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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI
Firul roșu care străbate paginile reunite în volumul de față este
identitatea culturală, așa cum apare ea în diversele forme de manifestare
verbală a societății umane. Este vorba, în primul rând, despre
particularitățile limbii române – analizată din perspectivele diacronică și
sincronică, diatopică, diastratică și diafazică. Este vorba, de asemenea,
despre contactele dintre limbi, ca rezultat al evenimentelor istorico-sociale,
cu efectele pe care mentalitățile diferite le au asupra mitologiei și religiei,
asupra tradițiilor, obiceiurilor și organizării social-politice și economice, în
cele din urmă. Modificările de paradigmă gramaticală și codificarea
acesteia, permanentele schimbări de vocabular, dinamica numelor proprii,
traducerile și multilingvismul sunt văzute, toate, ca reflexe identitare ale
istoriei comunității umane, în întregul ei.
Din punct de vedere ortografic, în două dintre materialele
publicate am respectat grafia autorilor, care îl folosesc pe î acolo unde
ceilalți contributori scriu cu â. Este vorba despre reprezentanți ai
Universității „Al. I. Cuza” din Iași, în al cărui mediu academic se cultivă
această particularitate grafică, susținută cu argumente științifice peremptorii.
Roxana-Magdalena Bârlea
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1. Motivație
De ce trebuie să învățăm să proiectăm și să derulăm proiecte de
cercetare științifică și programe de formare și de optimizare a activităților
sociale, culturale, economice, științifice ș.a.m.d.?
1. Pentru că ceea ce realizăm în mod obișnuit prin activitatea de
formare și prin activitatea noastră profesională de orice fel – economică,
tehnică, de servicii etc. – nu este suficient, în raport cu provocările lumii în
care trăim acum.
2. Pentru că trebuie să ne autoperfecționăm continuu, la nivelul
individual și colectiv.
3. Pentru că trebuie să încercăm să aflăm care vor fi provocările viitorului.
4. Pentru că trebuie să ne asigurăm câștigul material și spiritual – să
ducem un trai decent, cel puțin, pe de o parte, și să dobândim prețuirea
societății, pe de altă parte, care ne asigură și propria noastră prețuire (self
esteeme și social esteeme). Prețuirea de sine este ea însăși un factor de
creativitate interioară, de curaj în abordarea provocărilor vieții.
2. Condițiile generale care impun proiectele și programele europene
Proiectarea și derularea oricărui program sau proiect științific se
bazează pe realitățile lumii în care trăim, mai precis, pe cunoașterea reală a
acestora. În prezent, trăim finalul exercițiului financiar 2013-2020 al
proiectelor europene, care și-a reglat mecanismele de susținere a proiectelor
în funcție de câteva constatări practice.
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Una dintre ele viza decalajul uriaș între competențele (skils) tinerilor
care beneficiază de o diplomă a sistemului de învățământ de toate gradele, pe de
o parte, și cererea de calificare pe piața muncii, pe de altă parte.
Aceasta a fost ideea de bază care a reglat listele de teme privilegiate
în selecția proiectelor propuse în ultimii șapte ani.
3. Câteva date statistice și semnificațiile lor
Concret, în Uniunea Europeană existau două milioane de posturi care
nu puteau fi ocupate de personal calificat, pentru simplul fapt că nu s-au găsit
atâția oameni calificați corespunzător. Paradoxul este că aceleași statistici indicau
o rată a șomajului de 23% numai în rândul tinerilor sub 35 de ani1.
În această situație, strategiile au avut în vedere următoarele direcții
de acțiune:
1. De regândit întregul sistem educațional.
2. De investit mai mult în educație.
Sub primul aspect, ideile principale sunt:
a) Să se propună căi de modernizare a sistemului de învățământ;
b) Să se identifice nevoile reale ale societății contemporane, în
stricta ei actualitate.
Aici pot interveni proiectele și programele de cercetare și, respectiv,
de acțiune, căci însuși procesul de reorganizare a învățământului se cere
sprijinit prin inițiative creatoare multiple, care să acționeze din toate părțile.
Analizele efectuale în cadrul UE au arătat că mai mult de o treime
din locurile de muncă din spațiul european necesită studii superioare, în
timp ce competențele de bază, dobândite prin studii liceale, sunt cerute
pentru numai 18% din locurile de muncă din zona respectivă. Situația reală
înregistrată pe teren arată că 73 de milioane de europeni, adică 25% dintre
adulți, nu au un nivel de pregătire adecvat cererilor de pe piața muncii.
Nici la cei tineri lucrurile nu stau prea bine: 20% dintre adolescenții
de până la 15 ani nu știu să citească, să scrie și să socotească nici măcar în
limba lor. Acesta este procentul pentru întreaga Uniune Europeană. Dar în 5
țări din UE, printre care se află și România, procentul acesta este de 25%.

Cf. Androulla Vassiliou, Raportul „Regândind educația”, din 23 octombrie 2012, elaborat de
Comisia Europeană și prezentat de Comisarul european pentru educație și instruire.
1
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Abandonul școlar se află la cote inacceptabile pentru începutul de
mileniu trei, în mai multe țări din lume: Spania – 26,5%; Portugalia –
23,2%; România – 20,3%. Ținta UE a fost pentru actualul exercițiu financiar
consacrat programelor și proiectelor europene să scoată acest procent sub 10%.
În anul 2018, statisticile Biroului EU Eurostat arătau o situație mai bună:
Spania – 17,9%, Malta – 17,5%, România – 16,4%. La polul opus se află țări
precum Croaţia – 3,3%, Slovenia – 4,2%, Lituania – 4,6%, Grecia – 4,7%.
Și în privința persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 34 ani care au
absolvit învățământul superior, unele țări depășesc pragul de 50%, cum este
cazul în Lituania (57,6%), Cipru (57,1%) și Irlanda (56,3%). În alte țări din UE
nu se ajunge nici la 40%. Între acestea se află Italia (27,8%) și România (24,6).
Mai puțin de 9% din populația Uniunii Europene participă la
programele LLL (Life Long Learning) – În documentul citat, targetul pentru
exercițiul financiar 2013-2020 a fost de 15%. Rămâne să vedem dacă a fost
atins – după ce, în 2021 – va apărea Raportul comisarului de specialitate.
Aici au intervenit și continuă să intervină ONG-urile care își
respectă menirea și echipele formate în cadrul instituțiilor de învățământ
formal sau din alte domenii – economice, culturale, servicii, firmele mici și
mijlocii, care pot concepe și propune proiecte de cercetare și programe de
lucru pentru rezolvarea acestor probleme.
4. Studii de caz
Câteva studii de caz ilustrează complexitatea problemelor.
A) Pregătirea dobândită în universități continuă să fie foarte
teoretică, din punctul de vedere al angajatorilor din mediul economic. De
exemplu, managerii unor mari centre de producție, cum ar fi Uzinele
„Dacia” Pitești, se plâng că absolvenții facultăților de limbi străine din toată
țara nu fac față traducerilor corecte în și din limbajul tehnic și, în altă ordine
de idei, nu au pregătirea necesară să formeze deprinderi de limbă străină
pentru angajații români și deprinderi de limbă română pentru partenerii
străini, deși respectivii specialiști în limbi străine au terminat filologia, fie în
formula didactică, dobândind pregătire de profesor, fie în formula LMA,
dobândind abilitățile de traducători/translatori.
Programele complementare, finanțate prin granturile naționale și
gestionate de UEFISCDI sau direct de Uniunea Europeană, pot contribui
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tocmai la rezolvarea cât mai rapidă a acesteor probleme. Rolul lor trebuie să
se manifeste progresiv:
a) Să identifice și să propună soluții rapide și eficiente de ameliorare
a pregătirii universitare în diverse domenii de activitate;
b ) Să pregătească prin ele însele profesioniști oferind module de
specializare suplimentară facultăților de profil.
Principial, lucrurile nu sunt așa de simple cum par. Comanda socială
exemplificată mai sus are în vedere un profil strict tehnic al unui absolvent
de facultate, redus la competențele practice necesare producției de moment.
Pe acest principiu, structurile economico-productive își organizează
propriile stagii de pregătire informală și nonformală, iar uneori chiar formală,
prin înființarea așa-numitelor universități antreprenoriale. Or, specialistul
produs de asemenea forme de instruire riscă să devină un robot, lipsit de toate
celelalte competențe pe care le oferă universitatea de tip humboldtian.
De exemplu, sistemul financiar-bancar vizează specialiști cu înaltă
calificare concentrată punctual pe diverse segmente ale sistemului (de
exemplu, tranzacții internaționale; tranzacții imobiliare; sistemul dobânzilor;
mecanismele recuperării datoriilor; strategiile alcătuirii contractelor pentru
diverse tipuri de clienți și de împrumuturi etc.). Altfel spus, scopul unei
asemenea atitudini față de pregătirea profesională este acela de obținere a
profiturilor maxime pentru marile companii financiar-bancare. Or,
instituțiile „clasice” de învățământ superior, de stat sau particulare, au în
vedere crearea unor specialiști cu față umană, nu a unor roboți birocratici.
Aria curriculară de tip universitar este concepută astfel încât nu
numai să dea posibilitate de adaptare la etape noi și diferite de evoluție a
activității din domeniul de formare, ci și să facă din absolvent o ființă
umană superioară – cu viziune, cu o filozofie de viață sănătoasă, cu o
cultură generală, capabil să socializeze corect, să aprecieze și să producă
plusvaloare nu numai în sfera materială a vieții, ci și în cea spirituală.
Concret, un astfel de specialist ar trebui să aibă în vedere nu numai profitul
material, ci și aspectele etice și estetice ale domeniului său de activitate, să
asigure echilibrul în funcționarea mecanismelor sociale, să contribuie la
asigurarea unui viitor mai bun al omenirii.
Aceasta este varianta ideală, optimistă, a modelului de învățământ
superior. În realitate, știm cu toții că din structura curriculară au dispărut
10

aproape total „disciplinele conexe”, cum ar fi cele de filozofie și estetică, de
istorie a domeniului (care ține de istoria culturii și civilizației, de fapt).
Problemele eticii sunt discutate tangențial – numai în prelegerile
profesorilor foarte serios pregătiți – sau, mai nou, numai sub aspectul
documentării și redactării lucrărilor de specialitate (teză de licență, disertație
de master, teză de doctorat sau abilitare) – printr-o decizie oficială a
organismelor europene, prin cele naționale (ARACIS etc.). Sub presiunea
factorilor economici de toate tipurile, care acționează din interior, deseori
(nevoia de economii în bugetul instituției de învățământ, de exemplu),
asemenea materii de studiu au dispărut, cum spuneam, aproape total din
planurile de pregătire a studenților de la cele trei niveluri de învățământ superior.
Lucrurile nu stau cu mult mai bine în învățământul preuniversitar – deși scopul
este tocmai acela de a asigura tinerilor absolvenți o pregătire generală, o bază
umană solidă pentru buna adaptare la procesul specializării superioare.
În consecință, proiectele și programelor europene și naționale sunt
chemate să medieze între acești doi factori – sistemul social-economic și
sistemul de formare a tinerilor. Scopul lor trebuie să fie centrat pe facilitarea
găsirii unor soluții, prin oferte de modele pentru învățământul sistematic,
formal, care să poată da societății tineri cu mai multe competențe și cu o mai
mare flexibilitate în combinarea acestora și în dobândirea unor competențe
noi, de-a lungul întregii vieți, începând cu primii ani de după absolvirea
ultimului ciclu de învățământ și continuând până în ultimii ani de activitate
socio-profesională.
B) Un alt studiu de caz care probează necesitatea aplicării pentru
proiecte și programe europene de cercetare și acțiune de formare ne-a fost
furnizat de un responsabil britanic al sistemului formal și informal de
pregătire profesională, dar care ilustrează situația din oricare țară europeană
sau de pe oricare alt continent.
