parte straturi de semnificanți”, racordându-se la marea 
literatură a tuturor timpurilor, Alexe Rău își fondează axa centrală a poeticii 
sale pe conceptul lumea ca emanare a cărții – metaforă profund livrescă – care 
creează o intertextualitate de largă respirație a nelimitatului text al literaturii 
universale ca proiecție spre limitele cunoașterii și replică lansată infinitului. 
Iar prestigiul poeziei, cel de „literatură pură” este cel de a fi, ca și discursul 
filozofic, un discurs esențial, un „obiect absolut”, „imagine redusă și mediată 
a lumii, funcționând pe baza a trei clase semantice, Antropos, Cosmos, Logos, 
unde limbajul rezolvă contradicția om-lume” (Bodiștean 2009: 108).

Adept al concepției antice despre poezia ca activitate transcendentă, 
act de cunoaștere care așează omul în relație cu divinul, cu esențele și are 
capacitatea de a crea/re-crea realitatea, Alexe Rău se asociază și experimentelor 
avangardiste ale modernității și postmodernității, dând dovadă de libertate, 
exuberanță și grația fanteziei. Poezia lui Alexe Rău își asumă teritoriul 
imaginației (pe urmele lui Coleridge și Baudelaire), cel al experiențelor 
sufletești („intensa și pura elevație a sufletului”, la care se referea Edgar 
Alain Poe), stările difuze doar sugerate (ca la simboliști), inconștientul  
(ca la suprarealiști) sau contradicțiile de ordin intelectual (asemeni lui Valéry, 
Barbu, Stănescu).

Poezia era, presupunem, pentru Alexe Rău, o autotranscendere,  
o formă de „metafizică pură”, cum afirma poetul francez Michel Camus.  
De altfel, „în situația spirituală actuală, forța expresivă a liricii nu e mai 
redusă decât cea a filosofiei” (Friedrich, p. 12). Asemeni neoexpresioniștilor, 
deschiderea către metafizic se producea în chiar actul expresiei lirice.  
Pe urmele lui Rimbaud și Mallarmé, constatăm la autorul basarabean  
o „lirică a intelectualității formelor” (Friedrich 1998: 140).

Poetul Alexe Rău, folosind formula canonică a lui Harold Bloom, și-a 
creat singur predecesorii: Homer, Platon, Shakespeare, Mallarmé, Baudelaire, 
Apollinaire, Proust, Rilke, Eco, Foucault, dar și Eminescu, Cioran, Vieru sau 
Coșeriu, și, bineînțeles, Borges: „Trec vârful muntelui/ și palpit de teama de 
a descoperi/ că cineva deja m-a exprimat/ „Pe versantul din mine/ învăluit în 
negură (de vremi)/ ascult să mă deslușesc” (Maktub, p. 13). „Oare chiar toți 
acești poeți ne-au luat-o atât de mult înainte, încât nici un concept adecvat 
nu-i poate ajunge din urmă?”, se întreba Hugo Friedrich (1998: 140 19). În 
accepția lui Harold Bloom, marea literatură ține întotdeauna de rescriere: 
„Originalul nu e original,dar inovatorul știe cum să împrumute” (1994: 13), 
iar Shakespeare și puținii săi egali „ne-au inventat până la urmă pe toți” 
(1994: 17).

Foarte elocvent această intertextualitate a mediului literar actual  
a fost surprinsă de Magda Cârneci în volumul de eseuri și texte despre poezie 
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Poetrix: „În acest sens, un poet de azi, chiar rămânând în România, poate fi 
conectat instantaneu cu tot restul poetic al lumii, dacă asta își dorește – după 
cum poate fi contemporan cu mari poeți de acum câteva secole, precum Hafez 
și Rumi, Dante și Shakespeare, sau, mai aproape de noi, Wiliam Blake, Walt 
Withman și Rilke, cu misticii mai vechi și mai noi, cu trubadurii provensali, dar 
și cu șamanii australieni, cu călugării tibetani, cu poeții-performeri americani 
contemporani, în măsura în care are cu adevărat acces – prin cuvânt, prin gest, 
prin viziune, prin suflu – la <cyber-spațiul> peren al <imaginarului>” (Cârneci 
2002: 101). Poezia lui Alexe Rău rămâne emblema unei energii intelectuale 
osmotice a poeziei-literaturii-culturii naționale cu cea universală.

Punctele de vedere ale autorului asupra metamorfozelor eului poetic 
modern și variantelor sale specifice de manifestare se apropie cel mai mult 
de Alephul borgesian, expresie metonimico-conceptuală concentrată. Borges 
a devenit pentru intelectualul Alexe Rău modelul de referință, în studiile 
teoretice, dar și Alter-egoul la care se alinia, cu care se măsura, prin care își 
identifica crezul filosofico-poetic: „Borges a devenit pentru mine oglinda, 
Alephul în care se arată Universul…” (1+3+3=3=3X5), dar imediat se retrăgea 
modest: „dar prea păun(d) aș fi de s-ar întâmpla întâmplător să apar fugitiv și 
eu” (1+3+3=3=3X5). Testamentul literar al poetului este legat tot de această 
imagine a lui Borges ca creator-model: „după ce am terminat de scris ultimul 
poem m-am uitat în oglinda Borges și am citit: „Ai istovit anii și ei te-au 
istovit/ Și încă nu ai scris poemul” (1+3+3=3=3X5). Asemenea lui Borges 
care în Ars poetica afirma că redescoperă literatura pentru sine însu-și, lectura 
a fost, pentru Alexe Rău, o filosofie a cunoașterii Universului și a Sinelui: „am 
citit mai multe de câte am trăit și totuși încă nu am ajuns la lectură”, lectura 
fiind un act la fel de important ca și creația: „noi scriem fiindcă nu știm să 
citim” (1+3+3=3=3X5).

Reperele, axis mundi pentru poet sunt configurate de confruntările cu 
personalitățile și datele mari ale istoriei și literaturii universale, cu care se 
identifică existențialul său, printre care se regăsește și Borges: „În anul nașterii 
mele stalin murea la Moscova, Borges scria în cartierul de sud al Buenos 
Airesului „Matei XXV 30” și al doilea poem al darurilor, iar la Larga bunelul 
meu te sădea pe tine ca să surmonteze falia dintre sat și pădure dintre oameni 
și copaci…” (1+3+3=3=3X5).

Vom urmări reinterpretarea poeziei moderne dintr-o perspectivă 
plurală și recuperarea literaturii din toate epocile, caracteristică 
fundamentală a postmodernismului, care conviețuiește în poezia lui Alexe 
Rău din volumul sugestiv întitulat Podul Mirabeau cu tradiția altor spațio-
temporalități: „Fiecare lucru începe să fie văzut/ din toate părțile/ Toate 
părțile se oglindesc/ în fiecare lucru/ Poți să revii la oricare/ de un număr 
infinit de ori/ Nu există niciun/ gând împietrit/ totul este în mișcare…” 
(Vulcanul homotextual). Tot în această ordine de idei, Elena Ungureanu 
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va identifica opera literară ca pe un „hipersemn, generator de emnificare 
continuă. Textul poetic emite un mesaj care schimbă viziunea cititorului 
său asupra realității” (Ungureanu 2014: 22).

Nerefuzând modelele clasice, poezia lui Alexe Rău își afirmă logica sa 
internă, cea a revelației și imaginației, lăsând inițiativa cuvintelor (asemenea 
lui Nichita Stănescu), sugerând imprevizibilul (ca la Bacovia) indicibilul, 
proliferarea incontrolabilă a sensurilor și ideea că totul este consumabil în 
poezie (cum credea Alain Vaillant 1998: 14, 171). Poezia sa este marcată de 
ceea ce a definit plenar întreaga generație ’80: creativitatea debordantă, pe de  
o parte și auto-reflexivitatea sporită, pe de altă parte, dar și de „întruparea” unui 
anume Zeitgesit, unui „spirit al timpului”. Poezia devine, pentru Alexe Rău,  
o metafizică lirică experimentală: „Pentru a evada din fatalitatea limbajului 
mi-am căutat refugiu în poezie, l-am ascultat pe Platon și mi-am scris poemele 
mai mult în suflet decât pe hârtie…” (1+3+3=3=3X5).

Urmând noile tendințe, Alexe Rău încerca, ca întreaga cultură 
occidentală a timpului, „depășirea granițelor dintre genuri și specii artistice, 
activarea marginilor estetice neexplorate, țintind apropierea de dramaturgie, 
de muzică, de happening-ul vizual” (Cârneci 2002: 97). Astfel, pictura poate 
constitui o ramă pentru imaginile reale și cele imaginare: „Am deschis în fața 
mea/această foaie albă și/ mistică precum zăpada/ care a acoperit câmpiile și 
casele/ pictate în cadrul geamului meu…” (Vulcanul homotextual).

Vom constata și un anume neo-tradiționalism (specific, de altfel, și 
esteticilor postmoderniste), care recuperează sensuri spirituale autohtone. 
Redescoperirea poeziei populare se face prin ceea ce poetica numește acum 
„noua oralitate”. La fel ca Meșterul Manole, poetul este și un făurar: „lemnul 
cuvântului pornitor/ din răchita limbii/ să-l rup să-l pun să se prindă/ Răchita 
poemului/ din el s-o cresc/ s-o-nverzesc/ cu verde pe verde călcând” (Vino, 
muzică). „Răchita poemului” este o imagine în stilul pictopoeziei chineze, dar 
cu material profund autohton, pe ritmul unui psalm: „Răchita poemului/ din el 
s-o cresc/ s-o-nverzesc/ cu verde pe verde călcând” (Vino, muzică).

Textura autorului o înglobează intertextual și pe cea a textului 
eminescian, pe care îl integrează organic, în fervoarea rugăciunii întru scris: 
„Pe noi nouă adu-ne/ pe mine din mine mie dă-mă/ să scriu” (Vino, muzică, 
p. 15). O altă rugă dezvoltă o melodică a versului lui Grigore Vieru, ducând-o 
spre esotericul necuvintelor lui Nichita Stănescu, spre a accede la viziunea 
ochiului al treilea: „Du-mă dincolo/ unde se spune că doar orbii pot vedea/ 
cu ochiul înlăuntru deșteptat/ de acolo să mă uit/ la câmpul vieții mele dintâi/ 
al lucrurilor nenumite” (Du-mă dincolo). Se întrevede, fortificat, dezideratul 
platonian de statornicire în idee: „Fă-mă gând negândit/ fă-mă idee pură…” 
(Du-mă dincolo).

Dacă este adevărat cu nu există poezie națională, așa cum menționa 
Bernard Delvaille, într-o prefață la o antologie de poezie simbolistă (1971), 
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există totuși moduri de sensibilitate diferite, cu care Alexe Rău se asociază 
pe rând. Astfel, cunoașterea taxonomică a universului este una poetică în 
maniera lui Walt Whitman: „Am cunoscut lucruri cuvinte și limite <stele 
pâine și biblioteci> și toate cele omului deschise pe care nimeni nu le-ar putea 
inventaria mai cosmic decât Whitman” (1+3+3=3=3X5).

Identificându-și sufletul cu o pasăre, precum au făcut-o Charles 
Baudelaire (cu albatrosul) sau Edgar Poe (cu corbul), ca simbol identificator 
la poetul basarabean apare gorunul, pasărea codrului: „iar tu gorunile ești 
arătarea sufletului meu” (1+3+3=3=3X5); „Cantosul meu cel mare s-ar putea 
să fii chiar tu gorunule din margine de codru” (1+3+3=3=3X5).

Precum în sufletul lui Paul Verlaine, în care plouă, la Alexe Rău starea 
poetică e provocată de ninsoare: „Ninge în mine un cuvânt/ apoi o idee/ apoi 
altele și altele/ până când sufletul meu se umple de un/ viscol de înțelesuri 
(Vulcanul homotextual, p. 9). Cum bine se vede, poetul de azi merge însă 
mai departe, deoarece „e obligat (…) să ia pe cont propriu povara imaginării, 
descoperirii și (re)instituirii unei ordini simbolice, deci de sens, a lumii” 
(Cârneci 2002: 19).

Ceea ce-l preocupă pe autorul-semiolog, este căutarea descifrărilor 
Sinelui: „să-mi croiesc drum printre celelalte/ semne/ să dau la o parte 
straturi de semnificanți/ căutându-mă/ (Maktub), iar rezultatul acestei cătări 
de semnificații/sensuri este unul care vorbește despre principiul de dilatare 
a sensului figurativ la care făcea referire Gheorghe Crăciun vorbește sau 
la constatarea altui distins critic care este Mircea Martin: „Sensul imanent 
este sensul literal care poate exploda oricând într-o multitudine de sensuri 
potențiale” (2015: 211). Și Proust, anterior, reprezenta lumea ca pe un 
acvariu și o căutare de timp și sensuri, ideea revine la Alexe Rău combinând, 
nedeclarat, ambele motive: „un acvariu uriaș ‒/ în care/ viața noastră/ are 
un singur sens - / acela de a tot căuta/ ochiul…”, înălțându-se în căutarea 
permanentă a esențelor văzute sau intuite. Oana Boc consemnează în acest 
context că „poezia suspendă organizarea lumii dată prin limbă și instituie 
o altă ordine și implicit o altă lume, desființând limitele semnificative ale 
cuvintelor și reconfigurând chiar raporturile opozitive la nivel pragmatic  
(de exemplu prin desemantizare și resemantizare)” (Boc 2007: 146). Cuvintele, 
ca la Diogene, sunt asemenea lumânărilor aprinse pe care le porți în fața ta, 
pentru a desluși mai bine esențele: „Cuvintele/ ziceai/ numesc doar ceea ce  
a fost și s-a îndepărtat/ însă ele/ îți luminează calea în/ necunoscutul din fața 
ta/ și de aceea trebuie ținute/ mereu aprinse”. Din această perspectivă, „lumina 
cuvintelor” deschide calea spre universuri paralele, spre multiple viitoruri, 
spre planeta borgesiană Tlön.

În Maktub, poetul se apropie de temele eterne, printre care întâlnirea 
cu moartea, „dincolo de marginea destinului”, este o stare interiorizată: „Cea 
care s-a născut odată cu mine/ s-a ivit întru întâmpinare/ Ea se arătă a fi altfel 
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decât/ mă așteptasem – pentru că ceea ce aștepți să vezi/ e creația altor ochi/ 
Ea nu avea nici coasă/ nici strai cernit/nici făptură împlinită/ S-a arătat ca 
un fluid/ de lumină albă și hipnagogică/șarpe de foc rece/ arzând fără să 
ardă/ M-a încolăcit și m-a(m) zguduit/ apoi a dispărut/ dar nu în neant/ ci în 
mine/ strecurându-mi-se prin toți porii” (Maktub). Tot „din perspectiva uriașă  
a morții”, cum ar spune George Călinescu, vin și „semnele acestea negre/  
în care niciodată/ nu te arăți tu cea toată/ci numai spuma ta/ numai o parte/ din 
spuma spumei tale…” (Vino, muzică). Direcția ireversibilă închide implacabil 
cercul existențial, poetul având și misiunea de profet: „O forță metafizică/ 
platoniană/ m-a îndreptat/ cu fața spre/ trecutul viitor/ să mă întorc să-mi 
întâlnesc/ nașterea” (Maktub).