La un moment dat, economia britanică a simțit nevoia formării unor
specialiști într-unul din numeroasele domenii „de nișă” – mai exact, în
industria pielăriei. Vestimentația, încălțămintea, mobilierul, accesoriile și
necesarul de tip servietă, poșetă, geamantan, diferitele mape, teci, etui-uri,
penare, suporturi etc. aveau nevoie de o producție bine organizată la nivel
profesional competitiv pe piața internațională. Aceasta impunea crearea unei
secții de specialitate în cadrul unei facultăți din domeniul tehnic al industriei
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ușoare, eventual în colaborare cu secția de design, din cadrul unei facultăți
de bele-arte.
Dar, cum este firesc, un program universitar de studii nu se
organizează de pe o zi pe alta. Durează cel puțin un an de la data primirii
deciziei oficiale de înființare numai pregătirea conținutului curricular – cu
discipline de studiu foarte bine concepute și cu o distribuție echilibrată între
teorie și practică, între general și particular, între fundamental,
complementar, opțional și facultativ etc.
Apoi, partea practică impune și ea eforturi – începând cu infrastructura
(clădire, săli de studiu, laboratoare bine dotate, bibliotecă de specialitate etc.). În
sfârșit, în afară de personalul auxiliar – administrativ, servicii etc., unde se găsesc
specialiștii consacrați care să formeze specialiști?
Dacă în producția existentă se remarcă, în mod firesc, autorități în
materie pe diferite profiluri (achiziții, prelucrare, design, tratamente etc.),
puțini dintre aceștia sunt dispuși să vină în învățământ – part time, sau all
time – pentru o remunerație modestă, dar cu obligații didactice și
paradidactice nenumărate (alcătuirea de fișe ale disciplinelor, fișe de pontaj
complicate, suporturi de curs, articole și cărți de specialitate etc.), ca să nu
mai spunem că, nefiind profilați de la început pe domeniul didactic, nu au
nici un fel de pregătire și, mai ales, nu au vreun certificat de abilitare
didactică, absolut necesar colaborării sau angajării oficiale în învățământ.
În general, un asemenea proces este întârziat mult de legislația în
vigoare și de un sistem birocratic foarte stufos.
Odată pregătite condițiile formale și de conținut pentru demararea
programului, procesul trece prin diverse etape de avizare și acreditare. După
numeroasele aprobări la nivel ministerial și instituțional, programul trebuie
avizat de organismele de specialitate (de tip Aracis) prin evaluare inițială și
pe parcurs, apoi acreditat pentru prima oară după absolvirea primelor trei
promoții de studenți, cu reveniri periodice ulterioare.
Între timp, însă, economia reală și-a acoperit nevoile stringente de
personal calificat prin alte căi – stagii de specializare pentru cei din domeniile
înrudite (din industria textilă, de exemplu), importul de specialiști etc.
Programele și proiectele europene au menirea să prevadă situațiile de
acest tip, să propună soluții de moment și de lungă durată, să pregătească
efectiv prin pregătirea informală a specialiștilor în domeniile solicitate de
dinamica social-economică, politică și cultural-științifică.
12

5. Inițiative europene
Uniunea Europeană a pus la dispoziție 19 miliarde de euro, la care sau adăugat contribuțiile naționale ale statelor membre pentru concretizarea
Programului Erasmus for all. Nu este chiar cea mai generoasă formă de
sprijin, dar servește la pregătirea educatorilor, tinerilor în general, a unor
specialiști în curs de formare, prin dublarea numărului de persoane care au
putut să primească burse destinate formării unor abilități și competențe
suplimentare, destinate facilitării folosirii oportunităților de studiu, prin deplasare
în centre mari de formare. Două treimi din acest buget a fost consacrat a)
deplasărilor individuale; b) politicilor de reconversie și de completare a studiilor;
c) sharing-ului (o idee bună să fie împărtășită și altora).
Raportul despre care vorbeam la început pornește de la niște
principii pe care se întemeiază măsurile concrete, principii care trebuie să se
regăsească în proiectele propuse de echipele aflate în competiție pentru
obținerea suportului financiar:
a) Tinerii formați prin proiectele și programele propuse trebuie să poată
contribui ulterior ei înșiși la inovare și la antreprenoriat pe piața muncii.
b) Programele vizează detalii care țin de modernizarea metodelor de
evaluare a competențelor, pe de o parte, și a rezultatelor, a eficienței sociale
a muncii, pe de altă parte.
c) Programele și proiectele propuse trebuie să conțină idei și
activități practice care să conducă la sporirea nivelului de utilizare a tehnicii
IT în procesul de formare și în procesul productiv. Acelea dintre proiecte
care țintesc diverse căi de valorificare a conceptului open sources au cele
mai mari șanse de câștig. Ideea este ca „resursele educative deschise” să
devină baze de date de uz comun. Crearea unor astfel de baze de date și
păstrarea lor pe net, ca să poată fi accesate de cât mai mulți beneficiari, este
un criteriu important de eligibilitate a proiectelor. Principiul este acela al
reciprocității. Să fie văzute de alții și să contribuie și alții, adică să ia și să
dea cât mai multă lume, într-o asemenea bază de date.
Din păcate, experiențele de la noi nu sunt întotdeauna încurajatoare.
Dicționare ale limbii române se găsesc, fie cele de tip DEX online sau
DOOM2 etc., fie cele hibride, formate din contribuții diverse, benevole,
neorganizate prin vreun proiect și, în consecință, cu contribuții mai mult sau
mai puțin profesioniste. Mai profesioniste sau mai populare, ele există,
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cumva. Alte surse ar fi trebuit să existe de mult și nu este cazul, din păcate.
Astfel, integrala operelor eminesciene a făcut obiectul mai multor proiecte
de editare electronică, cu tot ce înseamnă aceasta (date referitoare la anii
aparițiilor, ediții, variante, surse etc.). Când încearcă să acceseze asemenea
surse, atât cercetătorul tânăr de specialitate, cât și cititorul oarecare constată
că site-ul respectiv este inaccesibil, nefuncțional2. Și acesta este numai un
exemplu, din multe posibile...
În altă ordine de idei, oficialii UE arată că trebuie regândite
competențele profesionale și adaptate vremurilor actuale, prin programe de
reciclare și formare a adulților. Pe de altă parte, sistemul educativ trebuie
legat de practica în producție, dincolo de formalisme și dincolo de
simulările – foarte serioase, deseori. Chiar jocurile copiilor mici trebuie
direcționate spre procesele muncii, iar companiile multinaționale trebuie să
coboare prin programe proprii în mijlocul tinerilor.
6. Axele de cercetare și de organizare a programelor de activitate
Aflate la început, în stadiul de recomandări, mai multe direcții de acțiune
au fost formulate expressis verbis ca axe de cercetare și de organizare în codul
proiectelor și programelor europene. Enumerăm câteva dintre cele care au fost
menționate în Raportul prezentat de Androulla Vassiliou:
1 . O mai accentuată focusare pe competențele stipulate în grilele
HQF, rezultate din aplicarea EQF. Sunt vizate competențele de bază (nivelul
1-2), dar și cele transversale (6-7-8), atât pentru sistemul preuniversitar
(școală generală – liceu), cât și pentru sistemul universitar (ciclurile LMD).
Se are în vedere mai ales stimularea competențelor de antreprenoriat și de
utilizare a tehnicii IT. Pentru aceasta din urmă, statisticile arată o rată de
42% din rândul copiilor, dar procentul trebuie să crească mult mai mult.
2. Aplicarea unor noi strategii de învățare a limbilor străine. Cel
puțin 50% dintre copiii de până la 15 ani trebuie să cunoască o limbă străină
la nivel de comunicare elementară și cel puțin 75% dintre aceștia să o
studieze și pe a doua. La începutul perioadei vizate, procentele erau de cca
40%, respectiv 60%. Din păcate, din rațiuni economice, multe țări au operat
modificări și simplificări ale curriculum-ului tocmai prin reducerea
numărului de ore alocate învățării limbilor străine.
2

De curând, ni s-a semnalat restaurarea unui asemenea link, totuși.
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Situația poate fi ameliorată prin proiecte de realizare a unor
programe și manuale digitalizate, a unor jocuri pe telefon, a unor strategii de
formare etc.
3. Crearea unui sistem internațional de învățare neconvențională și
de training, precum și dezvoltarea sistemului de „învățare de bază”
(workbase learning).
4. Îmbunătățirea sistemelor de recunoaștere și de validare oficială și
particulară a competențelor și calificărilor profesionale, inclusiv a celor
dobândite prin stagii informale și nonformale.
5. Sporirea pe toate căile a posibilităților de acces la tehnologie, în
special la cea din sfera IT și la sursele deschise de informare.
6. Formarea unor profesioniști și a unor formatori bine instruiți, bine
motivați și capabili de inițiative este o garanție a aplicării eficiente a
reformelor amintite mai sus. Discuțiile actuale despre slabele performanțe
ale profesorilor din învățământul preuniversitar (uneori, și universitar),
discuții provocate chiar de asociațiile elevilor (nu le luăm în calcul și pe cele
ale părinților) au în vedere tocmai acest aspect – considerat esențial, pe bună
dreptate, în evoluția domeniului educativ.
7. Un element pe care autoritățile UE îl consideră vital este
parteneriatul universitate-piața muncii, printr-o abordare reală și realistă,
flexibilă, eficientă, reciproc avantajoasă.
8. În sfârșit, finanțarea trebuie gândită astfel încât să se maximizeze
reîntoarcerea banilor, în sensul adevăratei investiții, care înseamnă prin sine
dobândirea unei plusvalori din banii corect plasați.
7. Concluzii
Așadar, toate aceste axe strategice trebuie să direcționeze conceperea și
propunerea proiectelor și programelor europene cu conținut cultural-educativ.
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I. DIACRONIE ȘI SINCRONIE
ÎN ORGANIZAREA LIMBII
DESCHIDEREA TIMBRULUI UNOR VOCALE
ÎN ROMÂNA VORBITĂ DIALECTALĂ
Conf. univ. dr. Sorin GUIA
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Soringuia01@yahoo.com
În sinteza de față ne propunem să prezentăm imaginea actuală a
graiurilor dacoromâne din perspectiva fenomenului de deschidere a unor
vocale, exemplele fiind culese dintr-un corpus de texte dialectale1,
înregistrate și transcrise în ultimii 20 de ani în cadrul Seminarului de
dialectologie și sociolingvistică de la Facultatea de Litere din Iași.
1. Deschiderea lui ă protonic la a
În majoritatea graiurilor din Moldova şi Bucovina (exceptînd partea
de sud a Moldovei), dar şi în graiurile crişene, indiferent de provenienţa sa
etimologică, prin asimilaţie regresivă, se manifestă tendinţa de deschidere a
lui ă protonic la a (situaţie în care vocala tonică este a)2: barbát, batáie,
camáşâ, carárẹ, galiátâ, harmasári, lasát, matásă, primavára, barbát,
saláş, suparát (SV, Vicovu de Jos); barbát, saláş, galiátâ - în variaţie liberă
cu găliátâ, îmbracát (SV, Mănăstirea Humorului); primavára, dar şi
primăvára la acelaşi subiect (BT, Păltiniş, 2), maráru, salbática, zapádâ
Elementele lexicale utilizate pentru exemplificarea particularităților fonetice sînt culese
dintr-un corpus de texte dialectale (în paranteză fiind trecute sigla județului, localitatea și
numărul textului în cadrul corpusului) și din anchete realizate de noi în cîteva localități din
Bucovina (județul Suceava) și din Țara Moților (județul Alba). Vezi, în acest sens, corpusul
de texte editat de Sorin Guia, în volumul Dialectologie română. Studii și corpus de texte,
2014, Iași: Editura Vasiliana ҆ 98, pp. 163-382.