Imaginea Basarabiei rimează, pentru autor, cu întunericul îndepărtat 
de reperele civilizatorii actuale, de sisteme filosofice contemporane, cum 
ar fi cele ale lui Umberto Eco sau Michel Foucault, cu care ar trebuie să ne 
măsurăm, de fapt. Doar proverbiala noastră ezitare și oscilație ne mai poate 
înrudi cu coordonatele majore: „La noi/ între două puncte ‒/ de la strămoși 
până la cel de astăzi ‒/ se trag mai multe linii/ De calcule relativiste nici/ nu 
mai face să vorbim/ pentru că în punctul nostru de referință/ constanta de 
reper este/ nu viteza luminii/ ci aceea a întunericului/ Slănina și făina țin locul/ 
polilor magnetici/ iar forța de atracție i-a cedat locul/ forței de respingere/ 
drept care/ toate ale lumii ne ocolesc/ chiar și timpul/ și numele trandafirului/ 
Și cuib și-a făcut în noi/ firea pendulului…” (Elegie nocturnă). Această 
elegie basarabeană, pătrunsă de teze și antiteze revelatoare, este completată 
cu alte deformări și deconstrucții de sens, care arată cât de îndepărtate 
sunt aria poeticului de cea a politicului și cât de mult ultima desfigurează 
realitățile concrete și abstracte: „În catedrală/ s-au întors negustorii/ Fariseii 
și saducheii/ au făcut alianță/ scribii calcă în picioare textul‒/codul locuirii 
noastre/ în cuvânt/ Bătrânii plutesc în / visul vrabiei/ Esenienii s-au tăinuit 
în/ scoici adoptive/ Semnului i s-a luat/ sensul/ Cuvântul s-a despărțit/ de 
adevăr/ Fapta s-a împotmolit/ și s-a murdărit/ de glodul pieței…” (Între 
pește și porumbel). De aceea poetul-trubadur, cavaler medieval al duelurilor 
poetice și politice, rămâne a fi un etalon neperturbat: „Stă poetul/ teacă de 
gânduri/paloș de adevăr/ El își depune/ gândurile-cuvintele/ înșirându-le cu 
vârful paloșului…” (Războiul semințelor) Iar importanța identificării prin 
cuvânt rămâne edificatoare: „A fi înseamnă a locui/ în cuvântul tău…” (Între 
pește și porumbel) „Ziua spunerii/e-n Facere..” (idem).

Imaginea mamei transpare la Alex Rău din cea a Madonei Sixtine: 
„Când pleca/ spre celălalt mal/ mama îmi spunea/ să mă uit la Madona Sixtină” 
(Amintire cu Rafael); ca la Grigore Vieru, asociată cu Maica Domnului: „Iar 
când începe să plouă/ îmi pare că a înviat/ și s-a întors acasă ‒/ pășind din 
nori ‒/ mama” (Amintire cu Rafael), adăugând ceva din imaginea ființelor 
zburătoare ale lui Chagall deasupra contingentului.
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Simbolic este și „ceea ce rămâne/ de la un poet ‒/ podul de cuvinte/ făcut 
să călăuzească/ unul întru celălalt/ drumul pământesc” (Podul Mirabeau). 
Parafrazându-l pe criticul român Marin Mincu, am conchide cu ceea ce și Alexe 
Rău ar fi putut să constate postum despre creația sa: „sunt un actant tragic ce 
mă zbat disperat să observ dacă urma mea lăsată pe hârtie conservă același 
potențial de autenticitate câtă consum în existența trăită” (Mincu 2009: 597) și 
să-l asigurăm pe poet de aprecierea creației sale polivalente și profunde.
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ASPECTUL MOTIVAŢIONAL METONIMIC LA COMPONENTELE
UNITĂŢILOR POLILEXICALE STABILE

angEla SAVIN-ZgARDAN
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. Una dintre motivaţiile de transformare semantică a unităţilor 
polilexicale stabile constă în deplasarea de sens a componentelor lor. Majoritatea 
unităţilor frazeologice noi apar în rezultatul modificării sensurilor îmbinărilor libere 
de cuvinte, iar a locuţiunilor − în urma trecerii îmbinării libere de cuvinte în îmbinări 
stabile de pe axa sintagmatică pe axa paradigmatică. Prin schimbarea sensului se înţelege 
orice deviere a semanticii care duce la pierderea sensurilor proprii ale componentelor 
unităţilor polilexicale stabile şi la apariţia unor noi sensuri, realizate numai la unitatea 
dată. Deşi unităţile polilexicale stabile (în speţă unităţile frazeologice) apar pe bază de 
imagini, mai târziu, la etape anumite şi sub influenţa unui şir de factori lingvistici, întâi 
de toate ai celor semantici, ele pot să-şi piardă caracterul de imagine. În cazul dat are 
loc demotivaţia lor. Astfel se explică existenţa unităţilor polilexicale stabile cu imagine 
şi a celor fără imagine.

Cuvinte-cheie: unităţile polilexicale stabile, motivaţia, demotivaţia, metonimia.

Résumé. L’une des motivations de la transformation sémantique des unités 
polylexicales stables consiste dans le déplacement de sens de leurs composants. La 
plupart des nouvelles unités phraséologiques apparaissent suite aux changements de 
sens des combinaisons libres des mots, et la plupart des locutions –suite au passage de 
la combinaison libre de mots à la combinaison stable, de l’axe syntagmatique à l’axe 
paradigmatique. On comprend par le changement de sens tout écart de la sémantique 
qui entraîne la perte du propre sens des composants des unités polylexicales stables et 
mène la création des nouveaux sens, qui ne se produisent que pour cette unité. Bien que 
les unités polylexicales stables (dans ce cas, les unités phraséologiques) apparaissent en 
s’appuyant sur les images, plus tard, à certaines étapes et sous l’influence d’un certain 
nombre de facteurs linguistiques, tout d’abord de la sémantique, elles peuvent perdre leur 
caractère de l’image. Dans ce cas se produit leur démotivation... Ceci explique l’existence 
des unités polylexicales stables avec image et des celles sans-image.

Mots-clés: unités polylexicales stables, motivation, demotivation, métonymie.
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Una dintre motivaţiile de transformare semantică a unităţilor polilexicale 
stabile (UPS) constă în deplasarea de sens a componentelor lor.

Schimbarea prin imagine a sensului în funcţie de caracterul transformării 
semantice la îmbinările de cuvinte poate fi metaforică sau metonimică, ceea 
ce conduce respectiv la formarea UPS metaforice şi metonimice (Sobolevski 
1914: 26-29).

Evoluţia semantică a vocabularului constituie una dintre posibilităţile 
principale de sporire calitativă a sistemului lexical, unii lingvişti considerând-o 
un mijloc esenţial de îmbogăţire calitativă a lexiсului. Evident, creşterea 
calitativă a vocabularului este mai importantă decât cea cantitativă, deoarece 
„caracterul concret al practicii este nelimitat, în timp ce resursele chiar ale 
celor mai bogate limbi sunt strict limitate”.

Orice act denominativ debutează cu reflectarea în conştiinţa 
umană a proprietăţilor individuale ale segmentului din realitate; în lipsa 
semnificantului corespunzător se apelează la forma altui cuvânt, al cărui 
conţinut semantic are unele elemente comune cu conceptul noului denotat, 
care urmează a fi denumit. Altfel spus, conştiinţa umană în procesul de 
cunoaştere a lumii, reflectă necunoscutul prin intermediul cunoscutului, 
reflectarea dată având caracter creator. Pentru exemplificare am putea 
evoca exemplul aztecilor, care până la adoptarea denumirii spaniole  
a calului, cabalo, denumeau calul „cerb fără coarne”, raportând o realitate 
încă necunoscută la una cunoscută. Cicero afirma că „în realitatea ambiantă 
nu există un astfel de obiect, ai cărui semnificant şi semnificat nu ar putea 
fi folosiţi pentru o oarecare noţiunea din alt domeniu”.

Constituirea semelor derivate denominative este secundată de stabilirea 
unei forme şi doi denotaţi.  Să admitem că forma F1 desemnează denotatul 
D1. În caz de apariţie a denotatului D2 care iniţial nu are denumire, dar, 
în schimb, are anumite proprietăţi comune cu denotatul D1, se produce  
o anumită mişcare în vederea stabilirii unui nume pentru D2. Pe baza unei 
comunităţi de proprietăţi sau a unei contiguităţi dintre denotatele D1 şi D2, 
semul care corelează cu denotatul D1 modificându-şi structura semică, devine 
semnificatul corelat cu denotatul D2, iar forma F1 care desemna denotatul  
D1, devine semnificant şi pentru D2.

Aşadar, la constituirea semelor derivate denominative participă trei 
componente: o formă verbală şi doi denotaţi, iar la constituirea semelor 
derivate expresive – patru componente: două forme verbale şi doi denotaţi.

Totuşi aceste definiţii reflectă doar parţial natura procesului de 
modificare a sensului, subliniindu-se doar mecanismul exterior al procesului 
în cauză. Astfel se constată că schimbarea sensului rezultă din actualizarea 
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semelor potenţiale, devenite diferenţiale. Este evident că actualizarea 
semelor potenţiale, adică a virtuemelor, nu întotdeauna provoacă modificări 
semantice, deoarece nu rareori o atare modificare ţine de vorbire, având un 
caracter ocazional.

În plus, mutaţiile semantice sunt determinate nu doar de actualizarea 
virtuemelor, ci şi de eliminarea sau substituirea hiperosemelor atunci 
când componenta hiposemelor se păstrează intactă În istoria lingvisticii 
s-au făcut tentative cu scopul definirii modificărilor semantice atât din 
punctul de vedere onomasiologic, cât şi semaseologic. Mai plauzibilă 
este interpretarea lui V. G. Gak: în cazul mutaţiilor semantice sensul este 
determinat „atât de planul semasiologic, – posibilitatea unui cuvânt (W) 
de a desemna simultan două obiecte diferite (R1 şi R2), cât şi pe planul 
onomasiologic – posibilitatea unui obiect (R1) de a obţine două denumiri 
diferite (W1 şi W2)” (Gak 1971: 110).

Acestea fiind spuse, definim modificarea de sens drept o deplasare  
a relaţiei dintre semnificant şi semnificat (din p. d. v. onomasiologic) şi drept  
o restructurare a componenţei semice a semului derivant, exprimată în eliminare 
unor seme sau în majorarea numărului lor (din p. d. v. semasiologic).

Aducem mai jos nişte exemple ce ilustrează formarea UPS pe baza 
metasemiei.

1. După cum se ştie, pentru unele civilizaţii vechi e specific animismul.  
E o formă a religiei ce ia naştere în paleolitic. Conform ei are loc personificarea, 
spiritualizarea forţelor şi fenomenelor din natură – a tunetului, a gerului, a unor 
segmente ale timpului, a unor stări ale omului. După cum arată Mircea Eliade 
(Allendorf 1965: 300-302), timpul şi destinul sunt două entităţi legate între ele. 
Probele lingvistice sunt edificatoare în acest sens. Putem porni de la ideea că 
starea timpului e mereu schimbătoare. În primul rând, avem cursul anului cu 
anotimpurile sale. Apoi în cuprinsul anotimpurilor zilele, săptămânile liniştite 
se perindă cu zile, săptămâni friguroase, cu furtuni năprasnice. Prin asocieri de 
diferite feluri, oamenii sunt foarte sensibili la orele sau zilele când se întâmplă 
nenorociri.

Denumirea zeităţilor de la noţiunea „timp” ia naştere prin metonimie. 
Timpul poate fi favorabil, potrivit. În acest caz trăsătura favorabilă s-ar datora 
imaginaţiei că e voinţa unei zeităţi. La fel e în cazul timpului nefavorabil.

1.1. Oară/ oră/ ori. În civilizaţii arhaice se constată o legătură între 
termenul ce denumeşte timpul, starea vremii şi denumirea unor personaje 
mitice, zeităţi. Cf. vechea greacă cronos „timp potrivit”, „timp în genere”, 
„împrejurări rele” etc. cu Cronos, zeul timpului. (Sobolevski 1914: 1787). Un 
alt exemplu e la fel din vechea greacă – ora ”timp”, „anotimp”, „interval de 



159

timp”, „moment prielnic”; „an”, „ceas”, „ceas fatal” şi orai – „anotompuri”, 
dar şi „zeiţele anotimpurilor, ale vremii bune, roadei, ale tinereţii, frumuseţii 
şi păstrătoare ale porţilor cerului” (Sobolevski 1914: 1807). În mitologia greco-
romană Horae erau „cele trei fiice ale lui Jupiter şi ale Thepudei, zeiţe ale 
anotimpurilor şi ale stării vremii, păstrătoare ale porţilor cerului” (Levitski 
1994: 479) < lat. apelativul hora „timp” (în genere); „anotimp”; „oră”.  
În limba română avem numele zânelor Ore cu forma articulată orele. Este 
atestată şi forma oară (Gabinschi 2006: 124-127). În latină dies „zi”, „timp”, 
vreme”, „lumină” > dii, dei. Prin urmare, constatăm că vechii romani  
(ca şi alte popoare) asociau timpul cu zeii, de aici timp > zeu. „Oră” semnifică 
forţă supranaturală, care poate fi bună, dar şi rea. Această accepţie a sensului 
cuvântului „oră” o găsim în UPS cu componenta respectivă: a-i suna/ a-i sosi/ 
a-i veni ora/ ceasul (cuiva) – „a fi aproape de moarte”, a se da de ceasul 
morţii – „a se frământa foarte mult, a se agita”; la ceas bun/ rău – „moment 
norocos/ nenorocos, favorabil/ nefavorabil”, la tot ceasul – „întruna, mereu, în 
fiecare moment”; oră de cumpănă – „moment de încercare grea”, a-şi aştepta 
ceasul – „a aştepta sentinţa”, „a aştepta apropierea morţii”. Se atestă în UPS: 
de ultimă oră – „foarte actual”, la ora actuală – „în momentul de faţă, în 
prezent”, oră de oră – „mereu, întruna”, ore de vârf – „ore în care o anumită 
activitate se desfăşoară în grabă şi cu toate forţele”, unde oră are sensul său 
obişnuit.