2
În Crişana, fenomenul este mai frecvent în condiţiile în care este posibilă asimilarea la
vocala a următoare, vocala accentuată, situată într-una dintre silabele următoare, fiind tot a.
1
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(IS, Ursăreşti, 1), carárį, spalám (IS, Ursăreşti, 2), malái (IS, Vînători, 2;
SV, Liteni, 5; NT, Sagna, 4), faŝáu (NT, Farcaşa, 1), marzáliͅ (NT, Farcaşa,
3), ma marít, casatorít, cauutáţ (NT, Farcaşa, 4), aratát (NT, Sagna, 3),
galiátâ, niaparát (NT, Sagna, 4), camáşâ (NT, Tazlău, 2; SV, Fîntîna Mare,
2), caldárį (NT, Bălţăteşti, 3), ramás (NT, Ruginoasa, 2), pacát (NT,
Borleşti, 4), sapát (BC, Vîlcele, 1), saráŝ (BT, Păltiniş, 3; BT, Talpa, 1),
batáii (BT, Talpa, 1), camárâ (SV, Crucea, 2), primavára (SV, Pîrteştii de
Sus, 3; BC, Vîlcele, 1), rabdári (SV, Boroaia, 2), camáșa (SV, Fîntîna
Mare, 2), vatamáţi (SV, Liteni, 2), varátic (SV, Broşteni, 4). În zahár (SV,
Straja, 1; SV, Vicovu de Sus, 5; SV, Liteni, 4), fenomenul se produce şi în
cazul vocalei ă posttonice, vocala deschisă preluînd şi accentul.
În Bucovina, în unele puncte din nordul Moldovei şi doar izolat în
graiurile crişene, fenomenul trecerii lui ă protonic la a fost notat şi în
cazurile cînd accentul cade asupra altei vocale3, deşi tipul barbát este mai
frecvent decît tipul batrî́n la marea majoritate a subiecţilor anchetaţi: batrî́n,
batrî́nặ4, carbúnį, claditúrặ, colindatori, îŋcapaţînáţi, matúşă, matuşói,
padúria, pamînt, parínţi, sacúria, sanatós, tarîţặ (AB, Gîrda de Sus),
disfacắm, casúţâ, facút, galúşti, matúşâ5 (SV, Vicovu de Jos), parínţâ (BT,
Coţuşca, 1; BT, Talpa, 1; NT, Farcaşa, 4; SV, Vicovu de Sus, 6), galúști
Dacă trecerea lui ă protonic la a în tipul barbát a fost explicată de toţi lingviştii care s-au
ocupat de acest fenomen (I. A. Candrea, O. Densusianu, I. Iordan, S. Puşcariu, R. Rodoran,
Al. Graur) prin asimilaţie regresivă, tipul batrî́n este considerat de Sextil Puşcariu (Din
perspectiva Dicţionarului: III. Despre legile fonologice, in: DR, 1922, II, p. 67) o extindere
analogică a tipului barbát (părere susţinută şi de Romulus Todoran, în Despre un fenomen
fonetic românesc dialectal: ă neaccentuat > a, in: SCL, V, 1954, p. 76), în timp ce Iorgu
Iordan îl consideră un fenomen diferit de primul (de tipul barbát), explicat prin influenţele
străine exercitate asupra graiurilor care cunosc acest fenomen (părere împărtăşită şi de
Alexandru Graur, în Cu privire la ă > a în româneşte, in: SCL, IX, nr. 2, 1958, p. 264, dar
care nu oferă nici o explicaţie pentru tipul batrî́n.
4
La întrebarea Cum îi spui unei femei care a trecut de 70 de ani? majoritatea subiecţilor
anchetaţi în Ţara Moţilor a răspuns batrînặ, în timp ce subiecţii mai tineri pronunţă bătrînặ.
5
În textele din secolul al XVI-lea, fenomenul apare cu deosebire în zonele unde se vorbeau
graiuri de tip nordic, deşi în Moldova predomina tendinţa opusă, de trecere a lui a la ă.
Pentru aria fenomenului şi descrierea lui, vezi Romulus Todoran, Despre un fenomen
fonetic românesc dialectal: ă neaccentuat > a, in: SCL, V, 1954, p. 63-84; Alexandru
Graur, Cu privire la ă > a în româneşte, in: SCL, IX, nr. 2, 1958, pp. 263-264; Stelian
Dumistrăcel, Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. Fonetica
neologismului, pp. 169-171.
3
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(BT, Lozna, 1), praşî́t (IS, Romaneşti, 2), manúş (NT, Farcaşa, 5), galúștį
(NT, Sagna, 3), n-ai si taie (BT, Talpa, 1), prigatím, taiém (SV, Straja, 1),
paharél, batrî́ni (SV, Straja, 3), sâ maritá, parétį (SV, Straja, 5), gaiínâ,
caḑút (SV, Straja, 6), dizbracát, vaḑút, baiét(ă) (SV, Straja, 7), paríntįlį,
nacajî́tâ, nacajắştį, partisélį (SV, Vicovu de Sus, 1), framî́nţ, radicá (SV,
Vicovu de Sus, 2), masúţâ (SV, Vicovu de Sus, 4), slanínâ, taiét (SV,
Vicovu de Sus, 5), rugasúnįlį (SV, Vicovu de Sus, 6), carúţ (SV, Frătăuţii
Noi, 1), parínţâ (SV, Frătăuţii Noi, 2), paharúțâ, sanatuós (SV, Frătăuţii
Noi, 4), prajîtúrâ (SV, Frătăuţii Noi, 5). O analiză atentă a textelor din
corpus ne arată că, la cei mai mulţi vorbitori, deschiderea lui ă protonic în
ambele tipuri nu are consecvenţă absolută, variaţia diageneraţională nefiind
un criteriu clar pentru conservarea fonetismului regional de către vîrstnici
sau pentru imitarea pronunţării literare de către tineri şi copii.
Probabil, deschiderea posterioarei nelabiale ă la a s-a produs mai
întîi în prima categorie de cuvinte exemplificată, prin asimilaţie regresivă, în
unele regiuni fenomenul fiind extins, prin analogie, la celelalte cuvinte cu ă
protonic, indiferent de timbrul vocalei accentuate.
Fenomenul deschiderii vocalei ă la a cunoaşte o frecvenţă destul de
mare în unele graiuri din Ţara Moţilor, din Ţara Oaşului şi de pe valea
Crişului Negru (la fel ca în Banat, Maramureş şi Bucovina), însă, sporadic, a
fost înregistrat în toate graiurile dacoromâne6. Deşi graiurile ardeleneşti
cunosc acest fenomen, nu se produce deschiderea posterioarei nelabiale în
exemple precum: primăvára (AB, Vinţu, 1, la un subiect de 63 de ani).
2. Monoftongarea diftongului eá la a
Aflat în poziţie medială, diftongul eá se deschide, monoftongîndu-se
la a (a se vedea evoluţia ea > *ăa > á), cînd este precedat de o consoană
dură, în majoritatea graiurilor supuse discuţiei: sámănă (AB, Vinţu de Jos,
1,2), dansázâ (BC, Filipeşti, 4), sâ păzáscâ (BT, Lozna, 1), sámâ (BT,
Vorona, 1; BT, Talpa, 1), ţesám (HN, Petrila, 2), sára (IS, Andrieşeni, 1;
NT, Tazlău, 4; SV, Crucea, 2; SV, Vicovu de Sus, 4; VS, Micleşti, 3), zámâ
(IS, Ursăreni, 1), ţápîn (SV, Vicovu de Sus, 1), sácâ (SV, Vicovu de Sus, 4),
Întîlnim, chiar la acelaşi subiect vorbitor, atît forme cu deschiderea lui ă protonic la a, cît
şi forme fără conservarea fonetismului menţionat: plăcút, răzbuói (B, 60 de ani, 8 clase),
părínt’ele (F, 41 de ani, 10 clase), pălíŋcặ, prăjitúri (F, 17 ani, 10 clase).
6
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însámnâ (SV, Broşteni, 2). Altfel spus, diftongul eá, aflat în poziţie medială,
îşi pierde elementul palatal cînd urmează după o constrictivă dentală, o
constrictivă prepalatală, o oclusivă bilabială sau o africată dentală.
Monoftongarea lui eá are loc în mai multe situaţii: în poziţie finală eá se
monoftonghează la é, în poziţie medială evoluează, de obicei, la á, apariţia
diftongului nefiind posibilă nici la iniţială de cuvînt. După aceleaşi consoane
dure, în poziţie medială, se înregistrează monoftongarea diftongului ea la á:
asáră, zámă, auzî́t, parínţ, sanatóş, cîrnáţ, tăţ, paréţ etc. 7.
3. Deschiderea diftongului ie trece la é
Diftongul ie trece la é nu doar în Crişana şi în graiurile ardeleneşti
(préťin – SM, Odoreu, 2; pérdere - C–, Zăbala, 1, férbe - H–, Dealul Babii,
2), ci şi în unele puncte din Moldova. Depalatalizarea luată în discuţie, o
inovaţie apărută în arii marginale (Puşcariu, LR II, 322), a fost înregistrată în
corpusul de faţă în Hunedoara, în Ţara Oaşului, în Covasna şi în graiurile
din jurul Bacăului, cît şi într-o arie largă a subdialectului moldovenesc, care
include puncte din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani şi Vaslui: prétinį
(pierderea vocalei deschise a este compensată de deschiderea vocalei e sub
accent), prétinį (BC, Bereşti, 2; BT, Păltiniş, 3), prétinu (IS, Romaneşti, 2),
propretár (NT, Tazlău, 1), préteni (NT, Cracăul Negru, 2), fért (NT,
Ruginoasa, 1), férbi (VS, Popeni, 1). Uneori, vocala e se deschide şi în
cuvinte monosilabice: léș (BC, Filipeşti, 3), fért (VS, Popeni, 3). În acelaşi
timp, se înregistrează şi tendinţa de deschidere a diftongului ie la e, în
exemple în care vocala nu este accentuată, precum o perít (SV, Broşteni, 4).
4. Deschiderea vocalei e condiționată de prezența unei vocale
similare în silaba următoare
Cînd în cealaltă silabă există un alt e, vocala deschisă ę corespunde
unui é din limba literară sau din graiurile munteneşti: féťe(į), véďe, léje,

Velarizarea vocalei e la ă şi reducerea diftongului ea la a se înregistrează şi după
consoanele labiale dure: iubắsc, mărg, lovắsc, lipắsc.
7
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lémńe, mér’e, pér’e, uospéţẹ, véďe8. Semnalăm cîteva exemple din corpusul
de faţă: trébe (AB, Vinţu, 1), fété (AB, Vinţu, 2), k’étre, lémńe, k’éptăni
(AB, Vinţu, 6), lémńile (AB, Vinţu, 7), lémńe (BN, Ilva Mare, 2), clăďéșťe
(HN, Dealul Babii, 3), féťile (HN, Dealul Babii, 4, deschiderea vocalei e are
loc chiar dacă vocala anterioară, sub influenţa dentalei muiate ť, se închide
la i), feméiile (HN, Petrila, 2), să ťe kʹéme (HN, Petrila, 3), lémnį (NT,
Hlăpeşti, 4). Fonetismul é, apărut în Transilvania înainte de secolul al XVIlea (Ivănescu, Probleme capitale, 234), se produce şi în cîteva situaţii cînd
vocala accentuată e se deschide fără a fi condiţionată de existenţa unei
vocale similare în silaba următoare: to ͜ félu, cot’éţ, curék’. În partea de
nord-vest a Moldovei şi în Bucovina se regăsesc unele fenomene vocalice
consecvente în graiurile ardeleneşti învecinate: deschiderea vocalei
anterioare e (o fază intermediară între ea şi e, întîlnită în texte din secolul al
XVI-lea): căméşâ/cămiéşâ, fįméii, léli (SV, Vicovu de Jos).
În graiurile nord-vestice (ca şi în graiuri din nordul Moldovei, nordul
Transilvaniei, Maramureş şi Banat), fenomenul s-a extins analogic şi asupra
diftongilor ea, ia accentuaţi, aflaţi în silabă finală sau urmat de alte
consoane decît cele palatale: ţîńém, ţîńé, meré, a mé, măsé, purĉé, tăiét.
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UN SEMIADVERB INTEROGATIV REGIONAL:
MAICHEA
Conf. univ. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ
Universitatea „Ovidius” din Constanța
ct.caprioara@yahoo.fr
Istoria unei comunităţi poate fi, adesea, completată de mărturiile
aduse de unele cuvinte cu circulaţie mai restrânsă. De aceea, ne propunem
să urmărim, în lucrarea de faţă, un termen din graiurile olteneşti ale
dacoromânei, căruia dorim să-i stabilim încadrarea morfologică (aşadar,
clasa lexico-gramaticală căreia îi aparţine) şi etimologia.
Cuvântul ne este cunoscut încă din copilărie, sub forma bisilabică
maichea, de aceea am folosit-o şi în titlu, dar în dicţionarele curente ale
limbii române care îl înregistrează (DLR, MDA, DLRM, DS) poate fi găsit
sub forma mache, DLR oferind şi variantele machea şi maichea. Aceasta
din urmă este obţinută de la mache prin anticiparea timbrului palatal al
consoanei următoare, ştiut fiind că în graiurile olteneşti au o mare frecvenţă
diftongii descendenţi creaţi astfel, cum se întâmplă în: oichi, pereiche,
ureiche, straichină, veiche, Costaiche, Mataiche, Petraiche, Staiche etc.,
ceea ce ar corespunde caracterului „mai deschis” al sistemului fonetic din
acest grai (Brâncuş, 1962, 258). Aria diftongului creat astfel cuprinde cea
mai mare parte a regiunii nordice a Olteniei. În zona de sud a acestei
regiuni, parţial în judeţele Dolj şi Olt, sunt semnalate variantele care nu
cunosc în prima silabă anticiparea timbrului palatal: mache şi machea. De
altfel, forma respectivă se poate pronunţa şi cu un i semivocalic abia auzit în
prima silabă1.
Regionalismul oltenesc apare în dicţionare cu etimologie
necunoscută şi cu statut morfologic diferit. Referindu-ne la acesta din urmă,
DLR şi, în consecinţă, MDA, îl consideră interjecţie, îl definesc ca pe o
„exclamaţie care exprimă mirare, nedumerire, curiozitate, frică,
nemulţumire (şi care serveşte adesea pentru a introduce sau a întări o
Potrivit comunicărilor profesorilor Janeta Drăghicescu, originară din Mehedinţi, şi Virgil
Frunză, cu rădăcini gorjene, cărora le mulțumim și pe această cale.
1

23

propoziţie interogativă)” şi dau ca sinonime ale sale interjecţiile exclamative
ei, drace, măre, dar şi pe oare, neîncadrabil printre acestea.
Tot printre interjecţii îl plasează şi acad. Gr. Brâncuş, când discută
exemplele din povestea Nărojii, rescrisă de Stelian Sterescu cu intenţia
vădită de a pune în lumină caracteristicile graiului vorbit în satele din nordul
Olteniei pe la începutul secolului trecut, în care cuvântul apare în mai multe
rânduri: „...mache (machea, maichea) interj. care exprimă mirare,
nedumerire...” (Brâncuş, 2008, 16). Într-adevăr, în fragmentul care deschide
povestirea avem de-a face chiar cu o folosire interjecţională: „Cică pe
vremuri, cân n-ar fi fost căşi d-eştea marile, dar însă numa bordee d-elea
mici, săpate-n pământ, ar fi trăit nu ştiu une neşte creştini de oameni, adică
bărbatu cu muerea lui şi cu fi-su şi fi-sa. Şi-n bordeiu-ăla pusasă fata războiu,
şi, azi o ţârişică, mâine o ţârâchiţă, ţesasă ea, mache, fo şase coţi de pânză în
vo nouă zâle.”2 Semnificaţia din acest context pare să fie „chipurile!”.
DLRM încadrează termenul în clasa adverbelor, iar Luiza şi Mircea
Seche (în ediţiile succesive ale Dicţionarului de sinonime – DS), în cea a
adverbelor interogative, ca şi Dorina Bărbuţ, în Dicţionar de grai oltenesc,
s.v. mache, machea şi machia3, variante glosate prin „oare”.
În ceea ce priveşte atestările termenului în discuţie, lucrările
lexicografice (DLR/MDA, DLRM) dau mai multe contexte ilustrative4,
preluate din revistele „Ion Creangă”, „Arhivele Olteniei” şi „Şezătoarea”,
din lucrarea Agricultura la români a lui T. Pamfile, precum şi din culegerea
de texte dialectale Graiul nostru realizată de I.-A. Candrea, Ov. Densusianu
şi Th. D. Sperantia.
Astfel, în numărul V din 1899 al revistei „Şezătoarea” de la
Fălticeni, chiar la începutul unei poveşti-legendă intitulate Domnul de
Roauă, preluată de la Teodor Bălăşel, apare următoarea întrebare retorică
menită să declanşeze naraţiunea: Şi de ce machea îi zicea lui lumea Domn
de Roauă? (Şez., V, 19). Povestea fusese culeasă, probabil, de la Potopin, o
localitate aflată în apropiere de Caracal, pentru că numele acesteia, care
apare spre final, este explicat astfel: „acolo s-a potopit Domnul de Roauă”.
În volumul I al valoroasei culegeri de texte dialectale Graiul nostru,
textul VIII (p. 85-90) reprezintă o poveste spusă de Vasîle Tonea, de 25 de
Sublinierile cu litere cursive îi aparţin lui St. Sterescu.
Surprinzător, deşi apar toate aceste variante, cea cu anticiparea timbrului palatal nu este
înregistrată aici.
4
Abrevierile sau siglele surselor sunt cele folosite în dicţionarele citate.
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ani, din localitatea Celar aparţinând fostului judeţ Romanaţi (actualmente
comuna Celaru, Dolj, situată la vest de Caracal). La p. 87, interjecţia apare
sub forma mache!: „Ce să facă? Îş luă drumu ’ndărăt, să dusă, să dusă cale
de trei ani, să gândi el: „mache! Ci-o fi’n nuca asta? S’o sparg.” Cân o
sparsă, să vez neiculiţă ce n’ai văzut! Ieşîră cirez de vaci, de cai, maşîni,
casă, averi nepomenite. Umplură câmpu.”. (Nuca fusese primită de la mama
vulturului pe care eroul, „un om foarte leneş”, l-a salvat din „războiul de
pasări” şi căruia i-a îngrijit aripa ruptă.)
În mai multe numere din revista „Ion Creangă”, înfiinţată la Bârlad
şi condusă de entuziastul Tudor Pamfile, termenul supus discuţiei, cules tot
din zona Olteniei, apare de câteva ori în poveşti sau la rubrica O samă de
cuvinte, în care se dau miniglosare dialectale din diferite regiuni.
Un prim context din această publicație prin care este ilustrată
semnificația cuvântului în DLR este: Mache ce fel de om e fiul tău!, dar, din
păcate, trimiterea la sursă (I. CR, I, 122) este greșită, exemplul neregăsinduse în acest număr.
În povestea Feciorul lui Sărăcilă – ginere împărătesc, adusă din
Obislav, Vâlcea, de N. I. Dumitraşcu, povestitorul exprimă dubitativ
mirarea eroului, când, după ce a târât prin nouă oboare pielea unei vaci care
îi ceruse s-o jupoaie, a văzut mulţimea de vite („copiii acelei vaci”) care leau umplut: „Când o fi văzut aşa băiatul, o fi zis: – Machea! Da ce-o mai fi
şi asta?” (I. CR., II, 229).
În alt număr, Adrian A. Apostol vine cu „o samă de cuvinte” din
localitatea Gvardiniţa, Mehedinţi, printre care şi termenul care ne
interesează, glosat astfel: „ màchia = Ex.: « Machia, ce s-o fi făcut vaca? »
= Oare” (ib., VII, 154).
La T. Pamfile, termenul pare să aibă aceeași semnificație
interogativ-dubitativă „oare”: „ Machea, am ajuns eu de râsul unui
păcătos?” (A. R., 250).
În publicaţia trimestrială „Arhivele Olteniei”, înfiinţată la Craiova de
Ch. Laugier şi C. D. Fortunescu în 1922, machea este atestat într-un număr
din 1942, la rubrica O seamă de cuvinte dialectale din comuna ŞtefăneştiVâlcea (adunate şi explicate de Ion N. Popescu, învăţător din comuna
Ştefăneşti-Vâlcea): „ machea (interj.): Machea, mă, o fi aşa ce spune ăla?
Sinonim cu: a bá, mă…” (Arh. Olt., XXI, 269).
DLR îl reţine pe machea şi cu o nuanţă semantică aparte: „ ◊
(Subliniind o afirmaţie ironic făcută de cineva.) „Ăsta e om, dar nu fleac”,
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zici batjocorind pe cineva. Mache, îţi va răspunde tovarăşul tău de ironie.”,
exemplu preluat din I. CR, VIII, 885.
Termenul apare şi astăzi în contexte cunoscute personal din graiul
matern din sudul Gorjului sau culese de la diferiţi subiecţi vorbitori din toată
zona Olteniei, din care reţinem aleatoriu câteva: Maichea, cine-o fi?, O fi
venit, maichea?, Maichea ce s-a auzit?..., – Maichea, mamă, (putem) să
facem aşa?, Maichea, fetiţă, a avut ăla putere să scoată căruţa sângur?, O
fi venit el de-acolo? Machea? (ultimul comunicat de Janeta Drăghicescu).
Din toate exemplele de mai sus, rezultă că mache (machea, maichea)
pare să îndeplinească în primul rând o funcţie fatică, de realizare a
conexiunii între interlocutori şi de semnalare a interogaţiei din care face
parte, fiind utilizat mai ales în vorbirea femeilor. Ca semnificaţie, de obicei
el este sinonim cu oare6, semiadverb interogativ, sau cu sintagma aşa să
fie?!, dubitativă, cu excepţia unor cazuri, mai rare, de folosire ca interjecţie
în povestea Nărojii sau în textul din Cuvinte potrivite, citate deja. Aşadar, în
indicaţiile gramaticale date de lexicografi, el ar trebui integrat în primul
rând în clasa lexico-gramaticală a semiadverbelor interogative, fără funcţie
sintactică, atunci când este echivalent cu oare, și în cea a interjecţiilor
exclamative, în situaţiile când nu are această semnificație.
În ceea ce priveşte originea lui mache (machea, maichea), lucrurile
sunt mai complicate. Aşa cum aminteam mai sus, dicţionarele curente dau
etimologie necunoscută.
Pentru stabilirea originii, par atrăgătoare mai multe soluţii la
îndemână, precum substantivul maică sau combinații între unele
semiadverbe și conjuncția că: maică, ce faci? mai că (îi venea să plece...);
(nu)mai că..., dar ele nu rezistă unui examen mai atent.
O soluţie care poate să fie luată în considerare este interjecţia italiană
macchè (ortografiat și ma che), care este ideală din punctul de vedere al
formei, dar prezintă dificultăţi în ceea ce priveşte semnificaţia.
Nu luăm în considerare sintagma compusă din conjuncţia
adversativă ma „dar” şi din adjectivul interogativ che „ce”, folosită în
enunţuri interogative de tipul: Maria è al ospedale. Ma che cosa è successo?