1.2. În latină tempestas (< tempus „timp”) a generat „timp”, „starea 
timpului”; „timp bun”; „timp rău”; „nenorocire”, „flagel”, „furtună”. În 
latină substantivul tempus a generat „timp”, „anotimp”, „moment potrivit”; 
„circumstanţe grele”, „calamitate”; „primejdie”, „starea timpului”. În slavonă 
год a generat погода, невзгода; рокъ – „timp” (cf. ucr. rik „timp), „soartă 
fatală” > година „vremuri grele, nefaste”. Acest sens, motivat, s-a păstrat în 
UPS: a-i sosi timpul (cuiva sau la ceva) – „a-i sosi (cuiva sau la ceva) momentul 
favorabil, prilejul aşteptat”. Alte UPS, unde substantivul timpul se utilizează 
cu sensul obişnuit: a-şi omorî vremea/ timpul (cu ceva) – „a-şi întrebuinţa 
timpul cu ocupaţii fără importanţă ca să-i treacă de urât”, cu timpul – „cu 
încetul, treptat”, din timp în timp/ din vreme în vreme – „la anumite intervale, 
din când în când, uneori” (Pe drumul lung şi cunoscut/ Mai trec din vreme-n 
vreme (Eminescu: 272 )), între timp – „în intervalul acesta”, pe timpuri – „mai 
demult, cândva, odinioară”, a trage de timp – „a tergiversa în interes propriu, 
a acţiona încet, lăsând să treacă timpul”.

2. Habă. O direcţie de evoluţie semantică, ipotetică, a putut să aibă la 
bază cuvântul dat cu accepţia iniţială nu de „porţiune de timp”, ci „de loc”, de 
la care, prin metonimie, s-ar fi degajat sensul de „ceea ce se petrece în locul 



160

respectiv”. Vom ţine cont aici de definiţia din DEX şi DA unde se specifică, 
repetăm, următoarele: habă „şezătoare sau loc unde se adună fetele; clacă”. 
Cuvinte cu radicalul –hab- conţinând ideea de „loc” constatăm şi în limbile slave. 
Cf. rus. захаб „anexă la un şopron pentru snopi sau paie”; охабень „mahala”, 
„suburbie”; ухаб „văgăună”, „hârtop”. În cazul nostru habă, într-o perioadă 
mai veche a limbii române, a putut să însemne „loc izolat unde se întâlneau 
tinerii din diferite obşti săteşti pentru a face cunoştinţă, fiind supravegheaţi de 
părinţi, dar şi de oamenii bătrâni”, deci aceeaşi semnificaţie, despre care se 
vorbeşte şi în Pravila lui Vasile Lupu (CRÎ 1961: 152). La Ciorănescu lexemul 
habă e glosat prin „priveghere”. Dacă pornim de la aceeaşi accepţie primară 
a etimonului cuvântului acesta care e de „frântură”, „porţiune din ceva – de 
timp, de loc”, etc. – am putea admite în limba română două linii de dezvoltare 
semantică posibile. În primul caz ar fi vorba despre timpul când se serbează 
şi când, de regulă, au loc petreceri . Un exemplu analog ar fi termenul nedeie 
„petrecere în ziua hramului bisericii”, „horă ce se face într-o localitate la  
o anumită zi de sărbătoare”; „iarmaroc”, „bâlci” (v.sl. недълia „zi când nu se 
lucrează, „duminică”) pe care îl atestăm la Candrea (CRÎ 1961: 831). Cuvântul 
respectiv cunoaşte şi alte accepţii datorită, mai ales, mutaţiilor metonimice 
potrivit legităţii „timp potrivit pentru ceva”, „timp când nu se lucrează” > 
„sărbătoare”, „nuntă”, „ospăţ”. În felul acesta habă „timp”, prin metonimie, 
dezvoltă şi accepţia de „priveghere”, „şezătoare”.

V. V. Leviţchi (Levitski 1994: 305) consideră că în cazul dat avem de 
a face cu legitatea semantică „timp” „timp potrivit pentru ceva”. Ar fi bine 
să delimităm şi etapa a treia, de încheiere a procesului acesta care e „ceea 
ce se produce în timpul potrivit (de obicei în zilele de sărbătoare)”, fiind  
o consecinţă a metonimiei.

Se utilizează în UPS, unde componenta habă, prin transfer metonimic,  
a căpătat sensul de „bucată”: O habă de vreme – „un anumit timp”, de la o habă 
de vreme – „de la un anumit timp încoace”.

3. La C.A. Allendorf (Allendorf 1965: 112, 115, 118) găsim nişte pilde 
care exemplifică fenomenul semantic, când semnificaţia recipientului trece în 
semnificaţia conţinutului: fr. bourse „sac pentru bani” > bani, clasă „spaţiu” 
> elevi, lat. focum „vatră” > foc, lat. urbs „ziduri” > oraş. Al doilea caz când 
semnificaţia conţinutului trece în semnificaţia recipientului: fr. bourse „bani” 
> „clădire”, „instituţie”, rom. bursă „alocaţie bănească” > „instituţie unde se 
negociază hârtii de valoare sau valute străine”, fr. bureau „masă” > „instituţie”, 
rom. birou „masă” > „instituţie” etc. Exemple de UPS ce includ cuvintele 
de mai sus care au fost supuse transferului metonimic: a juca la bursă –  
„a cumpăra şi a revinde efecte de bursă”, bursă neagră – „comerţ clandestin”, 
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bursa muncii – „instituţie care înregistrează cererile de lucru şi mijloceşte 
angajările” etc.

4. Lexemul condei este un împrumut din ngr. kondílion „pană, creion 
de ardezie” (SDE: 196), semnificând „unealtă de scris compusă dintr-un 
beţişor şi o peniţă; toc” (DE. 193). În cazul acestui cuvânt prin metasemie 
semnificaţia obiectului trece asupra rezultatului acţiunii acestui obiect. 
În afara faptului că lexemul aparţine lexicului ce se referă la cancelarie, 
cuvântul condei face parte din componenţa unor UPS, sensul componentei 
fiind supus unui transfer metonimic: ca din condei – „ordonat, regulat, 
frumos”; dintr-un condei sau dintr-o trăsătură de condei – „dintr-o dată”; 
a avea condei – „a avea stil, talent la scris”; a o duce bine din condei – 
„a-şi potrivi vorbele cu dibăcie”.

4. Cuvântul lefter (< ngr. (e)léfteros „liber; necăsătorit”). În cazul acestui 
cuvânt, prin metasemie semnificaţia obiectului trece asupra obiectului ce deţine 
obiectul. Se presupune că din punct de vedere semantic, cuvântul lefter ar fi 
putut fi influenţat de paronimul left – „monedă (< gr. lefton „centimă” (SDE: 
234). În limba română calificativul lefter se utilizează referitor la persoana 
care este falită şi poate fi utilizat în UPS: a fi lefter – „a fi sărac, a nu avea 
bani”; a lăsa pe cineva lefter – „a lăsa pe cineva fără bani; a-i lua cuiva banii, 
averea”; a rămâne lefter – „a rămâne fără bani, sărac”. Derivatul de la lefter 
este cuvântul lefterie care s-a menţinut într-o UPS : a-şi mânca (a-şi pierde) 
lefteria – „a-şi pierde reputaţia de om cinstit”. În cazul UPS date semnificantul 
este demotivat, pierzându-se orice legătură cu semnificatul. De –amu să ştii că 
ţi-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratule (Creangă: 247).

5. Lexemul pungă. Prezentăm nişte exemple de UPS, în care componenta 
pungă are semnificaţia recipientului, care trece în semnificaţia conţinutului: 
a-i sufla vântul în pungă sau a da de fundul pungii – „a nu (mai) avea bani”; a fi 
gros /gras la pungă – „a fi foarte bogat”; a-şi dezlega (sau a-şi desface) punga – „a fi 
darnic”; a-şi umplea punga – „a se pricopsi; a se căpătui”; a-şi strânge punga „a face 
mai puţine cheltuieli”.

Al doilea caz când semnificaţia recipientului se păstrează: a face (sau 
a strânge) gura pungă „a contracta (involuntar) gura la gustarea unui aliment 
acru”. DEX-ul vorbeşte despre etimologia neclară a cuvântului pungă (DEX: 
762), alţii susţin că e de origine greacă (Bulgăr 1971: 370-375), alţii îl consideră 
un împrumut latin sau chiar slav (DE: 2002). Probabil din greacă < ponga prin 
filiera latină sau slavă.

În concluzie putem spune că una dintre motivaţiile de transformare semantică 
a UPS constă în deplasarea de sens a componentelor lor. Majoritatea unităţilor 
frazeologice noi apar în rezultatul modificării sensurilor îmbinărilor libere de cuvinte, 
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iar a locuţiunilor − în urma trecerii îmbinării libere de cuvinte în îmbinări stabile de 
pe axa sintagmatică pe axa paradigmatică. Prin schimbarea sensului se înţelege orice 
deviere a semanticii care duce la pierderea sensurilor proprii ale componentelor UPS 
şi la apariţia unor noi sensuri, realizate numai la unitatea dată. Deşi UPS (în speţă 
UF) apar pe bază de imagini, mai târziu, la etape anumite şi sub influenţa unui şir 
de factori lingvistici, întâi de toate ai celor semantici, ele pot să-şi piardă caracterul 
de imagine. În cazul dat are loc demotivaţia UPS. Astfel se explică existenţa UPS cu 
imagine şi a celor fără imagine.
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ALTERITATE șI IDENTITATE ÎN DRAMA RaZVaN și ViDRa
DE B. P. HASDEU

naTalIa STRĂjESCU
Universitatea de Stat din Tiraspol

Rezumat. Personalitate enciclopedică, B. P. Hasdeu se face remarcat în istoria 
literaturii noastre prin drama istorică (cu nuanțe romantice) Răzvan și Vidra, contribuind, 
în acest sens, la evoluția artei dramatice. Riguros construită, cu o acțiune densă, generată de 
un conflict major, orchestrată de o susținută tensiune dramatică și personaje memorabile, 
piesa evocă situații și scene unice, în care caracterele eroilor se manifestă într-un mod 
impunător. Analizând protagoniștii dramei prin intermediului raportului identitate/
alteritate, am constatat că aceștia relaționează între ei în diverse moduri. În timp ce unii 
produc fapte bune și înfăptuiesc dreptatea, alții, neglijând pe cei din jurul lor, săvârșesc 
fapte ale căror consecințe constau în îngrădirea libertăților celuilalt sau, în cele mai crude 
situații, în chiar distrugerea celuilalt.

Cuvinte-cheie: Alteritate, identitate, supraomul, artă dramatică, principiu, 
dreptate, virtute, lumina rațiunii, altcineva, personaje memorabile.

Abstract. An encyclopaedic personality, B. P. Hasdeu is noted in our literary 
history through historical drama (with romantic shades) Răzvan și Vidra, contributing in 
this regard, the evolution of dramatic arts. Rigorously constructed with a dense action, 
generated a major conflict orchestrated a sustained dramatic tension and memorable 
characters, the play evokes unique situations and scenes in which characters manifest 
heroes imposing. Analizing protagonists in a drama by the ratio identity/otherness, we 
found that they relate to each other in various directions. In while some doeth produce 
good deeds and righteousness, others, disregarding those around them, committed 
deeds whose consequences consist in restricting freedoms of others or, in the most cruel 
situations in even the destruction of the other.

Keywords: otherness, identity, superman, dramatic arts, principle, justice, virtue, 
light of reason, another, memorable characters.

Apărută din cele mai vechi timpuri, în antichitate, arta dramatică este una 
din cele mai apreciate domenii ale literaturii. Astfel, teatrul și-a creat un univers al 
său, în care dramaturgul dă viață personajelor, face din vis realitate, din imposibil –  
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posibilitate, punând în fața spectatorilor o lume inedită, uneori diferită de cea 
reală. Printre creatorii de atmosferă teatrală în literatura noastră se impune figura 
emblematică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Personalitate enciclopedică, acesta se face remarcat în istoria literaturii noastre 
prin drama istorică (cu nuanțe romantice) Răzvan și Vidra, contribuind, în acest sens, 
la evoluția artei dramatice. Totodată, el deschide drumul marilor drame istorice, 
având ca protagoniști personaje de altă etnie decât română, ceea ce conferă o imagine 
mozaicată a națiunii române, care reprezintă unitatea în diversitate. „Prima piesă 
istorică românească de răsunet, această poemă dramatică în cinci cânturi e și cea 
mai valoroasă din câte s-au impus în secolul al XIX-lea” [Micu 1994: 215]. Riguros 
construită, cu o acțiune densă, generată de un conflict major, orchestrată de o susținută 
tensiune dramatică și personaje memorabile, piesa evocă situații și scene unice, în 
care caracterele eroilor se manifestă într-un mod impunător.

Răzvan, protagonistul piesei, e un țigan știutor de carte, îndrăzneț și milos față 
de cei săraci, corect în acțiuni și un patriot adevărat. Este un țigan eliberat:

Sunt țigan iertat, jupâne: țiganul lui Dumnezeu, care reușește să urce treptele 
ierarhiei sociale, de la căpitan de haiduci în Codrii Orheiului, la locotenent, căpitan 
și polcovnic în oastea leșească, până la hatman și domnitor al Moldovei. Din acest 
moment, autorul ne oferă un tablou concret al raportului identitate-alteritate, evocând, 
de-a lungul dramei atât ascensiunea, cât și căderea protagonistului. Jean Jacques 
Rousseau consideră că omul este înzestrat cu un principiu de dreptate și virtute, numit 
conștiință, care distinge între bine și rău și care, venind din sentimentul natural al 
dreptății,îl determină pe acesta să acționeze conform „luminii rațiunii”. Numai că, în 
cazul nostru, lumina rațiunii nu va avea efectul așteptat, de bună ghidare și călăuză, 
din vina unui altcineva, care va da nota tragică a acțiunii.

De la început, Răzvan e înfățișat în manieră populară, un erou legendar, 
apărător al celor sărmani și amărâți, răsculându-se împotriva clasei domnitoare. 
În tot ceea ce face, este măcinat de o durere sufletească, cu nuanțe profund psihice, 
din cauza originii sale țigănești, fiind neglijat chiar și de societate:

Rămâi sănătos, băiete!.. Ce păcat că ești țigan!
El trăiește, mai întâi de toate, „drama individului apăsat de prejudecata publică” 

[Călinescu 1993: 372],acesta fiind motivul ce îl mobilizează să-și manifeste calitățile 
morale de excepție, precum dorința arzătoare de libertate, demnitatea și conștiința 
propriei valori.