„ Maria e la spital. Dar ce a păţit?”, Ma che cosa vuoi da me? T i ho già
detto tutto. „Dar ce mai vrei de la mine? Ţ i-am spus deja totul.”7.
Exemplar pe care, din păcate, nu l-am putut consulta direct.
Cum se vede şi din Dicţionarul de sinonime.
7
V. www.forum.wordreference.com, consultat în data de 14 februarie 2019.
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Potrivit dicţionarului Zingarelli8, s.v., interjecţia macchè „esprime
forte e decisa negazione od opposizione: m.! sta scherzando!; m., m.
cinema!, studiare devi!; m., non è neppure il caso di discuterne!” („m.!
glumeşte!; m. m. cinema! trebuie să studiezi; m., nu e deloc cazul să
discutăm despre asta!”, trad. n.).
Macchè se foloseşte într-o frază exclamativă ca o abreviere a
expresiei ma che dici „dar ce spui” şi este folosită în mai ales în varianta
orală a limbii. Reprezintă o formă de negare absolută, exprimând
respingerea cu vehemenţă a celor auzite, uimirea, dezamăgirea, fiind
sinonim cu neppure per idea „nici în ruptul capului, sub nici o formă”,
proprio no „categoric nu”, ma quando mai „dar când vreodată”9.
Dăm în continuare câteva exemple de folosire a interjecţiei macchè
(ma che), datorate unor vorbitori nativi de italiană sau culese din diverse
surse electronice:
Sai che domani partiamo per Parigi? Macchè!? Non abiamo mai
parlato di Parigi! „ Știi că mâine plecăm la Paris? N u se poate!? N-am
vorbit niciodată de Paris!”10
Giovanni è diventato il capo del dipartamento. Macchè!? Lui non
potrà mai essere il capo. „Giovanni a devenit șeful departamentului, Ce!?
El nu va putea fi niciodată șef.”
Luca ha lavorato due settimane. Macchè!? Neanche due giorni!
„ Luca a lucrat două săptămâni. Ce zici? N ici măcar două zile!”
Hai terminato i lavori in casa. Macchè!?N on ho anche iniziato!
„ Ai terminat treburile în casă. Nici vorbă!? Nici n-am început încă!”
Maria è timida. Macchè timida, è una gattamorta! „ Maria e timidă.
Dar ce timidă, e de-a dreptul o fricoasă!” (www.dizionari.corriere.it,
consultat pe data de 14.02.2019).
È arrivata quella lettera ? Macchè! „A ajuns scrisoarea aceea? Dar
când
vreodată !”,
spus
cu
dezamăgire
şi
nemulţumire
(www.dizionari.corriere.it, consultat pe data de 14.02.2019).
Maria arriverà alle ore 16.00. Macchè, è gia arrivata! „Maria va
ajunge
la
ora
16.00.
Dar
ce
spui,
Maria
a
sosit
deja !” (www.forum.wordreference.comconsultat pe data de 14.02.2019).
8

Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Dodicesima
edizione, A cura di Miro Dogliotti e Luigi Rosiello, /1996/, /Bologna/.
9
Cf. www.treccani.it, consultat în data de 14 august 2018.
10
Traducerile ne aparțin.
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Ti ha chiesto di sposarlo? Macchè ! Ci siamo lasciati ! „Te-a cerut
de soţie ?” În acest exemplu macchè poate fi interpretat în două feluri, prin
fericire : „Doamne fereşte, (bine că) ne-am despărţit !”, sau cu dezamăgire :
„Îmi pare rău, ne-am despărţit !” (www.forum.wordreference.com, consultat
pe data de 14.02.2019).
Macchè cinema ! Stassera vado a letto presto. „Nici nu mă gândesc
să merg la cinema, în seara asta vreau să mă culc devreme.”
(www.forum.wordreference.com, consultat pe data de 14.02.2019).
Macchè ! Non ci penso neppure. „Nici vorbă ! Nici să nu aud de aşa
ceva.” (www.treccani.it, consultat pe data de 14.08.2018).
Macchè chiacchiere !, fatti ci vogliono ! „Doar vorbe, faptele
contează !” (www.treccani.it, consultat pe data de 14.08.2018).
Già tutto finito ? Macchè ! „Deja totul este terminat ? Nici să nu
aud.” (www.treccani.it).
Se observă că majoritatea enunţurilor sunt exclamative şi mai puţin
interogative, ceea ce poate reprezenta un impediment în acceptarea acestei soluţii.
Se poate, de asemenea, să fie avută în vedere ca soluţie etimologică
ar. Macă „dacă”, cu aceeaşi origine italiană mache (sic!; DDA, s.v.), care
trebuie să se fi impus relativ târziu în aromână şi al cărei împrumut în
graiurile oltenești nu se poate explica mulţumitor.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că mache (machea, maichea),
înregistrat în mare parte din graiurile olteneşti, provine din it. Macchè
(mache). Acesta a atras prin intonaţia exclamativ-interogativă cu care era
pronunţat şi şi-a schimbat treptat semnificaţia de la una opozitivă („nici
vorbă; categoric nu”) la una opozitiv-dubitativă („aşa să fie!?”) şi, în sfârşit,
la una dubitativă „oare!?”. Interjecţiile pot fi împrumutate foarte uşor,
dovadă fiind cazul interjecţiei oops!, intrată în română în ultimele decenii,
ce e drept, prin intermediul unui foarte popular serial american.
Argumentele sunt legate în primul rând de puternica prezenţă italiană
în regiunea Olteniei, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Migraţia italiană în teritoriile româneşti a început să se manifeste
masiv la jumătatea secolului al XIX-lea, pe fundalul luptelor pentru
unificarea Italiei şi a crizelor economice locale care au urmat. Acest fapt
este consemnat de mulți cercetători ai fenomenului:
„Il numero degli italiani all’estero aumenterà considerevolmente dopo
1861. (...) Fino al 1880 l’80% dei flussi migratori proveniva dal Nord dell’Italia,
il 7% dal Centro e il 13/dal Sud. (...) Vi (în România – n.n.) si recarono
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principalmente persone proveniti dai territori italiani dell’impero absburgico e
dalle regioni adriatiche che andarono a colmare le carenze locvali nel settore
della manodopera specializzata di uno stato che andava avviando
l’ammodernamento delle proprie infrastrutture.” (Battaglia, 2006, 43-44).
Venirea lor s-a făcut atât pe mare (prin porturile Constanţa, Galaţi și
Brăila), cât şi pe uscat, cu trenul (pe la Vârciorova sau, mai ales, pe la Predeal).
Referindu-se la caracterul temporar al migrației italiene în spațiul
românesc și la contribuția efectivă a acesteia la dezvoltarea economică,
aceeași cercetătoare adaugă:
„L’emigrazione italiana in Romania ha avuto un carattere
prevalentemente temporaneo, in altre parole stagionale, che iniziava nei mesi di
marzo-aprile per rientrare tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, ed è
possibile dimostrare la presenza di consistenti gruppi di operai italiani sul
territorio rumeno già a partire dal 1868, come per esempio il gruppo impiegato
nella construzione delle linee ferroviarie per conto di una società tedesca. In
seguito la presenza italiana crescerà e gli operai provenienti dalla nostra
penisola saranno richiesti anche in altri settori, come l’edilizia pubblica e
privata e l’industria boschiva.” (Battaglia, 2006, 45)
Criza economico-financiară din Italia dintre 1889-1894 şi
dezvoltarea industriei româneşti favorizează formarea unei comunităţi
italiene permanente. După recensământul general al populaţiei din 1899, în
România se înregistrau 8841 italieni, temporari şi stabili. (ib., 45), iar
actualmente, sunt circa 8000 de persoane naturalizate (ib., 47).
Zonele preferate de italieni au fost Banatul și unele regiuni ale Regatului
român, în care se realizau lucrări de infrastructură sau era nevoie de experiența
lor, dar afluxul de imigranți a fost întrerupt de Primul Război Mondial:
„Dal 1880 la Romania e il Banato apparvero come terre promesse
per l’emigrazione italiana.
Molti rimassero in questi territori transformandosi in piccoli
imprenditori o in commercianti. La massima emigrazione sarà raggiunta però
tra il 1894 e il 1895, ma primo conflitto mondiale sarà, per gli italiani che si
erano qui stabiliti, una vera rovina...” (Montanaro, 2006, 228).
Privitor la proveniența și ocupațiile imigranților italieni din Oltenia,
precum și la moștenirea acestora, Elena Pîrvu face un interesant expozeu,
29

intitulat Pentru o istorie a friulanilor în România. Comunitatea din Craiova,
în numărul 3, din martie 2013, al revistei „Orizonturi culturale”, consultată
de noi în varianta online:
„Zecile de mii de italieni care au emigrat în România în perioada
cuprinsă între jumătatea secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al doilea
război mondial au sosit aici în special din Friuli, din Venezia Giulia şi din
Veneto, dar şi din Trentino, Lombardia, Toscana, Puglia sau Sicilia. Erau
antreprenori, comercianţi, zidari, mecanici, ţărani, tăietori de lemne,
dulgheri, tâmplari, mineri, lucrători în marmură, cioplitori în piatră.
Imediat după sfârşitul primului război mondial, foarte numeroasă
era colonia italiană din Galaţi. La Cataloi, în Dobrogea se aşezaseră
şaptezeci şi două de familii de ţărani din provincia Rovigo. La Iacobdeal,
tot în Dobrogea, s-au stabilit grupuri de imigraţi originari din Fariano
(Modena), Maniago (Belluno) şi Vezza d’Oglio (Brescia). La aproximativ
zece kilometri de Iacobdeal, la Greci, alţi italieni, de data aceasta din
Friuli. În zona Carpaţilor meridionali, friulanii s-au stabilit în localităţile
Şebeş, Haţeg, Petroşani, Drăgăşani, Brezoi, Clopotiva, Râu de Mori,
Sântămăria-Orlea, Piteşti. În zona Olteniei s-au stabilit la Işalniţa, Breasta,
Izvorul Rece (Atârnaţi), Italieni, Mofleni, Lunca.”
Practic, lucrătorii italieni au avut o participare importantă la
edificarea a numeroase proiecte de construcții din patria de adopție, cum
sunt : podul de la Cernavodă, galeriile din Valea Jiului, sanatoriile şi
spitalele din diverse localităţi, portul Sulina, diverse cartiere din oraşe
precum Bucureşti, Braşov, Iaşi, Sibiu, Constanţa, Hunedoara, numeroase
construcţii din Focşani, Iaşi, Craiova etc.
Îndeosebi comunitatea italiană din Craiova, alcătuită, în cea mai
mare parte din friulani, a ajuns la o dezvoltare importantă (circa 5000 de
membri între 1930 și 1935, care beneficiau de o școală italiană, de o biserică
catolică, fondată în 1826, de un Institut de Cultură Italiană și de o Agenție
Consulară). O contribuție importantă în atragerea italienilor din Friuli pare s-o fi
avut Petre sau Pera Opran (1815-1885), proprietarul moșiei Ișalnița și unul din
întemeietorii Teatrului Național din Craiova. (Cf. Pătraşcu, Pîrvu, 1999, 118).
Este posibil, așadar, ca în aceste condiții locuitorii Olteniei să fi
intrat în contacte strânse cu italienii stabiliți în zonă sau în regiunile
limitrofe. Participarea intensă a italienilor ca pietrari, tăietori de lemne,
constructori, negustori etc. la viața economică și socială cotidiană putea
favoriza, printre altele, împrumutul de la aceștia a exclamației care va
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deveni mache, machea sau maichea în vorbirea localnicilor. Atestările din
dicționare sunt de la începutul secolului al XX-lea, ceea ce ar indica faptul
că împrumutul era relativ recent.