Comportamentul și acțiunile acestuia sunt dovada însușirilor sale alese:  
e știutor de carte într-o vreme când și hatmanul de la curte abia de silabisea:

… Numai singur eu sub soare,
Dintre mii de țigănime, știut-am să-nvăț scrisoare,
Sârbească și românească, încât ajunsei de mic
În casa mitropoliei cel mai isteț grămătic.
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E o persoană sinceră, corectă și cinstită cu cei din preajmă, puternică și hotărâtă, 
până la un anumit punct; se confesează cerșetorului Tănase despre faptul că mama sa 
a fost româncă și tatăl său țigan, spune că el este autorul pamfletului, fiind conștient de 
consecințe: spânzurarea. Fiind un om rațional și cu verticalitate, prețuiește libertatea 
ca pe o axă a ființei umane. Pentru el libertatea, ca esență și demnitate a sa, este lucrul 
cel mai prețios, chiar dacă e legată de nelipsitul risc al folosirii ei negative. De aceea 
preferă să moară decât să devină rob:

Omul om să fie slobod; decât rob mai bine moarte
Ș-apoi moartea-i înviere pentru cel disprețuit!
Este un patriot înflăcărat, dominat de o noblețe umană superioară. Iubește 

Moldova ca pe ceva sfânt, iar dorul de țară îl macină atunci când se află departe 
de ea:

Nu, hatmane! Niciodată!.. Fie pâinea cât de rea
Tot mai dulce mi se pare când o știu din țara mea!
De aceea, refuză cu îndârjire să lupte împotriva românilor. Odată cu introducerea 

Vidrei în acțiune, Răzvan își schimbă identitatea, devenind un altul. Acest personaj 
feminin îi tulbură gândurile și îl face să-și dorească altceva, sădindu-i în suflet setea 
de-a merge-nainte. Ea îl împinge pe calea ambițiilor, însă această evadare din lumea 
profană nu îl ajută să-și uite originile. „Tragismul eroului e agravat de condiția etnică 
umilitoare, pe care, când se regăsește în situații critice, nimeni nu pierde ocazia 
de a i-o pune în față” [Micu1994: 215]. În acest caz, raportul eu-ceilalti, bazat pe 
alteritate, este caracterizat de dominanta supraomul (Vidra), concept afirmat de către 
Nietzsche, care îl va domina pe cel slab (Răzvan), iar în voința de dominare a acestuia 
rezidă însăși esența vieții. Oamenii sunt puternici și slabi,și de aceea regula constă în 
dominanta asupra celui slab.

Odată cu introducerea Vidrei în rol, nepoata demonică a lui Moțoc, Răzvan 
devine „rob” al acesteia, ea reușind să-i modeleze destinul: mărirea și prăbușirea 
imediată. Supunându-se chemărilor și ambițiilor feminine, Răzvan își găsește o nouă 
identitate, care îl va duce la pieire:

De nu iubeam o femeie, cu o inimă semeață
N-aș fi găsit în războaie un nume și-o nouă viață.
Întâlnirea cu ea a fost un act de cunoaștere, dar și șansa de a se autodefini,  

de a se ancora în istorie. Ultimele sale cuvinte: Țigan!.. Țigan! demonstrează, 
o dată în plus, că patima de a-și crea o nouă identitate, de a deveni un altul, 
nu l-a absolvit de vocea interioară a ființei sale. Moartea lui Răzvan „este 
pusă într-o lumină tragică a căderii în măreție, accidentul fatal obținând  
o strălucire în raport cu înalta ursită dată de Dumnezeu. Vidra nu este decât  
o confidentă a eroului, un alter ego demonizat al lui, ca o porta voce, ca un 
sine ce meditează – distanțat – asupra faptelor” [Cimpoi 2007: 136]. Prin actul 
liber al căderii sale, Răzvan a pășit în inima însăși a realității și s-a inclus în 
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ea cu voință de decizie. Rolul său a avut efectul de a repune în chestiune acel 
modus operandi, de a contesta influența actelor originare, de a redeschide 
jocul raporturilor dintre pozitiv și negativ.

Analizând protagoniștii dramei prin intermediului raportului identitate/
alteritate, am constatat că aceștia relaționează între ei în diverse moduri. În timp ce 
unii produc fapte bune și înfăptuiesc dreptatea, alții, neglijând pe cei din jurul lor, 
săvârșesc fapte ale căror consecințe constau în îngrădirea libertăților celuilalt sau,  
în cele mai crude situații, în chiar distrugerea celuilalt.
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SUPRIMAREA ARHAISMELOR
DIN STRUCTURA FRAZEOLOgISMELOR

lIlIa TRINCA
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Rezumat. Pentru multe expresii ce au o existenţă îndelungată în limbă (uneori 
de-a lungul veacurilor), acumularea în structura lor a diverselor tipuri de arhaisme 
devine un indiciu al frazeologizării lor, precum şi un criteriu ce ar permite distingerea 
acestora de îmbinările libere de cuvinte. Prezenţa elementelor arhaice, deşi contribuie 
la solidificarea relaţiilor de structură în cadrul îmbinărilor stabile de cuvinte, nu 
explică motivele apariţiei frazeologismelor. Mai degrabă, ele reprezintă o mărturie 
că această îmbinare a devenit una stabilă de mult, că elementele ei componente au 
reuşit „să se învechească” şi „să rămână în urma” evoluţiei sistemului lexical, fonetic 
sau gramatical.

Cuvinte-cheie: arhaism, arhaism lexical, arhaism semantic, arhaism fonetic, 
arhaism gramatical, frazeologism, discurs repetat.

Abstract. Characteristic feature of phraseological units is that just like 
language in general, they are in a perpetual evolution, which involves, in some 
cases, preserving some archaic elements in their structure. However, the tendency 
to substitute/ „upgrade” the archaisms that are component parts  of phraseological 
units is rather intense. Conclusive evidence in this regard are the phraseological 
units in which the archaic element was replaced by its newer synonym, which, 
as a consequence of competition, removed the former from circulation. The fact 
that the lexical system of a language influences  the structure of phraseological 
units serves as evidence that the component elements of phraseological units 
(including phraseological units that contain archaic elements) maintain their ties 
with the lexical system, and through it, with the grammatical, phonetic, derivative 
system as well. Thus, there is a certain revitalization of canonic phrases by 
circumscribing them in the same significance area without producing an essential  
value mutation.

Keywords: archaism, lexical archaism, grammatical archaism, semantic 
archaism, phonetic arhaism, phraseological unit, repeated discourse.



169

E axiomatic faptul că frazeologia nu e numai un univers de frământări ale 
sufletului şi ale gândului etnic, ci şi ordine spirituală moştenită şi necontenit confirmată 
şi îmbogăţită printr-o lucidă conştiinţă pe parcursul mai multor secole. Or limba – iar 
frazeologismele reprezintă o parte din unităţile limbii – se prezintă ca o teorie a realului, 
ca model mental, abstract al realităţii concrete. După cum se ştie, limba nu este Érgon 
(produs), ci Enérgeia (activitate): ea este în continuă mişcare, evoluţie, proces care, 
fireşte, se derulează foarte încet. De aceea, nu se poate face o delimitare netă între vechi 
şi nou, cu atât mai mult că specificul fenomenului lingvistic presupune, adeseori, 
coexistenţa faptelor de limbă ce reprezintă noul şi vechiul. Anume aceasta asigură 
continuitatea procesului evolutiv, numită de E. Coseriu „schimbare în mers” (Coșeriu 
1994: 57). Limba îşi păstrează structura sa de „depozit latent”, de sistem virtual şi 
static, lipsit de „timpul operativ”. O trăsătură caracteristică a frazeologismului  
e faptul că el, ca şi limba în întregime, se află într-o perpetuă evoluţie. Dinamica acestei 
evoluţii, analizând elementele componente ale acestor îmbinări fixe, poate fi surprinsă 
nu doar în diacronie, ci şi în sincronie. Dacă fenomenul lingvistic ar fi reprezentat de 
o linie vectoare, ce figurează dezvoltarea sa longitudinală, atunci frazeologismele ce 
conţin elemente arhaice ar fi nişte decupaje transversale interoceptive, întrucât conţin 
în structura lor fenomene învechite, care „au supravieţuit” şi persistă azi în uz, având 
ocurenţă doar în formaţii sintactice cristalizate. 

Cazurile de substituire a arhaismelor din structura frazeologismelor reprezintă 
un procedeu creativ, ce ilustrează o schimbare lingvistică firească. Cuvintele care intră 
în componenţa frazeologismelor, deşi, în mare parte, sunt lipsite de autonomie seman-
tică, totuşi nu sunt absorbite totalmente de sensul frazeologic general, abstract, nou. 
Bineînţeles, ele se deosebesc, într-o anumită măsură, de cuvintele propriu-zise, utilizate 
în îmbinări libere, cu toate că posedă, ca şi acestea, anume particularităţi fonetice şi 
gramaticale (fiecare element component are accent fonetic, precum şi sensuri gramaticale 
proprii). O confirmare a faptului că elementele componente ale frazeologismelor nu-şi 
pierd caracterul lexematic este şi interdependenţa lor cu sistemul lexical şi gramatical 
al limbii, sub a căror presiune deseori îşi „înnoiesc” structura sau îşi modifică forma 
(sub aspect fonetic, gramatical sau derivativ) unor elemente. Imposibilitatea înlocuirii 
unor elemente din componenţa frazeologismului prin altele, particularitate general 
valabilă pentru expresiile fixe, nu este valabilă în cazul tuturor frazeologismelor. 
Unele dintre ele sunt alcătuite din elemente mobile, comutabile prin altele – afirmaţie 
valabilă şi în cazul unor frazeologisme, care-şi „reînnoiesc” structura lor, ca urmare 
a influenţei sistemului glotic. Faptul că sistemul lexical al limbii exercită presiuni 
asupra structurii frazeologismelor constituie o mărturie că elementele componente 
ale frazeologismelor (inclusiv a frazeologismelor cu elemente arhaice) îşi menţin 
legătura cu sistemul lexical, iar prin intermediul acestuia, şi cu cel gramatical, fonetic, 
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derivativ etc. Desigur, arhaismul conservat rămâne o provocare în cadrul căreia se 
suspendă norma de corectitudine şi cea de congruenţă. Astfel, are loc o revitalizare  
a unor sintagme canonice prin circumscrierea lor în aceeaşi zonă de semnificaţie, fără  
a produce o mutaţie valorică de esenţă. Concludente, în acest sens, sunt frazeologismele 
în care locul elementului arhaic a fost preluat de sinonimul său mai nou, care, drept 
consecinţă a concurenţei, l-a scos din circulaţie pe primul. Bunăoară, substantivul 
învechit fărâme din frazeologismul a face mii de fărâme a fost înlocuit de sinonimul 
său mai nou bucăţi: Şi într-o clipă, trupul nămilei fu făcut mii de bucăţi (Tinereţe fără 
bătrâneţe, 410); arhaismul divan din expresia a face divan* e înlocuit de sinonimul 
său sfat: A chemat atunci împăratul, a făcut sfat şi au găsit cu cale să meargă 
împăratul s-o aducă pe zână cu tot cu sipeţelul cel verde (Poveşti pop. mold., 206). 
Locul substantivului pită din a-l scoate pe cineva din pită a fost pre luat de substantivul 
sinonim pâine: Aşa că chiar dacă preşedintele american Buch va reuşi „să-l scoată 
din pâine” pe mareşalul Sadam, acesta oricum va fi scripcă în acest cadril prezidenţial 
(Săptămâna, 28 martie, 2003), iar cel al arhaismului semantic scaun din a urca (a 
ridica, a sui) în scaun – de sinonimul său tron: Şi, ca să amăgească şi mai bine pe 
inamicii săi din ţară, aduna Divanul în toate zilele şi dezbătea proiecte de reforme, 
întocmai ca un domn suit pe tron de câteva zile (Filimon, 186). Substantivul coneţ 
din a-i veni coneţul este substitut de sfârşit: O vulpe, ajungând la adânci bătrâneţe şi 
simţind, că-i vine sfârşitul, a chemat-o pe vulpea cea tânără (Poveşti pop. mold., 376). 
Verbul a promite îl substituie pe sinonimul său ieşit din uz a făgădui în frazeologismul 
a făgădui marea şi sarea: Şi ce nu fac părinţii pentru copiii lor: le promit marea 
cu sarea, numai pentru a-i vedea deveniţi liceeni, stând cu nasul în carte (Jurnal 
de Chişinău, 28 februarie, 2003) etc. Această particularitate a frazeologismelor ce 
constă în „substituirea termenilor dintr-un stadiu de limbă mai nou, cuvintelor mai 
vechi” este numită înlocuirea sinonimică (Lambrior 1976: 46)1.

Influenţa normelor sistemului limbii române contemporane asupra elementelor 
componente ale frazeologismelor şi apariţia în româna actuală a variantelor noi 
ale frazeologismelor se datorează nu numai suprimării arhaismelor lexicale din 
structura lor sau înlocuirii acestora cu unităţi lexicale sinonime. Arhaismele lexicale 
pot fi înlocuite prin cuvinte din vocabularul activ (nu neapărat sinonime), pe motiv 
că sunt cunoscute de către masa vorbitorilor şi deci contribuie, într-o măsură mai 
mare, la motivarea sensului frazeologic (faţă de arhaisme). Cf. a da foc în loc de a da 

1 M. Schwob, G. Guieysse şi I. Iordan au propus pentru denumirea acestui fenomen 
termenul derivare sinonimică, iar B. Migliorini – radiaţie sinonimică [ibidem]. Menţionăm 
că nu orice „înnoire” sau „modernizare” a frazeologismelor poate fi considerată înlocuire 
sinonimică, ci numai aceea în care elementul component e substituit prin sinonimul său (de 
pildă, a-şi câştiga francul şi a-şi câştiga bucata de pâine, a da şfară în ţară şi a da veste în 
ţară etc. nu reprezintă înlocuire sinonimică).
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pojar: Să-i taie boii şi vaca, şi oile, şi calul, să-i deie foc la casă şi să-l gonească din 
sat (I. Slavici, 134); a-şi aduce contribuţia în loc de a-şi aduce obolul: Fabrica de 
conserve a fost prima care şi-a adus contribuţia substanţială la „dezvoltarea” fabricii 
(Săptămâna, 23 mai, 2003); a fi (a merge) la remorca cuiva în loc de a fi la edecul 
cuiva: Iar OSCE, slabă şi depinzând în parte de voinţa Rusiei, merge la remorca 
acesteia în R.M. (Jurnal de Chişinău, 23 mai, 2003); a face (multă) vorbă în loc de  
a face voroavă: Şi este ştiut că, mai ales cu protopopul, preoţii trebuie să nu facă multă 
vorbă (Slavici, 249); a cădea grămadă în loc de a cădea posmol: Din mulţime se 
ridică un ţipăt sfâşietor şi o femeie căzu grămadă (M. I. Caragiale, 69); a face târg în 
loc de a face târşag; a avea minte în cap în loc de a avea glagore în cap: Da’sufragiul 
nu prea avea minte destulă-n cap (Basme pop. rom., 185); a cânta ditirambe în loc 
de a cânta osanale: Se zice că publicaţia respectivă apare cu suportul unui fost înalt 
demnitar de stat, care […] cânta ditirambe actualei guvernări (Accente 27 martie, 
2003); a da (a scoate) vestea în ţară în loc de a da şfară în ţară: Acu-mpăratul a scos 
veste-n ţară, că cine o găsi fetele, li dă de nevastă (Tinereţe fără bătrâneţe, 234); a-i 
da drumul în loc de a-i da dârva; a-şi câştiga bucata de pâine în loc de a-şi câştiga 
francul; a-l pune în porţie pe cineva în loc de a-l pune în pită: Un ministru, abia 
pus în porţie, să renunţe la blidul pus dinainte pentru un prins de peşte la Rezeni! 
(Săptămâna, 4 apr., 2003, 1); a (se) lua la cetărat în loc de a lua la trei parale: El 
l-a scos afară şi l-a luat la cetărat (Poveşti pop. mold., 386); a da în public în loc de  
a da în vileag; somn de moarte în loc de somn de veci: În al doilea rând, arestarea lui 
Urechean ar putea fi tocmai acea ultimă picătură ce va umple paharul şi […] 
idioţii ar putea să se trezească din somnul lor de moarte (Jurnal de Chişinău,  
9 mai, 2003, 5); a-i sosi sfârşitul în loc de a-i sosi veleatul; a-i trage o mustrare 
în loc de a-i trage un zabrac; a sta ghemuit în loc de a sta gogă; a lua obiceiul 
în loc de a lua năravul; a ţine mânie în loc de a ţine pizmă; a (i) se duce vestea 
în loc de a (i) se duce pomina; a călca legea (porunca) în loc de a călca pravila; 
fără vină în loc de fără prihană; a da de ruşine în loc de a da de şugubină; 
a pune la închisoare în loc de a pune la gros. Procesului de „înnoire” pot fi 
supuse atât arhaismele lexicale substantivale, cât şi cele verbale: a intra (a se 
băga) în vorbă în loc de a se năpusti în vorbă; a face din tei curmei în loc de  
a nădi din tei curmei; a mai slăbi frâul în loc de a slobozi frâul; a nu-l lăsa 
inima pe cineva să … în loc de a nu-l slobozi pe cineva inima să…; a-l bate 
la cap pe cineva în loc de a cihăi la cap pe cineva; a prinde de veste în loc de  
a purcede de veste; a o păţi în loc de a o codălbi etc.

Mai mult, unele elemente arhaice sunt substituite de lexeme neologice, Astfel, 
bunăoară, se pare că cele câteva expresii frazeologice formate cu arhaismul semantic 
rost (a trage la rost, a avea rost, a pierde rostul etc.) au deja corespondente în 
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limbajul internautic: a nu afla linkul, a avea linkul, a da linkul cuiva, a perde linkul 
etc. (Ungureanu 2014:151-152).

În structura frazeologismelor pot rămâne conservate şi „rudimente” ale unei 
flexiuni învechite, amorfe sau forme fonetice, derivate vetuste, ceea ce constituie  
o consecinţă inevitabilă a evoluţiei limbii. Aceste forme arhaice sunt izolate de structura 
gramaticală, respectiv, fonetică sau derivativă a limbii, deoarece reprezintă cazuri de 
abateri de la normele actuale ale limbii române. E demn de menţionat că aceste abateri 
de la normă nu afectează imaginea elementelor componente ale frazeologismelor ca 
unităţi lexicale separate, întrucât, de asemenea, suportă o influenţă din partea sistemului, 
care, în multe cazuri, se soldează cu substituirea formei paradigmatice anacronice cu 
una reglementată de norma literară. Şi în aceste cazuri apar dublete frazeologice cu 
forme reînnoite, reglementate sub aspect gramatical, fonetic, derivativ, care coexistă 
în limba română contemporană. De pildă, sub presiunea sistemului gramatical al 
limbii poate fi explicată „nivelarea” ezitărilor flexionare între formele duble de plural 
(-uri/-i; -e/-uri; -i/-e) în paradigma unor substantive din cadrul frazeologismelor. Cf. 
din toate timpurile / din toţi timpii: Prostituţia, homosexualismul şi toate orgiile, de 
asemenea, au existat din toate timpurile (Jurnal de Chişinău, 7 martie 2003, 17); în 
alte timpuri/ în alţi timpi; a cădea în genunchi/ a cădea în genunche: Au plâns şi au 
râs de bucurie, şi apoi au căzut în genunchi, de au mulţumit lui Dumnezeu cu lacrămi 
că le-a adus şi lor bucurie în casă, după atâta amar (Tinereţe fără bătrâneţe, 225);  
a călca (a urma, a merge) în (pe) paşii cuiva/ a călca (a urma, a merge) în (pe) 
pasurile cuiva; a da colţi/ a da colte; a fi (cuţit) cu două tăişuri/ a fi (cuţit) cu două 
tăişe; a se apuca de treburi/ a se apuca de trebi: Dacă ţi l-a da, să-l ţii în sân, şi numai 
atunci să te apuci de treburi (Poveşti pop. mold., 284); a-i merge treburile strună/ 
a-i merge trebile strună etc. În alte cazuri, formele gramaticale de plural asimetrice 
din structura frazeologismelor, pentru a fi încadrate în tiparele existente, sunt înlocuite 
cu formele reglementate de singular: a băga pe cineva în boală/ a băga pe cineva în 
boale: Pune pază, nu omoară,/ Pe ciocoi îi bagă-n boală; a nu-şi mai vedea capul de 
treburi/ a nu-şi mai vedea capul de trebi; a-şi face treaba/ a-şi face trebile: Dacă şi-a 
făcut Laur Balaur treaba, s-a dus cât mai repede la curţile sale (Pov. pop. mold., 288); 
a se duce pe copcă/ a se duce pe copce; din talpă până în cap/ din talpe până în cap; 
a da cuiva (la ceva) ocol / a da cuiva ocoale; a (se) prinde în laţ/ a se prinde în laţe;  
a trage un somn/ a trage la soamne etc.

În urma influenţei sistemului limbii, apar dublete frazeologice şi pentru 
frazeologismele ce conţin „încrustate” în structura lor forme „tabuizate” de plural 
ale substantivelor ce nu admit variaţii flexionare (singularia tantum). În cadrul 
variantelor frazeologice, aceste forme neadmise de limba literară sunt înlocuite cu 
forme de singular reglementate de norma literară: a-şi da aer/ a-şi da aere; până în 
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slava cerului/ până în slăvile cerului; a-şi da silinţa/ a-şi da silinţele etc. Propunem 
atenţiei câteva exemple selectate: După ce Păturică făcu tot ce putu, ca să-şi dea aer 
de om cinstit şi cu durere de inimă de averea stăpânului său, el se înfăţişă dinaintea 
lui şi-i dete socoteală de toate măsurile ce luase (Filimon, 80); Tată moşule, aş vrea 
să-mi crească şi mie aripi şi să zbor sus de tot, până în slava cerului, zise băiatul 
netezindu-i barba (Delavrancea, 425).

Faptul că în limba română contemporană, alături de frazeologismele cu 
elemente arhaice, se utilizează şi dubletele acestora cu forme gramaticale ce 
corespund sistemului actual constituie o mărturie că elementele componente ale 
frazeologismelor nu se izolează şi nu „cad” definitiv din sistemul de relaţii glotice. 
Ele păstrează nu numai aspectul de unităţi lexicale, dar şi o serie de trăsături esenţiale 
ale acestora – în special, sensul gramatical. E de remarcat faptul că în cazul unor 
frazeologisme, forma gramaticală învechită, ce nu se încadrează în tiparele existente, 
reprezintă un element foarte important al structurii frazeologismelor – nucleul lor. 
Această formă nu se supune procesului de „reglementare” şi de înlocuire cu forma 
evoluată, devenită normă astăzi. Probabil, putem vorbi şi despre un grad de sudură 
sporit între elementele componente. Aşa, bunăoară, e cazul formelor de plural căzute 
în desuetudine: câmpi, veci, roate din cadrul frazeologismelor a pune ceva pe roate,  
a merge ceva ca pe roate, a pune (a băga) cuiva beţe în roate, în vecii vecilor, în 
veci de veci, de veci, a dormi somnul (cel) de veci etc. Orice tentativă de modificare a 
acestor forme gramaticale desuete din structura frazeologismelor ar duce eventual la 
pierde rea identităţii frazeologismelor sau dispariţia acestora.

Prezenţa arhaismelor fonetice în structura frazeologismelor este, de asemenea, 
rezultatul procesului de evoluţie a sistemului fonetic românesc. O serie de fonetisme 
învechite şi ieşite din uz din cadrul frazeologismelor, fiind simţite ca „vestigii ale 
tre cutului”, sunt înlocuite cu forme ce corespund normelor limbii literare actuale, 
ceea ce determină apariţia dubletelor: cf. cu adevară/ cu adevărat; a pune în rizic –  
a pune în risc; a (se) rumpe rândurile – a (se) rupe rândurile; în (spre, pre) trufă/ 
în (spre, pre) trufie; a avea drit / a avea dreptul; fără osebire/ fără deosebire;  
a (nu) avea osebire / a (nu) avea deosebire; de saţiu/ de saţ etc. Particularitatea 
distinctivă a frazeologismelor cu fonetisme învechite constă în faptul că, în limba 
română contemporană, ele fie că sunt înlocuite cu variante frazeologice în care locul 
arhaismului fonetic este preluat de elemente simetrice sistemului fonetic actual (a se 
vedea exemplele de mai sus), fie că s-au depus ori tind a se depune în rezerva pasivă 
a vocabularului: cf. cu adevară, cu asupră, a lua cu asupră, nice care, nice leacă,  
a delunga de preoţie, întru toată deplinirea, a da îndărăpt, de-a îndărăptelea 
etc. (mici excepţii ar constitui doar câteva expresii, precum a face ţâră şi farină, 
ici (şi) colea etc.). Cf. Nici c-a mai stat mult pe gânduri, ci s-a pornit, acum cu 
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adevărat s-a pornit de-acolo de sus din cer şi nu s-a mai oprit decât în faţa lui 
Petre (Slavici, 154).

Similar se prezintă şi cazul frazeologismelor cu derivate arhaice. Sesizând 
izul lor arhaic, vorbitorii preferă să le substituie cu derivate mai noi, având girul 
normei limbii române contemporane. Dovadă ne sunt şi exemplele selectate. Cf. într-o 
clipitură/ într-o clipită, într-o clipeală / într-o clipă: Dacă află stăpânul lor, te omoară-
ntr-o clipă (Slavici, 227); în aceeaşi clipeală / în aceeaşi clipă; a dat în păzeală/ a da 
în pază; a-şi cere iertăciune/ a-şi cere iertare: Iscusita femeie rămase în această stare 
de letargie prefăcută până când văzu pe postelnicul plângând ca un copil şi cerându-i 
iertare că a bănuit un moment virtutea ei (Filimon, 39); cu regulateţe/ cu regularitate: 
Dovadă sunt „campaniile electorale” care vin peste noi cu regularitate ca şi iernile 
(Jurnal de Chişinău, 25 apr., 2003, 9); a face socotinţă/ a face socoteala; fără sfiinţă / 
fără sfială; a da (a pune) crezământ/ a da crezare; a-l bate pe cineva fericea/ a-l bate 
fericirea; a face făgadă cuiva/ a face făgăduială cuiva etc.

O bună parte a frazeologismelor, datorită arhaismelor derivate din structura 
lor, tind treptat să iasă din uz sau, cel puţin, să-şi îngusteze considerabil sfera lor de 
utilizare, la fel ca şi formaţiile din componenţa lor (a aduce mulţam; de porunceală; 
a-i fi cuiva de păzeală; purtătură de grijă; a lua sfârşenie; cu slobozenie; a face 
prădăciune; pe slavonie; a o lua în porneală* etc.). Câteva frazeologisme de acest 
gen continuă să-şi ducă „viaţa” în vocabularul activ. Mai mult chiar, derivatele arhaice 
reprezintă elemente importante în structura frazeologismelor şi suplinirea lor ar duce, 
inevitabil, la „dezagregarea” frazeologismelor. Astfel de elemente sunt: iveală –  
a ieşi (a scoate) la iveală; plac – a fi la bunul plac al cuiva, după bunul plac; 
pomină – a se face de pomină; putinţă – a fi cu putinţă etc. Asemenea frazeologisme 
fac parte din vocabularul activ al majorităţii vorbitorilor limbii române.

Trebuie să menţionăm că tendinţa de substituire/ „înnoire” a arhaismelor 
din componenţa frazeologismelor e destul de intensă. Apariţia unui element străin  
într-un discurs repetat, „segment” lingvistic care cunoaşte o anumită consacrare 
ce nu-i permite nici o modificare de structură, nu produce spargerea solidarităţii 
originare sau instituite prin uz a formulelor respective. Mai mult, în plan semantic 
nu asistăm la o schimbare de sens, iar în planul realităţii obiective, nu se admite 
vreo schimbare a denotatului. După cum am relevat, apar o serie de dublete 
frazeologice cu forme paradigmatice simetrice sistemului actual al limbii române. 
Multe din asemenea dublete se menţin în limbă, preluând locul frazeologismelor cu 
elemente arhaice şi menţinându-şi sensul frazeologic. În acelaşi timp, trebuie luată 
în consideraţie şi perioada îndelungată de coexistenţă în limbă a variantelor noi şi 
vechi, întrucât frazeologismele se caracterizează prin stabilitate a componentelor 
lexicale şi a structurii gramaticale. Exemplele excerptate ilustrează existenţa unui 
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„echilibru” în ce priveşte întrebuinţarea variantelor frazeologice cu arhaisme 
lexicale, gramaticale, fonetice, derivate, pe de o parte, şi frazeologisme cu 
elementele componente reglementate de normă.
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UN TEXT PUȚIN CUNOSCUT AL siNDiPEi

galacTIon VEREBCEANU
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. Articolul examinează aspecte filologice ale unei copii manuscrise 
a romanului popular Sindipa. Manuscrisul românesc, păstrat la Biblioteca de Stat  
a Rusiei sub cota 824 (fondul Grigorovici) și datat în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, este intitulat Sandipa, adică poveste lui Chir-Împărat și a fost copiat de 
Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi. Colaționarea manuscrisului moscovit cu alte  
9 copii bucureștene ale romanului evidențiază faptul că versiunile românești cercetate – 
toate provenite dintr-un singur prototip – înregistrează evidente similitudini, iar deosebirile 
nesemnificative dintre texte se datorează copiștilor, care au intervenit cu diverse soluții de 
traducere și adaptări particulare.

Cuvinte-cheie: Cuvinte-cheie: copie, copist, datare, filă, filiație, localizare, 
manuscris.

Printre numeroasele manuscrise ale Bibliotecii de Stat a Rusiei (Moscova) 
se află un text al Sindipei, roman popular de origine indiană, pătruns în literatura 
română la sfârșitul secolului al XVII-lea. Primele informații despre romanul popular 
le datorăm lui Moses Gaster (vezi Gaster 1883: 54-77), Nicolae Iorga (vezi Iorga 
1928:35-37) și, mai cu seamă, lui Nicolae Cartojan (vezi Cartojan 1938: 284-297), 
remarcabilul cercetător literar studiind amănunțit căile de pătrundere a cărții în 
literatura noastră și subliniind originea indiană a romanului.