Abrevieri:
ib. – ibidem
interj. – interjecție
s.v. – sub verbo
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GRAMATICA ACTUALĂ A LIMBII ROMÂNE –
ÎNTRE DESCRIEREA ACADEMICĂ
ȘI PROGRAMA ȘCOLARĂ
Asist. univ. dr. Florentina-Gabriela MIHAI RUSU
Universitatea „Ovidius” Constanța
florentina.rusu13@gmail.com
Schimbarea de paradigmă în educație, macro-proces generat de
cauze multiple (geo-socio-politice, psiho-pedagogice, metodologice,
tehnico-științifice etc.), a indus sensibile modificări, reconsiderări etapizate,
la nivel microstructural, pe toate palierele sistemice ale învățământului
autohton: la nivelul programelor școlare, pe cicluri de școlaritate și pe ani de
studiu, în manualele și ghidurile școlare corespondente, în programele
specifice examenelor școlare naționale și/sau de promovare în cariera
didactică etc. Implementarea perspectivei moderne în educația națională a
coincis cu recalibrarea generală a domeniilor de cercetare științifică, prin
trecerea de la o abordare clasică la una integrativă, structural-funcțională,
atât în ceea ce privește metodologiile de cercetare, cât și în privința
interpretării și implementării rezultatelor obținute în realitatea specifică.
Demersul analitic prezent are ca scop identificarea elementelor de
noutate survenite în descrierea și interpretarea actuală a structurii
gramaticale a limbii române (GALR, 2008), cu statut de normă academică, și
modul în care aceste înnoiri metodologice, de conținut, conceptuale,
terminologice etc. sunt integrate în Programa școlară de gimnaziu pentru
disciplina limbă și literatură română (MEN, 2017), document oficial aflat
în vigoare încă din anul publicării sale.
Faza actuală a cercetărilor autohtone în domeniul științelor limbii, în
general, al gramaticii limbi române, în particular, ancorată în metarealitatea
de gen, este caracterizată printr-o fluidizare a granițelor dintre subdomeniile
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lingvistice1, dar și dintre lingvistică și domenile sale conexe de cercetare2,
datorată abordării hibride (structuralist-funcționaliste), integratoare,
transdisciplinare a acestui domeniu. Aflată într-o permanentă actualizare,
concretizată prin studii și teorii lingvistice noi, cercetarea lingvistică
românească este în rezonanță cu tendința generală de modernizare a
sistemelor lingvistice individuale, schimbările propagându-se până la
nivelul sistemelor/sistemului de învățământ permeabil(e), receptiv(e) la
modernizare etc. Astfel, în ultimele decenii, bibliografia lingvistică s-a
îmbogățit, prin publicarea unor lucrări (articole, studii de specialitate,
gramatici etc.) „de tranziție” între clasic și modern, dar, mai ales prin
apariția unor lucrări cu statut inovator incontestabil.
În fluxul de modernizare a arealului lingvistic românesc se
încadrează și procesul de concepere, publicare și promovare a celei mai noi
gramatici academice a limbii române (GALR, 2005, 2008), un efort al
lingviștilor români de actualizare, de modernizare a descrierii clasice a
structurii gramaticale a limbii române, descriere realizată cu mai bine de
cinci decenii în urmă (GA, 1963, 1966). Analiză comparativă a celor două
constructe teoretice normative (GA, 1963, 1966; GALR, 2005, 2008) se
justifică prin necesitatea unei clarificări aprofundate a modului în care cele
două studii academice se integrează, atât din perspectivă diacronică, cât și
sincronică, în peisajul lingvistic autohton și/sau internațional. Deși au în
comun obiectul descrierii, structura gramaticală a limbii române
contemporane, cele două gramatici de nivel academic se diferențiază, în
primul rând, din perspectivă metodologică: metodele de cercetare sunt
distincte: unitară, clasică, vs. hibridă, structural-analitică, structural sintetică
(generativ-transformațională), funcțional-pragmatică etc. În al doilea rând,
cele două gramatici sunt distincte prin modul de interpretare și/sau de
structurare a conținuturilor gramaticale: perspectivă clasică (morfologică și
sintactică) vs. morfosintactică, lexico-gramaticală, semantico-funcțională

Subdomenii lingvistice: fonologie, fonetică, morfologie, sintaxă, semantică, pragmatică etc.
Domenii de graniță ale lingvisticii: sociolingvistică, psiholingvistică, etnolingvistică,
lingvistică computațională, geografia lingvistică, biolingvistică etc.
1
2
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etc. De asemenea, sunt diferite prin terminologia specifică, asociată, în
gramatica actuală, unui corpus conceptual îmbogățit, reorganizat, rafinat.
În urma analizei comparative amănunțite a celor două gramatici
academice (GA, 1966; GALR, 2008) sub aspect metodologic, conceptual,
terminologic, structural, de conținut3 etc., au fost identificate numeroase
aspecte reconsiderate în GALR, în comparație cu interpretarea normativă
consacrată, prezentă în GA.
Structurarea conținuturilor în actuala gramatică academică (GALR)
nu respectă modelul clasic al gramaticii academice (GA). Dacă cele două
volume ale primei gramatici academice corespundeau, în mod distinct,
domeniilor fundamentale ale gramaticii, morfologie și sintaxă, în noua
gramatică academică, structurarea conținuturilor este realizată în perspectiva
morfosintactică, astfel încât, descrierea claselor lexico-gramaticale (părților
de vorbire) cuprinde atât elemente de morfologie (definirea, clasificarea,
caracterizarea flexionară/categorială), cât și aspectele sintactice prototipice
și/sau accidentale, specifice fiecărei clase (posibilități combinatorii,
poziții/funcții sintactice etc.) (GALR I, 2008, Cuvântul). Aspectele
sintagmatice, funcțional-sintactice, relaționale, pragmatic-discursive,
recuperabile la nivelul structurilor sintactice (enunț propozițional/frastic,
grup/sintagmă semantico-sintactică), sunt decelate în volumul secund
(GALR II, 2008, Enunțul).
Astfel, din punct de vedere morfologic/morfosintactic, remarcăm
următoarele elemente de noutate în actuala gramatică academică a limbii române:
- delimitarea și definirea claselor lexico-gramaticale (părți de vorbire) în
baza unor criterii morfologice, sintactice, semantice, funcțional-pragmatice;
încadrarea fiecărei unități lexico-gramaticale în clasa prototipică, exclusiv, în
analiza unui act concret de enunțare (enunț propozițional și/sau frastic), într-o
situație concretă de enunțare/comunicare verbală;

Morfologie (părți de vorbire/clase lexico-gramaticale); morfosintaxă (categorii
gramaticale, mijloace de exprimare a categoriilor gramaticale); sintaxă/semantico-sintaxă
(structuri sintactice/sintagmatice complexe, relații sintagmatice funcții/poziții sintactice
actualizate la nivelul structurilor sintactice).
3
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- reconsiderarea articolului, prin anularea statutului acestuia de parte
de vorbire, și încadrarea sa în paradigma substantivală/nominală ca
„marcă/marcă a categoriei gramaticale a determinării, morfem gramatical,
integrator enunțiativ etc.” (GALR I, 2008: 53), alături de număr și caz;
- acceptarea statutului de „clase problematice” pentru pronume,
numeral, articol, datorită manifestărilor multiple ale acestora (ca proforme,
deictice, anaforice, substitute, cantitative, cuantificatori), respectiv, dificultăților
survenite în analiza morfologică a acestor unități lexico-gramaticale;
- realizarea unei clasificări paralele a unităților lexico-gramaticale,
pe criterii semantico-funcționale, în clase mixte: determinanți, proforme,
substitute, deictice, cantitative, jonctive, conectori;
- introducerea noțiunii de morfem, unitate minimală, în ierarhia
unităților limbii, cu caracter biplan (expresie – conținut), noțiune asociată
conceptului de categorie gramaticală (unitate morfematică aflată în
componența unei sintagme morfematice analizabile);
- redefinirea conceptului de categorie gramaticală, ca morfem
gramatical activ în plan paradigmatic (morfologic, flexionar) și sintagmatic
(sintactic, relațional), dar și semantico-pragmatic;
- apariția unor categorii gramaticale noi: determinarea (definită,
nondefinită, determinarea zero), prezentă în schema flexionară
substantivală, și aspectul, în flexiunea verbală;
- reconsiderarea statutului unor categorii gramaticale clasice (genul
substantivului, diateza verbală), în virtutea „principiului structuralist al
manifestării în sistem opozitiv” (Guțu Romalo, 1968: 22) a categoriilor
gramaticale; reconsiderarea anumitor aspecte ale categoriei gramaticale a
modului, pe baza manifestarilor funcționale ale acestora: acceptarea
modurilor verbale nepersonale/nepredicative ca forme verbale nonfinite în
noua gramatică academică, excluse din categoria verbală a modului.
Teoria sintactică din perspectivă clasică, pe lângă faptul că este
asociată, alături de morfologie, în noul arhiconcept de morfosintaxă (DSL,
2001: 329), este recuperată, în noua descriere normativă a limbii române,
sub titulatura „Structuri sintactice” (GALR II, 2008: 47-241), fiind supusă
unor noi interpretări, pe baza teoriilor lingvistice moderne: structuralism
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analitic, structuralism sintetic (generativism-transformațional), funcționalism-pragmatic etc. Astfel, sintaxa este domeniul structural, relațional,
funcțional, decisiv în comunicare, căruia i se asociază celelalte ramuri ale
gramaticii (morfologia, pragmatica etc.).
Reconsiderarea raportului dintre palierele fundamentale ale
gramaticii, morfologie și sintaxă, abordate în mod distinct în gramatica
tradițională, este realizată prin integrarea/ interconectarea elementelor de
morfologie (flexiune/ paradigmă), categoriale (categorii gramaticale/
morfeme gramaticale), sintactice/sintagmatice (sintagme morfematice
analizabile sau autonome), semantico-sintactice, relațional-sintactice
(posibilități combinatorii), alături de aspectele de organizare discursivă etc.
Toate aceste innoiri sunt datorate abordării funcționale a limbii, prin rolul
său în procesul concret de comunicare intrumană (limba în uz, limbajul).
Astfel, reconfigurările formale sau de conținut prezente în descrierea
normativă a domeniului (morfo)sintactic/sintagmatic sunt:
- îmbogățirea inventarului metodelor de analiză gramaticală/
sintagmatice posibile în limba română: pe lângă analiza morfologică,
sintactică, apar metodele de analiza morfematică, analiză distribuțională,
analiză în constituenți imediați (arborescentă, parantetică);
- reorganizarea ierarhiei unităților limbii: pe lângă cuvânt (unitatea
minimală centrală a limbii în gramatica clasică, parte de vorbire și/sau de
propoziție), propoziție, frază (unități sintactice fundamentale ale gramaticii
clasice), în gramatica actuală, este luat în considerare morfemul, unitate
minimală a limbii; unitățile limbii sunt reorganizate ierarhic (integrându-se,
respectiv, compunându-se în/din unități de rang superior sau inferior);
- din gramatica generativ-transformațională, a fost preluat conceptul
de reorganizare a structurilor sintactice, transformare accidentală/în uz
(predicativul suplimentar/PS) sau rezultat al gramaticalizării produse în
structura de adâncime (sintactică/logico-semantică) a enunțului, cu manifestare
concretă, în structura de suprafață (sintactică/semantico-sintactică): pasivizarea,
impersonalizarea construcțiilor active, reflexivizarea etc.;
- reconsiderarea sistemului clasic de relații sintactice:
= coordonare vs. nondependență;
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= subordonare vs. dependență unilaterală;
= subordonare vs. dependență bilaterală sau interdependență, între
sintagma nominală/SN și sintagma verbală/SV;
= subordonare vs. dependență unilaterală în structuri ternare (nume
predicativ/NP, predicativ suplimentar/PS, complement secundar/Csec.,
circumstanțial opozițional/ Circ.Opoz., circumstanțial cumulativ/Circ.Cum.,
circumstanțial sociativ/Circ.Soc., circumstanțial de excepție/Circ.Exc.);
= raporturi de echivalență apozitivă (Ap.);
- implementarea noțiunilor: grup semantico-sintactic (verbal/GV,
nominal/GN, adjectival/GAdj., adverbial/ GAdv., interjecțional/GInterj.,
prepozițional/GPrep.) (GALR I, 2008: 34), poziție sintactică4 (predicat/P,
subiect/S, complement/C, circumstanțial/Circ., atribut/Atr., nume
predicativ/NP, predicativ suplimentar/PS, apoziție/Ap.);
- reinterpretarea conceptului de funcție sintactică și îmbogățirea
inventarului de funcții sintactice, cu derivate ale funcțiilor sintactice clasice
(complementul secundar / CSec., complementul prepozițional / CPrep., complementul posesiv / CPos., complementul predicativ al obiectului / CPO) sau cu
funcții rezultate prin reinterpretarea relațiilor sintactice / sintagmatice (complementul comparative / CComp., circumstanțialul cantitativ / Circ.Cant. etc.).