Copia românească, necunoscută autorilor Bibliografiei analitice a cărților 
populare laice1 și posterioară celui mai vechi manuscris2, datează de la sfârșitul 

1 Semnatarii lucrării descriu 28 de copii manuscrise ale Sindipei, multe dintre 
acestea (15) fiind localizate în Moldova (vezi Moraru-Velculescu 1978:407-436), printre ele 
neregăsindu-se copia anunțată în titlul articolului nostru.

2 Cel mai vechi text al romanului popular Sindipa, conservat între filele 79r și 121v 
ale unui manuscris miscelaneu și păstrat la Biblioteca Academiei Române (ms. rom. 1436), 
a fost copiat în 1703 de dascălul Costea de la biserica din Șcheii Brașovului. Pentru prima 
dată textul românesc al Sindipei este editat de Ion C. Chițimia (vezi Chițimia-Simonescu 
1963:353-351), cu o Introducere semnată de Dan Simonescu (vezi Chițimia-Simonescu 
1963:349-401), în care este prezentat pe scurt subiectul romanului, menționîndu-se și alte 
manuscrise ale scrierii depozitate la Biblioteca Academiei Române. Tipărirea integrală a celui  
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secolului al XVIII-lea, a fost copiată în Moldova și este intitulată Sandipa, 
adică poveste lui Chir-Împărat (în continuare – Sandipa).1

În cele ce urmează, prezentăm unele aspecte de ordin filologic referitoare la 
descrierea manuscrisului, datarea, localizarea și filiația.

Manuscrisul Sandipa, având cota 824 (nr. nou 66), dimensiunile 210×145 mm 
și făcând parte din fondul Grigorovici al Secției de manuscrise al Bibliotecii de Stat 
a Rusiei, are un număr de 102 file. Hârtia, în general bine păstrată, este groasă, de 
culoare gălbuie. Coperta, inițial din piele, îmbrăcată ulterior în carton, se desprinde 
la cotor și este mâncată, parțial, de cari. Numerotarea, cu cifre arabe pe partea de sus 
a paginii recto, cu creion negru, de la 1 la 102, aparține, se pare, copistului.

Textul propriu-zis, scris de o singură persoană de la început până la sfârșit, 
cu cerneală neagră, ușor decolorată, este complet, lizibil și se cuprinde între filele 
1r și 101r, pe fila 101v și fila 102r, păstrată fragmentar, fiind făcute unele însemnări, 
calcule și încercări de peniță. Toate filele sunt întregi, cu excepția celei cu numărul 
84r, care are colțul de jos rupt. Titlul scrierii figurează doar pe fila 1r, numărul 
de rânduri pe o filă fiind neuniform și variind între 14 și 20. Unele inițiale ale 
capitolelor sunt scrise cu majuscule.

Datarea manuscrisului Sandipa nu prezintă o problemă și este făcută de însuși 
copistul scrierii. Din însemnarea de pe fila 101r aflăm numele lui și data în care  
a fost încheiată copierea textului: „Sfârșitul istorii<i> lui Chir-Împărat și al Sandipii 
filosofului. Și am scris-o eu, Ioan Crăciun, din ținutul Dorohoiu ot Ștefănești la veleat 
1798, maiu în 1”.

Prima și unica informație cunoscută nouă despre Sandipa o datorăm lui 
Gheorghe Dodiță (vezi Dodiță 1986:101-114), care, referindu-se la colecția de 
manuscrise din fondul Grigorovici de la Biblioteca de Stat a Rusiei, semnalează mai 
multe manuscrise românești, printre care și manuscrisul Sandipa, pe care îl descrie, 
redând pe scurt subiectul romanului. Confruntând textul Sindipei din 1703 cu cel 
analizat, fără însă a aduce exemple de colaționare, autorul emite ipoteza că textul 
moscovit este de o întindere mai mare decât textul brașovean, cuprinzând pasaje noi 
și unele amplificări.

În continuare ne propunem să urmărim relația dintre copiile manuscrise 
românești. Iată cum apare titlul romanului în cele 10 manuscrise23, aranjate în 
ordine cronologică:

mai vechi text al cărții populare o datorăm Magdalenei Georgescu. Bazată pe cele 
mai moderne principii de editare a scrierilor vechi, ediția propriu-zisă este precedată 
de un minuțios Studiu lingvistic și filologic și urmată de un Glosar (vezi Georgescu 
1996:197-320).

23 Două manuscrise consultate: ms. rom. 830 BAR (1776) și ms. rom. 3203 BAR 
(cca 1800), fiind acefale, au fost excluse din operația de colaționare.
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Ms. rom. 1436 BAR (1703)1. : Cuvânt și pocitaniia filosofului Sintipa cu 
împăratul de țara Persie, anume Chira (f. 79r)
Ms. rom. 1364 BAR (1784)2. : Sandipa (f. 35r)
Ms. rom. 3388 BAR (1784)3. : Istorie Sindipii (f. 1r)
Ms. rom. 3391 BAR (1785)4. : Pilde filosofești a das<ca>lului Sindipii 
(f. 52r)
Ms. rom. 824 Moscova (1798)5. : Sandipa, adică poveste lui Chir-Împărat 
(f. 1r)
Ms. rom. 1366 BAR (sf. sec. 18)6. : Istoriile filosofului Sindipa (f. 2r)
Ms. rom. 3191 BAR (sf. sec. 18)7. : Istoria Sindipii filosoful (f. 178r)
Ms. rom. 1432 BAR (înc. sec. 19)8. : Cuvânt și pocitaniia filosofului 
Sintipa cu împăratul de la țara Persiei, anume Chira (f. 1r)
Ms. rom. 5556 BAR (înc. sec. 19)9. : Sandipa (f. 14r)
Ms. rom. 3184 BAR (1805)10. : Sandipa, adică poveste lui Chir-Împărat 
(f. 1r)

După felul în care romanul este intitulat, manuscrisele examinate pot fi 
repartizate în trei grupe.

grupa A include manuscrisele 1436 și 143214. Singura deosebire 
nesemnificativă vizează domeniul morfologic: sintagma arhaică de țara Persie 
din primul manuscris a fost înlocuită cu una modernă în ultimul manuscris: de la 
țara Persiei.

grupa B cuprinde, de asemenea, două copii: cele cu nr. 824 și 318425, scribul 
ultimului manuscris reluând întocmai titlul romanului din manuscrisul moscovit.

grupa C înglobează restul manuscriselor (1364, 3388, 3391, 1366, 3191, 
5556), dintre care doar primul și ultimul manuscris au titlu identic (Sandipa), celelalte 
patru înregistrând titluri diferite (vezi supra).

Continuând operația de colaționare a textelor, vom preciza că opt manuscrise, 
cu excepția celor din grupa A, conțin partea rezumativă a romanului, plasată imediat 
după titlu.

Ambele manuscrise din grupa B se individualizează prin texte aproape identice, 
micile diferențe (evidențiate aldin) fiind neconcludente:

Ms. 824: Cuvântul întâi a lui Sandipii filosoful tălmăcită de pi limba 
sirinească pre limba elinească, iară acum, mai pre urmă, pe limba 

14 În această grupă s-ar cuprinde și ms. rom. 5115 BAR, considerat copie directă după 
cel mai vechi manuscris al Sindipei (vezi Georgescu 1996: 236, 241), manuscris care nu  
a intrat în vizorul cercetării noastre.

25 Ambele manuscrise nu sunt cunoscute Magdalenei Georgescu, care a examinat 
8 manuscrise (1436, 5115, 830, 1364, 1766, 3191, 3388 și 3391), ceea ce a determinat 
repartizarea lor în două grupe (vezi Georgescu 1996: 241).
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rumânească. Această istorie au scris-o mai întâi Mosus filosoful 
pentru Chir, împărat al persilor, şi pentru naştire fiiului său şi 
pentru dascalul Sandipa filosoful şi pentru 7 filosofi ai împăratului 
şi pentru ţietoare împăratului şi pentru meşteşugirile ei cele răle şi 
vicleni ci le-au fost gătit ace vitregă să le facă fiiului î mpăratului, 
încă şi asupra împăratului (f. 1r-1v).

Ms. 3184: Cuvântul întâi a lui Sandipa filosoful di pe limba sirinească pre 
limba elinească, iar acum, mai pre urmă, pe limba rumânească. 
Aceasta istorie au scris-o mai întâi Mosul filosoful pentru Chir, 
împăratul persilor, și pentru naștire fiiului său și pentru dascalul 
Sandipa filosoful și pentru 7 filosofi a împăratului și pentru 
țiitoare împăratului și pentru meșteșugirile ei cele răle și viclene 
ci le-au fost gătit ace vitrigă să le facă fiiului împăratului, încă și 
asupra împăratului (f. 1r).

Rezumatul manuscriselor din grupa C se prezintă astfel:
Ms. 1364: Cuvântul dintâi a Sandipii filosoful. Cap 1. Spunere filosofului 

Sandipăi care s-au scris pentru împăratul persilor și pentru 
naștere fiiului său și pentru dascalul lui, Sandipa, și pentru  
7 filosofi a împăratului și pentru o muiare a împăratului, 
țiitoare, și pentru feciorul a împăratului, meșterșuguri drăcești 
ce i-au gătitu maștihă-sa. Această poveste au scris-o întâiu 
Mosos persul cătră cei ce vor ceti ca să să păziască și să le fie 
de folos (f. 35r-35v).

Ms. 3388: Spunerea filosofului pentru Chiros, împăratul persilor, și 
pentru nașterea fiiului său și pentru dascalul Sindipa și pentru  
a împăratului cei șapte filosofi și pentru o fimei țiitoare  
a împăratului cu ce meșteșuguri drăcești au metahirisit ca să 
omoare pre fiiul împăratului (f. 1r).

Ms. 3391: Spunere filosofului Sandipii care au scris pentru Chiris, împărat 
perșilor, și pentru naștere fiiului său și pentru dascalul său, Sândipa, 
și pentru 7 filosofi a împăratului și pentru o muiere a împăratului, 
țiitoare, cum au gătit maștehă-sa meșteșuguri drăcești cătră fiiul 
împăratului. Această istorie au scos-o întâiu Masos persul cătră 
cei ce vor ceti ca să să păzască și să le fie de folos (f. 52r).

Ms. 1366: Istoriile filosofului Sindipa pentru Chiros, împăratul persilor și 
pentru nașterea fiiului său și pentru dascalul Sindipa și pentru 
a împăratului cei șapte filosofi și pentru o țiitoare a împăratului 
cu ce meșteșuguri drăcești au metahirisit ca să omoare pre fiiul 
său (f. 2r).
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Ms. 3191: Spunere filosofului Sandipii care au scris pentru Chiris, împărat 
perșilor, și pentru naștere fiiului său și pentru dascalul său, Sândipa, 
și pentru 7 filosofi a împăratului și pentru o muiere a împăratului, 
țiitoare, cum au gătit maștehă-sa meșteșuguri drăcești cătră fiiul 
împăratului. Această istorie au scos-o întâiu Masos persul cătră 
cei ce vor ceti ca să să păzască și să le fie de folos. (f. 178r).

Ms. 5556: Cuvânt întâi a Sandipei filosofului ce au grăit pentru fiiul 
împăratului. Cap întâi. Spunere filosofului Sandipie cari au scris 
pentru Cursu (sic!), împăratul persilor, și naștere fiiului său și 
pentru dascalul lui, Sandipa, și pentru 7 filosofi a împăratului 
și pentru o muiere a împăratului, țiitoare, și pentru feciorul 
împăratului, meșteșuguri drăcești ce au găsit (sic!) maștihă-sa 
(f. 14r).

Conținutul părții rezumative din copiile grupelor B și C este, în linii generale, 
același: un autor pers, al cărui nume apare ca Mosus, Mosul, Mosos, Masos,  
a compus o spunere (istorie) a filosofului Sandipa (Sindipa) pentru împăratul Persiei 
Chir (Chiros, Chiris, Cursu), pentru nașterea fiului împăratului, pentru cei șapte 
filosofi ai împăratului și pentru meșteșugurile femeii (țiitoarei, muierii) împăratului, 
pe care le-au pregătit să le facă fiului și împăratului. De subliniat că doar copiile din 
grupa B conțin informația privind originea scrierii: „Cuvântul întâi a lui Sandipii 
filosoful tălmăcită de pi limba sirinească pre limba elinească, iară acum, mai pre 
urmă, pe limba rumânească” (ms. 824); „Cuvântul întâi a lui Sandipa filosoful di pe 
limba sirinească pre limba elinească, iar acum, mai pre urmă, pe limba rumânească” 
(ms. 3184).

Iată, în sfârșit, cum se înfățișează începutul romanului în manuscrisele din 
grupa A:

Ms. 1436: Era un părat la Persiia, anume Chira, și avea 7 muieri. Și coconi 
nu avea. Și s-au rugat lui Dumnedzău să-i dea coconi. Și de 
multă rugă a împăratului i s-au ascultat ruga și au făcut un cocon 
făt, de care el creștea împărătéște. Și au crescut în vârstă. Și având 
pohtă și dragoste împăratul să-l pedepsească pre fiiul la învățătura 
cărței, deci găsi un filosof dascal… (f. 79r).

Ms. 1432: Era un împărat la Persiia, anume Chira, și avea 7 muieri. Și 
coconi nu avea. Și s-au rugat lui Dumnezeu să-i dea coconi. Și de 
multă rugă a împăratului i s-au ascultat ruga și au făcut un cocon 
făt, de care el creștea împărătéște. Și au crescut în vârstă. Și având 
pohtă și dragoste împăratul să-l dea să să pedepsească fiiul său la 
învățătura cărții, deci găsi un dascal filosof… (f. 1r)
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Este în afara oricărui dubiu că scribul ultimului manuscris avea în față, atunci 
când copia, textul celui mai vechi manuscris românesc, eventual o copie de pe acesta, 
diferențele dintre cele două texte fiind minime: forma arhaică părat din ms. 1436 
este înlocuit cu împărat, fonetismul [dz] dur din Dumnedzău este substituit prin [z] 
moale, să-l pedepsească este modificat în să-l dea să să pedepsească, pre fiiul este 
schimbat în fiiul său, cărței are forma cărții, iar îmbinarea filosof dascal apare cu 
topică inversă.

La fel de asemănătoare apar cele două texte ale manuscriselor din componența 
grupei B:

Ms. 824: Când împărăţie Chir, împărat Persie, acist împărat fiind sterp, 
că nu-i făce împărăteasa niciun cucon, şi să rugă lui Dumnezeu 
împăratul cu multă osârdie şi cu toată inima în multă vreme. Iar 
după multă vreme şi rugăciune ce făce împăratul i s-au ascultat 
ruga de la Dumnezeu şi-i născu împărateasa un cucon făt. Şi să 
umplu de bucurii împăratul şi-l creşte cu multă pază împărătească. 
Şi dacă să rădică mai mare cuconul, având poftă împăratul ca să-ş 
înveţă pre fiiul său întru învăţăturile cărţii, și i-au găsit dascal 
foarte înţelept… (f. 1v).

Ms. 3184: Când împărăţie Chir, împărat Persiia, acest împărat fiind sterp, 
că nu-i făce împărăteasa niciun cucon, şi să rugă lui Dumnezeu 
împăratul cu multă osârdie şi cu toată inima în multă vreme. Iar 
după multă vreme şi rugăciune ce făce împăratul i s-au ascultat 
ruga la Dumnezeu şi-i născu împărateasa un cucon făt. Şi să umplu 
de bucurie împăratul şi-l creşte cu multă pază împărătească. Şi 
dacă să rădică mai mari cuconul, având poftă împăratul ca să-ş 
înveţe pre fiiul său întru învăţăturile cărţi<i>, și au găsit dascal 
foarte înţelept… (f. 1v).

Similitudini evidente se constată și în cele două fragmente de sus, 
consemnându-se diferențe ca: Sandipii ~ Sandipa, tălmăcită de pi ~ di pe, această ~  
aceasta, Mosus ~ Mosul, împărat al ~ împăratul, ai ~ a, țietoare ~ țiitoare, vitregă ~  
vitrigă, Persie ~ Persiia, acist ~ acest, de la ~ la, bucurii ~ bucurie, mare ~ mari, 
înveță ~ învețe, cărții ~ cărţi<i>, i-au ~ au.

Următoarele șase manuscrise ale grupei C conțin mai multe locuri comune, 
copiștii intervenind cu modificări nesemnificative și imprimând textelor o fizionomie 
particulară, deosebită de cea a manuscriselor din primele două grupe.

Ms. 1364: Împărățind persâi Chiros-Împărat, carele au fost avându 7 muieri, 
și cuconi nu făce nici cu una. Și să ruga cu jale și cu toată inima 
lui Dumnezău ca să-i dea copii. Și de multă rugă ce făce împăratul 
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i s-au ascultat ruga și făcu cu o fămei un copil foarte iscusit, carele 
îl crește împărătește întru învățături și ca pe un pom iscusit îl 
cruța. Și rădicându-să voinicel, împăratul ave poftă și dragoste 
ca să-ș învețe copilul carte și învățături, găsitu-i-au pre înțălept și 
mare învățat dascal… (f. 35v-36r).

Ms. 3388: Împărățind pre persi Chiros, marele împărat, carele avea muieri 
șapte și coconi nu năștea. Pentru care făcând rugă cătră Dumnezeu 
cu multă osârdie, au auzit Dumnezeu ruga lui și să născu un făt, 
pre carele îl creștea împărătéște, silindu-l întru învățături ca pre un 
pom iscusit. Deci făcându-se copilul de trei ani și având împăratul 
multă pohtă și dorire ca să-l învéțe, i-au găsit prea înțălept dascal… 
(f. 1r).

Ms. 3391: Împărățind perșii Chiris-Împărat, carele a fost având 7 muieri și 
cununie n-ave nici cu una. Și să ruga cu jăle și cu toată inima lui 
Dumnezeu ca s<ă>-i de copchii. Și de multă rugăciune împăratului 
i s-ascultă ruga și făcu o fămeia un copil. Și-l crește ca pre un 
ficior de împărat. Și rădicându-să voinicel mare, împărat<ul> ave 
poftă și dragoste ca să-ș înveță copil<ul> carte; găsi un dascal 
înțălept și învățat… (f. 52r).

Ms. 1366: Chiros, marele împărat, împărățind persii, carele avea mueari șapte, 
iar coconi nu năștea. Pentru care, făcând rugă cătră Dumnezeu și 
dând multă milosténie i să ascultă rugăciunea lui și i să născu un 
ficior parte bărbătească, pre carele îl creștea împărătéște, silindu-l 
întru învățături ca pre un pom iscusit. Deci făcându-să copilul de 
trei ani și având împăratul multă pohtă și dragoste ca să-l învéțe 
carte și înțălepciune, i-au găsit prea înțălept dascal… (f. 2r).

Ms. 3191: Era un împărat la Persida carele avea șapte muieri și feciori nu 
făcea. Deci s-au rugat lui Dumnezeu să-i dea naștere de coconi. 
Care, după multă cerere, i-au dăruit Dumnezeu cocon. Și-l hrăniia 
împărătéște și-l pedepsiia. Și ca un pom ales sporiia cu vârsta. Și 
fiindu voia împăratului ca să învéțe pe fiiu său, au găsit un dascăl 
foarte învățat… (f. 178r-178v).

Ms. 5556: Împărățind persei, adică Chiris-Împărat, care au fost având  
7 muieri și nu ave nici cu una prunci. Și să ruga cu toată inima lui 
Dumnezeu ca să-i dei copii. Și de multă rugă ce făce împăratul  
i s-au ascultat și făcu o fimeia copil parte bărbătească foarte 
iscusit, carile îl creștea împărătește întru învățături și ca pre un 
pom iscusit îl cruța. Și făcându-se mărișor, împăratul ave poftă 
și dragoste ca doară va găsi un dascal foarte iscusit ca să înveță 
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pre fiiul său, găsit-au un pre înțelept și mare învățat dascal…  
(f. 14r-14v).

În concluzie, toate copiile românești selectate pentru colaționare descind 
dintr-un singur text16, iar originalul după care s-a făcut traducerea nu este cunoscut, ci 
doar presupus27. Textele manuscriselor cercetate, în funcție de titlul, rezumatul și 
începutul romanului, pot fi repartizate în trei grupe: A (ms. 1436 și ms. 1432), 
B (ms. 824 și ms. 3184), C (ms. 1364, ms. 3388, ms. 3391, ms. 1366, ms. 3191 
și ms. 5556).
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ÎNCEPUTURILE LEXICOgRAFIEI EXPLICATIVE ROMâNEșTI:
ETimOLOGicUm maGNUm ROmaNiaE

ana VULPE
Institutul de Filologie al AȘM

Rezumat. Dintre toate tipurile de dicţionare filologice de cea mai mare 
importanţă sunt pentru o limbă dicţionarele explicative. Operele lexicografice 
respective sunt veritabile obiecte de cultură, având un pronunţat caracter 
practic şi fiind consultate de cele mai diverse categorii de cititori. Această 
practică lexicografică îşi trage începuturile din negura vremurilor având la bază 
contribuţiile unor personalităţi proeminente, în primul rând lingvişti notorii, precum  
B. P. Hasdeu, Al. Philippide, L. Şăineanu, N. Tiktin, S. Puşcariu, Ovid Densuşianu, 
I. A. Candrea, A. Scriban ș. a. Sarcina forului academic de a elabora unul dintre 
primele dicționare de amploare care să reflecte starea reală a lexicului limbii române 
îi revine, în 1884, lui B. P. Hasdeu, veritabil filolog de mare valoare naţională şi 
internaţională, scriitor de mare talent. Astfel, savantul-enciclopedist B. P. Hasdeu 
este considerat deschizător de drumuri şi în știința lexicografică.

Cuvinte-cheie: Istoria lexicografiei, știința lexicografică explicativă, principii 
lexicografice, articol de dicționar, B. P. Hasdeu – lexicograf.

Abstract. Of all the philological dictionaries, the explanatory dictionaries are 
the most important for a language. These lexicographical works are genuine objects of 
culture, with a strong practical character and which are consulted by various categories 
of readers. This lexicographical practice begins in old times, based on the contributions 
of prominent personalities, primarily notorious linguists as B. P. Hasdeu, Al. Philippide, 
L. Şăineanu, N. Tiktin, S. Puşcariu, Ovid Densuşianu, I. A. Candrea, A Scriban etc. The 
task of the academic forum to elaborate one of the first major dictionaries that will 
reflect the real state of the Romanian vocabulary, will be accomplished in 1884 by 
B. P. Hasdeu, a true philologist of a great national and international value, a writer of 
great talent. Thus, the scientist-encyclopedist B. P. Hasdeu is considered the pioneer in 
lexicographical science.

Keywords: The history of lexicography, explanatory lexicographical science, 
lexicographical principles, Dictionary article, B. P. Hasdeu – lexicographer.
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Nimeni nu posedă o limbă în toată plinătatea ei, adică în mod exhaustiv, dar 
fiecare purtător instruit al limbii materne e obligat să tindă spre acest deziderat, 
să pătrundă cât mai profund în subtilităţile limbii, să asimileze în mod conştient 
inepuizabilul bagaj de cuvinte al limbii. Anume în acest dificil şi continuu proces de 
însuşire a vocabularului ne vine în ajutor dicţionarul.

Dintre toate tipurile de dicţionare filologice de cea mai mare importanţă sunt 
pentru o limbă dicţionarele explicative, care fie că înregistrează cea mai mare parte  
a fondului lexical, fie numai anumite categorii de cuvinte (şi care pe lângă explicarea 
cuvintelor dau şi informaţii cu privire la pronunţie, la clasa gramaticală, sinonime, 
etimologie, uneori cuprind şi contexte care vin să completeze definiţia unui cuvânt 
sau altul). Operele lexicografice respective sunt veritabile obiecte de cultură, având 
un pronunţat caracter practic şi fiind consultate de cele mai diverse categorii de 
cititori. Această practică lexicografică îşi trage începuturile din negura vremurilor 
având la bază contribuţiile unor personalităţi proeminente, în primul rând lingvişti 
notorii, precum B. P. Hasdeu, Al. Philippide, L. Şăineanu, N. Tiktin, S. Puşcariu, Ovid 
Densuşianu, I. A. Candrea, A. Scriban ș. a. Or, noi, lexicografii de astăzi, continuând 
activitatea predecesorilor, avem obligația morală să menționăm o dată în plus că 
noii autori ai unui sau altui dicționar „valorifică nu numai propria lor muncă, ci şi 
strădaniile câtorva generaţii de cercetători, a căror activitate lexicografică a permis 
să nu se reia totul de la capăt” (DLR 2010). Primele încercări de a alcătui glosare cu 
„tâlcuirea vorbelor” le atestăm pe la sfârşitul sec. XVII şi începutul sec. XVIII. Ele 
îi aparţin marelui cărturar poliglot, filosof, scriitor şi om de stat Dimitrie Cantemir 
(1673-1723), care pe lângă alte mari merite în istoria culturii naţionale, îl are şi pe 
acela de a fi iniţiat şi lucrări în domeniul lexicografiei. Astfel în romanul alegoric 
„Istoria ieroglifică” D. Cantemir dă şi „Scara numelor şi cuvintelor ieroglificeşti 
tâlcuitoare”. După D. Cantemir şi ceva mai târziu Gh. Asachi (1788-1800), nu 
s-au înregistrat tentative serioase de a elabora dicţionare explicative. Abia în sec al  
XIX-lea, în special, în a doua jumătate, deşi predomina lexicografia bilingvă, se obţin 
noi progrese şi în lexicografia monolingvă explicativă. Astfel, prin Lexiconul de la 
Buda (Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemţescu, Buda, 1825) se marchează 
începutul lexicografiei româneşti moderne, această lucrare fiind considerată primul 
dicţionar de mari proporţii, explicativ şi etimologic al limbii române, tipărit în 
întregime cu litere latine.

Un dicţionar explicativ complet al limbii române poate fi considerat cel al 
vornicului Iordache Golescu, Condica limbii rumâneşti, „în care se adoptă pentru 
prima dată sistemul de redactare a cuvintelor pe cuiburi lexicale şi în care apar pe 
alocuri explicaţii cu caracter enciclopedic” (Haja 2005:11).

Epoca marilor dicţionare începe, în istoria lingvisticii româneşti, în deceniul al 
şaptelea al secolului XIX (Seche, 1966:102). Această perioadă se caracterizează prin 
deschiderea seriei dicţionarelor academice .
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Astfel, elaborarea Dicţionarului limbii române a constituit una dintre primele 
sarcini ale Societăţii Academice Române, înfiinţată în 1866. Această sarcină li se 
încredinţează lui August Treboniu Laurian şi Ion C. Massim, oameni de cultură care se 
preocupaseră şi de unele aspecte filologice ale limbii strămoşeşti. Ca autori asociaţi au 
fost Georgiu Bariţiu şi Iosif Hodoşiu. Însă, după cum remarcă I. Oprișan, unul dintre 
exegeții operei lui B. P. Hasdeu, a fost o alegere mai mult decât nefericită, întrucât 
cei doi au căutat să releve în mod expres latinitatea limbii române. (Oprişan:2013). 
Dicţionarul încearcă, în tradiţia şcolii ardeleneşti, să purifice limba de elementele 
nelatine. Ei susțineau că „îmbunătăţirea limbii române ar fi posibilă dacă cuvintele 
străine întrebuinţate în vorbirea curentă s-ar înlocui prin cuvinte latine. Aşadar, noul 
dicţionar avea ca scop eliminarea vorbelor de origine străină şi înlocuirea lor cu 
cuvinte latine, fără însă a le impune. Lucrarea apare (în 2 volume) între anii 1871 
şi 1877, cu o continuare-glosar în al treilea volum, dar, din cauza orientării exagerat 
latiniste, a rezultat un lexic artificial, o limbă inutilizabilă în vorbirea obişnuită, de 
aceea nu a fost apreciată pozitiv nici de criticii științifici români, și nici de cei străini. 
Cu toate acestea, este o lucrare impunătoare pentru acea vreme, de proporţii extinse, 
încorporând circa 50 000 de mii de cuvinte și îşi are rolul şi locul său în lexicografia 
românească. Mai întâi de toate, odată cu implicarea profesioniştilor (aşa cum erau 
Laurian şi Massim), dispar „diletantismul şi amatorismul lexicografic” [Bahnaru 
2008:26]. Apoi, dicţionarul acesta a rămas mai bine de un secol singurul dicţionar 
academic al limbii române în întregime terminat. Cu Dicționarul Laurian şi Massim 
începe, de fapt, „lunga istorie a lexicografiei românești din cadrul academiei”, remarcă 
Grigore Brâncuși în Studiul introductiv la EMR, editat de editura „Știința”, 2013 și 
care face parte din colecția Moștenire (Hasdeu 2013).

În 1884 forul academic ia decizia de a începe un nou dicţionar de amploare care 
să reflecte starea reală a lexicului limbii române. Sarcina îi revine lui B.P Hasdeu, 
veritabil filolog de mare valoare naţională şi internaţională, savant-enciclopedist şi 
scriitor de mare talent, „singurul lingvist de mare prestigiu ale cărui cercetări de 
etimologie și, în general de lexicologie românească se impuseseră nu numai la noi, 
ci și în lumea științifică europeană”, citat încheiat din același Studiu introductiv al lui 
Grigore. Brâncuși (Hasdeu 2013).