Un aspect al schimbării, inovării în gramatica actuală a limbii
române, vizibil la primul contact cu textul acesteia, este reprezentat de
multitudinea termenilor gramaticali noi, utilizati în descrierea academică.
Corpusul terminologic este actualizat prin extinderea sensurilor unor
concepte clasice (text, analiză, complement, circumstanțial, morfosintaxă) și
prin introducerea unor termeni de noutate absolută (determinant, enunț,
morfem, grup, sintagmă, poziție sintactică, posibilitate combinatorie etc.).
Grupând elementele noi de terminologie gramaticală după teoria lingvistică
de origine, sunt identificate:
Segment din desfășurarea liniară a oricărui enunț (propozițional sau frastic) sau a
grupurilor semantico-sintactice (predicat, subiect, complement, atribut, circumstanțial,
nume predicativ, predicativ suplimentar, apoziție cu rol de centru de grup, adjunct,
argument, determinant, modificator în grupul semantico-sintactic); fiecărei poziții sintactice
îi este asociată, în procesul concret de enunțare o funcție sintactică unică.
4
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- elemente de terminologie structuralistă: morfem lexical și/sau
gramatical, analiză morfematică, clasă de forme sau clasă lexicogramaticală/semantico-sintactică, raport sintagmatic/paradigmatic, axă
sintagmatică/paradigmatică, sintagmă morfematică, relații sintagmatice,
structură sintactică etc.;
- elemente cu origine generativ-transformațională: grup semanticosintactic, structură de adâncime/suprafață, centru de grup, roluri tematice,
complemente, circumstanțe, argumente, adjuncți etc., relații sintactice de
dependență/nondependență etc.;
- elemente ce aparțin funcționalismului-pragmatic: clase semanticofuncționale (determinanți, cantitative/cuantificatori, proforme, substitute,
jonctive, conectori, deictice/ anaforice), acte de vorbire, elemente de
organizare discursiv-pragmatică a enunțurilor (afirmația, negația,
modalizarea, deixis, anafora, conectori frastici și transfrastici, repetiția,
anacolutul, construcții incidente, elipsa, imbricarea) etc.
Analizând programa școlară specifică disciplinei limbă și literatură
română pentru gimnaziu, în vigoare din 2017, constatăm schimbări
semnificative la nivelul conținuturilor gramaticale obligatorii pe această
treaptă de școlaritate, precum și prezența unor elemente conceptuale și
terminologice asociate noilor conținuturi, reconsiderări necesare, în
comparație cu programa școlară anterioară, valabilă în perioada 2003-2017:
„Noua programă școlară pentru nivel gimnazial […] îndeamnă la reflecție
și permite o rediscutare a obiectivelor gramaticii școlare” (Pană
Dindelegan, 2019: 13).
Concret, la nivelul claslor V-VIII, în secțiunea dedicată elementelor de
construcție a comunicării (MEN, 2017: 9, 14, 18, 24), semnalăm inserarea unor
concepte gramaticale și a elementelor de termeninologie asociate acestora,
păstrându-se și elemente clasice de conținut și terminologice:
Clasa a V-a:
- enunțul, tipologia enunțurilor, dar și propoziția, tipologia propozițiilor;
- forme verbale nepersonale (infinitivul, participiul);
- categoria determinării, dar și articolul hotărât, nehotărât;
- posibilități combinatorii ale substantivului (GN = subst.+ Atr.).
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Clasa a VI-a:
- numele predicativ (NP) funcție/poziție sintactică distinctă, acordul
numelui predicativ, predicatul nominal, verbul copulativ;
- complementul prepozițional și complementul indirect în dativ;
- posibilități combinatorii ale verbului, substantivului, pronumelui
personal, adjectivului;
- corelarea funcției sintactice cu cazul morfologic (morfosintaxă);
Clasa a VII-a:
- forme verbale nepersonale (infinitiv, gerunziu, participiu, supin);
- posibilități combinatorii ale verbului, pronumelui și adjectivului pronominal;
Clasa a VIII-a:
- construcții sintactice: active/pasive, impersonale, reflexive,
incidente, concesive, condiționale;
- tipologia enunțurilor (completare);
- subordonarea, realizări propoziționale ale unor funcții sintactice
(subordonate), complementul prepozițional.
Prin urmare, la o succintă trecere în revistă a înnoirilor inserate în
programa școlară de gimnaziu, pe nivelul elementelor de construcție a
comunicării – gramatică, putem constata o raportare moderată a
documentului școlar, sub aspect cantitativ și calitativ, la textul normativ
academic al limbii române actuale (GALR, 2008).
Exemplificând, în programa școlară analizată este introdusă noțiunea
de enunț, dar se mențin și unitățile sintactice clasice, propoziție, frază. De
asemenea, este introdusă categoria gramaticală a determinării în flexiunea
nominală/substantivală, dar este păstrată noțiunea de articol (hotărât,
nehotărât). Funcția sintactică de predicat nominal (absentă în GALR) este
încă prezentă, deși este conturată și funcția de sine stătătoare a numelui
predicativ. Se individualizează complementul prepozițional (din clasicul
complement indirect), dar nu și complementul secundar (derivat din
complementul direct tradițional) sau complementul de agent, complementul
comparativ,
complementul
posesiv,
predicativul
suplimentar,
circumstanțialul cantitativ, circumstanțialul consecutiv etc. Dispare noțiunea
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de diateză, discutându-se despre construcții active-pasive, impersonale,
reflexive, dar sunt incluse, în aceeași clasificare, construcțiile incidente
(elemente de organizare discursivă) și construcțiile concesive și condiționale
(elemente de organizare sintactică). Sunt absente din programa școlară
analizată realizările propoziționale ale subiectului (propoziția subordonată
subiectivă) și numelui predicativ (propoziția subordonată predicativă). Deși
introdusă, noțiunea de grup semantico-sintactic (grup nominal, clasa a V-a),
este insuficient reprezentată în programa școlară, respectiv, în manualele
corespunzătoare, iar analiza pe grupuri sintactice lipsește cu desăvârșire.
Din categoria instrumentelor de lucru auxiliare (opționale), utile,
deopotrivă, pentru profesorii de limba română și pentru elevi, face parte
gramatica pentru uz școlar gimnazial (Pană Dindelegan, 2019), lucrare
concepută pentru a facilita parcurgerea tuturor elementelor de limbă
cuprinse în programele claselor V-VIII, în activitatea didactică bilaterală,
profesor-elev.
„De ce o gramatică școlară? Pentru că, odată cu noua Programă,
este momentul cel mai potrivit pentru regândirea acestui tip de gramatică,
tip care, prin natura lui, este mai puțin deschis înnoirilor teoretice și
descriptive. Interesul pentru o gramatică școlară, adusă la zi sub aspectul
exigențelor didactice și științifice, este o preocupare general europeană.
[…] Intenția autorilor acestei gramatici a fost punerea de acord cu
Programa de curând elaborată, singura modalitate de a veni real în
sprijinul școlii.” (Pană Dindelegan, 2019: 13)
În acest auxiliar didactic, conținuturile sunt abordate concentric, în
concordanță cu programa școlară (fiecare capitol al gramaticii preluând titlul
și conținuturile din programa școlară), eșalonate pe anii de studiu, pe grade
de dificultate etc., respectând actualele coordonate științifice (metodologice,
conceptuale, terminologice etc.) ale normei academice, în domeniul
gramaticii limbii române. De o mare importanță sunt secvențele cu exerciții
adresate elevilor, la finalul fiecărei unități de conținut, exerciții variate din
puncte de vedere formal, cu grade de dificultate diferite, cu obiective
concrete de învățare, fixare, verificare, etc., ale căror soluții sunt regăsite
într-un capitol final.
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În conformitate cu maniera integrată de predare, recomandată de
noua metodologie oglindită în actuala programă școlară, gramatica pentru
gimnaziu conectează domeniul gramaticii (morfosintaxei) cu celelalte
domenii lingvistice: semantică, vocabular, fonetică, stilistică, pragmatică
etc., „integrând gramatica în problemele mai largi ale comunicării” (Pană
Dindelegan, 2019: 15)
În bibliografia gramaticală generală, poate fi remarcată, de
asemenea, prezența unei gramatici (GBLR, 2010) publicate ulterior
momentului GALR, lucrare de autor, care se dorește a fi o condensare a
descrierii academice normative, concepută spre a facilita accesul tuturor
celor interesați, mai cu seamă, profesori și studenți. Deși este publicată sub
egida Academiei Române, gramatica citată nu este considerată, însă, în
mediul academic, o gramatică normativă, nefiind echivalentul GALR, nici
sub aspectul inventarului conținuturilor științifice (GBLR, 2010, depășind cu
mult sfera teoretică a GALR, 2008), nici sub aspectul structurării
conținuturilor sau al terminologiei specifice acestui domeniu. Există, însă, o
concordanță mai mare între descrierea gramaticală cuprinsă în această
gramatică de uz didactic și cea pentru gimnaziu (Pană Dindelegan, 2019),
analizată supra, cea mai recentă lucrare preluând reinterpretări prezente în
GBLR (2010), dar absente în actuala descriere normativă a structurii
gramaticale a limbii române (GALR, 2008).
Aducerea față în față a gramaticii academice actuale a limbii române
(GALR, 2008) și a programei școlare pentru limba și literatura română de
gimnaziu clarifică modul în care coordonatele descrierii structurii
gramaticale a limbii române sunt translatate, propagate pe nivelul gimnazial
de școlaritate și/sau gradul în care programa de limbă română se raportează
la realitatea lingvistică/gramaticală în intensiunea și/sau în extensiunea sa
(prin raportarea la gramaticile altor limbi moderne predate în școli). O
realitate științifică reactualizată permanent, din perspective teoretice noi,
prin reinterpretări, studii lingvistice, gramatici publicate în ultimele decenii,
pe plan intern și/sau internațional, influențează, în mod direct, atât domeniul
științelor limbajului, cât și pe cel al promovării rezultatelor cercetărilor
științifice, în general (în sistemul de educație), determinând, în mod
obligatoriu, o permanentă căutare a echilibrului între actualizarea normei
academice, în domeniul limbii, și transpunerea acesteia în programele și
manualele școlare.
Analiza prezentă reliefează schimbările generate de tranziția de la o
abordare clasică a descrierii gramaticale a limbii române (unica integrată
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generalizat, în programele, manualele școlare din ciclul primar, gimnazial,
liceal, universitar), de mai bine de o jumătate de secol, la o perspectivă
modernă, transdisciplinară, holistă a gramaticii, viziune care necesită o
temeinică aprofundare din partea celor direct interesați (profesori, elevi,
studenți etc.). Prin analiza de față, aderăm și noi la acest proces general de
actualizare a domeniului gramatical autohton, prin identificarea elementelor
de noutate survenite în descrierea academică a limbii române actuale, în
scopul facilitării accesului la noile norme academice, a comprehensiunii
acestora și, în mod primordial, în scopul propagării acestora la toate
nivelurile de școlaritate.