Astfel, B. P. Hasdeu, mare personalitate a culturii române din toate timpurile, 
este considerat deschizător de drumuri şi în știința lexicografică. Neţinând însă seama 
de cadrele fixate de Academie şi de Regele Carol I, care doreau tipărirea lucrării în 
șase ani, aceasta a fost concepută de savant foarte larg, urmând a fi un „summum” 
al istoriei, geografiei, limbii şi literaturii naţionale. Ea urma a se finaliza, conform 
unor estimări, în cca. un secol şi jumătate. Iată ce spunea însuși B. P. Hasdeu despre 
lucrul la Etymologicum: „Planul meu întrece pe Littré şi chiar pe neamţul Grimm”; 
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„Ce muncă, Dumnezeule! Am făcut un plan gigantic, şi acum ţine-te Hasdeule!”; „în 
cruda singurătate la care sunt osândit, numai această colosală enciclopedie a poporului 
român, numai contactul zilnic cu spiritul unei întregi naţiuni, numai satisfacţiunea că 
fac eu singur ceea ce chiar duşmanii mei au recunoscut că nu poate face nimeni, 
numai aceasta mă scapă de urâtul ce m-ar prăpădi”. (Onea 2007). Autorul lucrării 
adună şi expune pe fişă materialul de limbă în mod exhaustiv, tratându-l din punct 
de vedere semantic, etimologic şi gramatical. Fiecare cuvânt era tratat de Hasdeu în 
stil monografic, traducându-se sensurile în limba franceză, indicându-se formele cele 
mai obişnuite, mai frecvente, cele periferice ale cuvintelor, dar şi formele derivate 
ale cuvântului. Originale şi numeroase sunt contextele ilustrative în care sunt folosite 
cuvintele. B. P. Hasdeu le preia din marile monumente de limbă română: din tipărituri, 
din acte vechi româneşti, păstrate în manuscris; din dicţionarele de demult, din scrieri 
literare, dar și din informaţiile culese prin intermediul chestionarului. E un Dicţionar 
ce se citeşte (şi) ca o carte de literatură bună. E o sumă de poveşti despre o samă de 
cuvinte (Hasdeu 2013).

Pentru a vă convinge, dar și pentru delectare vă propun un articol de dicționar, 
și anume descrierea de către B. P. Hasdeu a cuvântului babalîc: Babalîc (pl. babalîci) 
s.m. familiar:1) home age et vieillot. În primul sens e sinonim cu moșneag. Cuvîntul 
nu e vechiu la români venind din turcul babalîg „home age”, dar s-a răspîndit în 
graiu și s-a răspândit la țară prin sensul metaforic de o parte esențială a unei mori. 
(urmează mai multe exemple): „Ce mai face babalîcul cela de moș Ion? (ex. Cules 
de la E. Mironescu, s. Oancea); sensul 2 „poutre de moulin”. În Tecuciu … se mai 
aude și forma babaluc. „Babalîc mai e un picior pe care stă moara” (ex. cules de la C. 
Ciurean, s. Zăpodeni, Vaslui). (urmează mai multe exemple, apoi Hasdeu se întreabă:). 
Cum însă un cuvînt curat turcesc a putut să străbată în nomenclatura cea morăreasacă, 
care la români e cu mult mai veche decât înrîurirea otomană. S-a furișat…, precizează 
Hasdeu. În loc de babalîc se zicea înainte babă și în multe locuri se zice și azi. 
(urmează mai multe exemple în care este atestat cuvîntul babă în sensul de picior 
pe care stă moara.). Prefăcînd pe babă în babalîc, continuă explicația B. P. Hasdeu, 
poporul nu știa că înlocuise o vorbă slavică prin una turcească, ci voia numai să 
masculinizeze termenul cel vechiu, crezînd că genul bărbătesc corespunde mai bine 
cu tăria ce se cere de la piciorul morii.

Ei, și încheie eruditul filolog descrierea cuvântului babalîc prin trimiterea la 
alte articole lexicografice – la babă, moară, în care a fost sau urma să fie pomenit.

În dicționarele de azi babalâc cumulează sensurile: 1. (fam. și depr.) Om bătrân 
și neputincios; moșneag. 2) (ir.) Om îmbătrânit înainte de vreme. 3. Stâlp de lemn 
foarte gros care trece prin talpa morii de vânt și în jurul căruia moara poate fi învârtită 
în bătaia vântului. (Din tc. babalık „tată vitreg, moșneag”.)
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Forma babaluc, atestată de Hasdeu se utilizează și în zilele noastre regional doar 
în expresia Din babaluc = (care datează) din moși-strămoși, din timpuri străvechi.

Uneori, unui cuvânt i se ofereau spaţiile a zeci de pagini. Spre ex., literei B i se 
acordă vreo 10 pagini ( aspect fonetic, pronunție, trecerea lui bi în ghi, șovăire între 
b și v etc., etc.); cuvântul apă ocupă 36 de pagini, verbul a apuca – 40 de pagini, iar 
basm 60 de pagini. Greu de imaginat, dar mai ales de realizat aşa ceva. E vorba de 
o muncă creatoare titanică. Iată de ce, ajungând la sfârşitul literei A, Hasdeu avea 
să scrie: „Fiecare om e un Columb, întrucât caută să dea omenirii un continent nou 
de idei. În acest sens pentru mine Etimologicum Magnum Romaniae este Americă 
şi, terminând litera A, cea mai grea – simţesc ceea simţise Columb când a ajuns la 
San-Salvador” (Etimologicum Magnum Romaniae 1970: 224). Conceput în proporții 
extrem de vaste, marele nostru înaintaş n-a reuşit să cuprindă nici cel puţin două litere 
din alfabet, la litera b a ajuns doar până la cuvântul Bărbat.

Lista de cuvinte e alcătuită în mare parte din elemente populare, arhaisme, 
regionalisme, care prezintă cel mai mare interes, în opinia lui Hasdeu, pentru istoria 
culturii și civilizaţiei unui popor, deși sunt introduse și unele neologisme, termeni 
tehnici, dar într-un număr restrâns . Ea este constituită în baza răspunsurilor obținute 
prin ancheta dialectală (realizată în mai multe localități din Moldova, Muntenia, 
Oltenia). Dicționarul cuprinde și o serie de nume proprii, în special nume de familie 
de personalități notorii (Basarab, Bălcescu, Bălteanu). Multe articole lexicografice 
sunt consacrate elementelor derivative: -achi, -an, -as ș.a. În acest sens, se poate 
afirma că dicționarul „este o lucrare de sinteză asupra formării cuvintelor. Iată, 
spre ex. ce remarca, printre altele, B. P. Hasdeu despre sufixul -achi: „ cel mai 
uricios din toate sufixele deminutivale, destul de numeroase în limba română, -achi, 
și-a trăit traiul; negreșit, el va rămânea pentru totdeauna în istorie, ca o trăsătură 
incidentală a unei epoce, dar în viul grai se va păstra pe ici, pe colea numai doară la 
luarea peste picior.” (Zafiu 2001) Comparativ cu Dicționarul început de Pușcariu, 
lista de cuvinte e mai redusă, întrucât Hasdeu n-a introdus neologismele (cu mici 
excepții, să zicem, bagatelă), deoarece scopul lui a fost altul. Dar dacă se în calcul 
faptul că autorul în cadrul unui articol a făcut referire la multe alte cuvinte (prin 
sinonime, antonime, variante, forme derivate etc.), atunci EMR, ca listă de cuvinte, 
adică nu doar de cuvinte-intrări, dacă ar fi fost terminat, ar fi depășit Dicționarul 
lui Pușcariu. În ce privește rigorile tehnicii lexicografice, e de menționat că  
B. P. Hasdeu „a fost refractar la tehnicismul și disciplina rigidă pe care o implică 
lexicografia” (Hasdeu 2013).

El nu și-a impus criterii lexicografice unice, ci și-a construit articolele 
lexicografice în mod diferit, în funcție de aspectele care au trezit interes autorului. 
Uneori este scoasă în evidență în mod deosebit etimologia, alteori valoarea semantică, 
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alteori aspectul folcloric. Definiția cuvântului poate fi prezentată după traducerea 
în franceză, fie prin sinonime, fie prin citate. Alteori însă este neglijată. Nici locul 
acestora în cadrul articolului nu e stabil. Spre ex., etimologia poate fi găsită la început, 
dar și la sfârșit. Unele articole lexicografice mai lungi sunt realizate pe secțiuni. (de 
ex., cuv. apă, mai întâi este prezentat în ghicitori, apoi în locuțiuni și în altă secțiune, 
a 3-a, sunt redate aspectele lingvistice). Din perspectiva exigențelor lexicografice de 
azi, toate acestea ar putea fi considerate lacune în forma de prezentare a materialului. 
Însă acesta este un dicționar atipic, un dicționar unic în istoria lexicografiei, în care 
fiecare cuvânt este tratat în stil monografic, un dicționar care atrage și pe lingviști, 
și pe folcloriști, și pe dialectologi, și pe istorici în egală măsură. Din acest unghi de 
vedere, valoarea lui este incontestabilă.

B. P. Hasdeu „a ignorat aportul neologic masiv din secolul al XIX-lea, 
acordând în schimb o atenţie deosebită limbii române vechi, limbii populare şi 
graiurilor regionale de pe teritoriul dacoromân, lucrarea conţinând o listă de cuvinte 
integral reală, extrasă din texte”. (Haja 2005:17) Din păcate, savantul vrând să facă 
un Dicţionar cum n-a mai fost altul, a dus la capăt doar trei tomuri realizate între 
anii 1886-1895, pe care le-a și publicat cu denumirea Etimologhicum Magnum 
Romaniae, având subtitlul „Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor 
lucrat după dorința și cheltuiala regelui Carol I sub auspiciile Academiei Române 
(Tomul I: A – AZUGA; Tomul II: AMUŞI –ÂNGER); Tomul III: B – BÎRÎIT). 
Trei tomuri, adică: 1649 de pagini şi 3298 de coloane cu așa-numitele ,,definiţii” 
ale cuvintelor; plus 102 pagini însumând și importante studii introductive, spre 
ex., Tomul I cuprinde studiile „Ce este etimologia”, „Cum se amestecă limbile”, 
„În ce constă fizionomia unei limbi” ș. a. Mai cuprinde rapoarte şi un original 
chestionar cu 206 întrebări (inserat în Prefața Dicționarului) despre particularităţile 
fonetice, lexicale, morfologice şi sintactice specifice limbii ,,poporane”, dar şi 
despre obiceiuri, tradiţii, superstiţii, legende, credinţe româneşti, căci autorul 
urmărea ca „lucrarea-i ambiţioasă să devină o ,,enciclopedie” despre traiul întreg 
al românilor” (Oprișan 2013).

Vorba e că B. P. Hasdeu, fiind o prezenţă activă a timpului său, avea un 
crez pe care nu l-a părăsit niciodată: „iubesc până la nebunie neamul românesc şi 
viitorul românilor”.

În acest sens, Gustav Weigand scria că Etymologicum Magnum Romaniae, 
ar fi fost „o lucrare monumentală pentru vastitatea cunoştinţelor savantului român. 
De aceea, chiar azi răsfoind cineva dicţionarul şi dând aşa întâmplător peste un 
cuvânt, cum ar fi bunăoară «basm», va găsi nu numai însemnarea şi etimologia 
cuvântului, dar şi un tratat savant şi speculativ expus în nu mai puţin de 56 de 
coloane asupra basmului în genere, cu nenumărate explicaţiuni şi referinţe la  
o grămadă de opere şi autori din literaturi străine”. (Weigand 1907: 1169)
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Criticul George Călinescu a scris despre Etymologicum că „e o carte 
desfătătoare de divagație prin folclor și literatură” ‒ (//https://ro.wikipedia.org/
wiki/Etymologicum_Magnum_Romaniae). Într-adevăr, este o operă monumentală 
„care impresionează cel mai mult din întreaga activitate științifică a lui B. P. H. 
și în care erudiția și energiile se desfășoară larg”. (Hasdeu 2013). Aceasta este 
mai mult decât o carte științifică, aceasta este munca colosală la redarea cât mai 
exactă și mai clară a noțiunilor, care anterior au fost colectate de la vorbitorii 
graiurilor românești.

Etimologicum magnum Romaniae reprezintă al doilea din cele 5 episoade 
ale istoriei de mai bine de o sută de ani a Dicționarului Academic. E al doilea 
episod, dar care își are doar începutul, întrucât regele care dorea totuși tipărirea 
lucrării în timpul vieții sale, dar și din cauza unor conflicte din cadrul Academiei, 
în 1897 îi retrage lui Hasdeu sarcina, cu tot materialul documentar. Desigur, 
în lipsa acestuia redactarea nu putea continua. Astfel că în 1897 Academia, la 
propunerea lui Titu Maiorescu, îi încredinţează sarcina redactării, de fapt de la 
zero, a dicţionarului academic lui Al. Philippide de la Iaşi, având sub conducerea 
sa un grup nu prea mare de persoane.

Ei, dar acesta e un alt episod al istoriei Dicționarului Academiei, în special, 
și al începuturilor lexicografiei explicative românești, în general.

Așadar, „elaborarea marelui dicţionar explicativ a cunoscut câteva etape, 
între 1870 şi 2010, reprezentând câteva încercări, dintre care numai prima şi ultima 
au fost terminate, chiar dacă toate ilustrează eforturi mari făcute de-a lungul unei 
perioade extinse de timp în vederea realizării acestui obiectiv” (Hanganu, p. 9).

Și în loc de încheiere: molipsiți, doar foarte puțin, de ideea absolutului 
pe care o avea B. P. Hasdeu (să-mi fie iertată îndrăzneala de a face această 
comparație), am conceput și noi, în cadrul Sectorului de lexicologie și 
lexicografie al IF al AȘM o lucrare lexicografică de amploare, e-DEGE 
(Dicţionar explicativ de uz general electronic), care, după informația pe care 
o dorim să o includem (un număr impunător de cuvinte-intrări, indicații de 
natură ortoepică, ortografică, morfologică, etimologică, relațiile de sinonimie 
și antonimie, exemple de utilizare etc.), dar și după forțele cu care am rămas, 
e greu de imaginat că o vom realiza în termenul stabilit. Oricum, prin aceasta 
sau şi prin aceasta, credem că vom continua să le aducem un pios omagiu 
tuturor lexicografilor de dinaintea noastră, începând cu ilustrul savant  
B. P. H. și terminând, în special, cu acei care au activat și în cadrul Sectorului 
de lexicologie și lexicografie al Institutului de Filologie (anterior – Institutul de 
Limbă și Literatură) al AȘM și cărora noi, cei de astăzi, „le slujim memoria” pe 
parcursul întregii noastre activități lexicografice.
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