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1. Introducere
Studierea primelor gramatici a determinat identificarea unor teme
esenţiale, recurente, precum şi a unor puncte de convergență lingvistică între
diferitele lucrări de gramatică apărute de-a lungul timpului. Abordarea
comparativă a primelor gramatici românești are ca scop identificarea unor
elemente conceptuale de tranzit de la o gramatică la alta, în funcție de
contextul cultural și istoric în care au apărut, a unei relații de
complementaritate între diferitele concepte gramaticale prezentate în fiecare
gramatică studiată și, mai ales, evidențierea rolului pe care fiecare lucrare în
parte l-a avut în evoluția lingvisticii românești, prin contribuția adusă, prin
schimbare și inovație metodologică și terminologică.
Analiza primelor gramatici româneşti a făcut subiectul unui număr
redus de studii, pe diverse paliere de analiză, de la investigaţia
terminologică, până la analiza diacronică. Aceste studii au concluzionat că
Menționăm că am prezentat o parte dintre aceste gramatici la Conferința Internațională
Globalization, intercultural dialogue and national identity, ediția a șaptea (GIDNI 7), din
23-24 mai 2020, de la Tîrgu Mureș, în studiul Gramaticile românești din perioada 1757 – 1789. O
perspectivă istorică (https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-07/GIDNI-07%20Literature.pdf). Un alt
studiu, Particularități morfologice în Gramatica românească a lui Radu Tempea (1797), a
fost prezentat la Internațional Conference Education and Psychology Challenges 2019-5th
Edition (EPC-TKS 2019), din 24-25 mai 2019, Ploiești, Prahova. De asemenea, am
prezentat prefețele gramaticilor din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea în alt studiu,
Predosloviile primelor gramatici românești, complementaritate între lingvistică, istorie și
stil, la Conferința Internațională Literature, discourse and multicultural dialogue, ediția a
șaptea (LDMD 7), din 7-8 decembrie 2019, de la Tîrgu Mureș (https://old.upm.ro/ldmd/
LDMD-07/LDMD%2007%20Lds.pdf.).
1
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perioada primelor gramatici românești se caracterizează prin dinamism
motivat de încercările gramaticienilor de a exprima conceptele lingvistice
prin intermediul unor termeni accesibili, fideli noțiunii. Cuvintele-cheie ale
acestei perioade ar putea fi tradiție, inovație, schimbare și varietate.
Rezultatele converg către aceeaşi concluzie: primele gramatici
românești au asigurat fondul terminologic solid al gramaticii actuale.
Implicit, identificarea acestor contribuții s-a regăsit nu numai în studii, ci şi
în modul în care gramaticile din perioadele următoare au receptat și au
transmis aceste concepte.
„Contextul în care se conturează activitatea de concepere de
gramatici este favorizat de nașterea ideilor de conștiință națională, de
relevare a legăturilor cu latinitatea și romanitatea, de ridicare spirituală a
neamului.” (Petuhov, 2000: 556)
Observăm în majoritatea prefețelor lucrărilor de gramatică
argumentări interesante ale autorilor, aceștia explicând care este intenția
unei astfel de abordări lingvistice sau de ce este folositoare. S-a remarcat în
toate gramaticile opinia autorilor despre rolul lucrărilor de gramatică în
contextul celorlalte discipline de studiu, fiind denumite în secolele discutate
„discipline ale spiritului – orice activitate spirituală are la bază gramatica,
ce reprezintă esența unei limbi”. (Petuhov, 2000: 568) Analiza primelor
gramatici românești indică faptul că, dincolo de fluctuațiile și de dificultățile
inerente unor texte redactate în perioada de început a lingvisticii românești,
sistemul gramatical este relevant și stabil, apropiat de cel al limbii noastre
actuale. O succintă privire asupra textelor gramaticale actuale ne evidențiază
existența unor termeni gramaticali noi folosiți în același context cu cei
vechi, care se vor consacra în sistemul lingvistic până la gramaticile actuale.
În preocuparea lor de a oferi oamenilor o descriere lingvistică limbii
române, gramaticii noștri își concep demersul de la lucrări asemănătoare ale
altor limbi, pe care le-au cunoscut prin viețuirea în țările respective. Ei folosesc
drept model gramatici străine – germane, slavone, latinești, franțuzești:
„Modelele sunt, așadar, gramatici străine pe care autorii români le
cunoșteau – fie de la studiile din străinătate, fie că aceste texte circulau în
Țările Române – și care le furnizează ordinea capitolelor, sistemul de
noțiuni și definiții ori sistemul de prezentare și de tratare a materialului.
Structura primelor gramatici românești este, în mare, asemănătoare și
apropiată de cea a gramaticilor actuale. Noțiunile gramaticale sunt tratate
în două mari capitole, «etimologhia sau părțile cuvântului și syntaxisul»”.
(Petuhov, 2000: 557)
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În primele gramatici românești, părțile de vorbire alcătuiau capitolul
denumit „etimologie”. Autorii defineau etimologia la începutul capitolului și
tratau faptele morfologice. Un exemplu este definiția lui Eustatie Brașoveanul:
„Etimológhia învață a cunoaște și a arăta osebirile fieștecăruia cuvînt
făcând despărțire prin părțile voroavei (cuvîntului)...”. (Brașoveanul 1757: 30)
Analiza noastră parcurge pașii firești ai unei analize diacronice. În
organizarea corpusului de gramatici, ne-am orientat după Istoria lingvisticii
românești, coordonator Iorgu Iordan, aplicând aceeași periodizare, dar neam oprit la Gramatica lui Ioan Slavici, având în vedere că noi abordăm doar
gramaticile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Ioan Slavici a publicat
gramatica în 1914, însă ni s-a părut demnă de aprofundat datorită modelelor
de analiză deosebite oferite.
În ansamblu, ne propunem un parcurs comparativ inedit, construit
într-o perspectivă diacronică, cuprinzând gramaticile redactate în perioada
secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, iar scopul lucrării este acela de a
evidenția acele elemente care aduc gramatica mai aproape de viziunea
actuală a lingvisticii românești, subliniind rolul gramaticilor pentru
cultivarea limbii române literare, pentru stabilirea unui set de reguli care se
păstrează și astăzi în uzul limbii române.
2. Gramaticile românești realizate între 1757 și 1914
2.1. Gramaticile românești din perioada 1757-1828
Perioada menționată se caracterizează prin influența marcantă a
iluminismului, ideologie al cărei demers spiritual și social încântă condeiul
reprezentanților culturii române. La dezvoltarea învățământului prin
înființări de școli, se adaugă procesul „de reînnoire spirituală fără
precedent”, cultura română fiind „dominată de scriitorii aparținând Școlii
Ardelene”. (Iordan, 1978: 18)
Pornind de la dorința de a demonstra latinitatea limbii române,
importanți oameni de cultură au încercat prin lucrări originale, cu un evident
scop practic, să avanseze dovezi convingătoare, în acest sens, sau doar au
formulat opinii care și-au probat relevanța, fiind actuale și astăzi.
Pentru început, am considerat necesară o incursiune în manuscrisele
primilor grămătici români, care și-au pus amprenta pe procesul de
modernizare a limbii române.
La sfârșitul secolului al XVII-lea, se remarcă o primă încercare de
gramatică a limbii române, scrisă de către grămăticul muntean Staicu de la
Școala de slavonie din Târgoviște. Lucrarea lui Staicu, Tâlcuirea sau
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arătarea gramaticii slavoneşti, deși nu a fost propriu-zis o lucrare de gramatică,
a avut ecou lingvistic în lucrările ulterioare, mai ales în gramatica lui Eustatie
Brașoveanul, care a redactat prima gramatică românească, în 1757.
Ulterior, apare cu binecuvântarea mitropolitului Atanasie al
Ardealului, la Bălgrad, în 1699, Bucoavna românească, avându-l ca tipograf
pe Mihai Iştvanovici. Este o carte de rugăciuni, de opt pagini, consacrate
alfabetului chirilic, silabelor şi prozodiei, după care urmau rugăciuni şi alte
texte religioase; se vorbește și despre slovele şi semnele diacritice, preum şi
despre unele reguli ortografice folosite în scriere.
Aceasta poate fi considerată prima lucrare românească de
ortografie, destinată, în primul rând, învăţământului, este cea mai veche
bucoavnă românească tipărită, cunoscută până astăzi. (Draica, 2010)
Demnă de menționat este și lucrarea lui Dimitrie Cantemir,
Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, prin pasajele consacrate
unor aspecte importante ale gramaticii românești. Cantemir a descoperit
importanța articolului în limba română, însă cercetările sale nu avut
influență asupra primelor gramatici românești, deoarece lucrarea, deși
finalizată în 1716, a fost tipărită abia în 1825. (Butnariuc, 2006: 8)
Fiind necesar un sistem de norme care să sistematizeze o scriere
unitară, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în 1757, Dimitrie
Eustatievici Braşoveanul alcătuiește lucrarea Gramatica rumânească, în
care încearcă o primă normare a scrierii noastre, ea fiind considerată prima
gramatică completă a limbii române. Aceasta a rămas în manuscris, neavând
o influență directă asupra evoluției ulterioare a gramaticii (manuscrisul 583,
din 1 septembrie 1757 și manuscrisul 1716, din 1744, păstrate la Biblioteca
Academiei Române). Această lucrare a fost concepută, așa cum scria însuși
autorul, în precuvântarea către cititor, cu scopul de „a scoate în evidență
bogăția limbii române și de a stabili regulile după care trebuie să fie scrisă,
vorbită și înțeleasă această limbă”. (Ursu, 1969: XI)
Cu toate că a circulat sub formă de manuscrise, lucrarea lui Dimitrie
Eustatievici Brașoveanul a avut o incontestabilă influență asupra evoluției
ulterioare a gramaticii limbii române.
Cu aceeași terminologie ca precedentele și rămasă tot în manuscris, a
fost scrisă o altă gramatică de proveniență moldovenească, Grammatica
rumânească, de către părintele arhimandrit Macarie, cu numele întreg
Macarie Paisiescu Dragomirneanul, un ieromonah cărturar, cunoscător al
limbilor greacă și latină și având cunoștințe de teorie literară, teologie,
47

retorică și, bineînțeles, de gramatică. Și-a conturat profilul de intelectual la
Academia Domnească de la București, în jurul anilor 1750.
Manuscrisul se află la Biblioteca Academiei Române și, așa cum
reiese din foaia de titlu a manuscrisului, a fost scris la Iași, la Schitul Sihla.
Pobabil că părintele era călugăr la acest schit din Moldova. Cîmpanu
susține în teza sa de doctorat că acest preot a făcut parte din obștea
părintelui stareț Paisie, care „în 1763 a venit în Moldova, împreună cu mulți
călugări ucrainieni și români, printre care și călugărul Macarie, și s-au
stabilit pentru următorii zece ani la Mănăstirea Dragomirna formând
obștea paisiană și dând naștere mișcării paisianiste”. (2019)
Data scrierii gramaticii sale nu a fost certă niciodată, Romulus
Ionașcu afirmând că datează „cam după 1757” (1914 : 11), însă Costinescu
Mariana, în teza sa de doctorat, afirmă că această gramatică a fost scrisă în
anul 1772 (1979 : 29). La fel precizează și Cîmpanu. Gramatica lui Macarie
este alcătuită din trei părți : Tăiere a celor opt părți ale cuvântului și a
soborniceștei tîlcuirei și alcătuirei și a porticeștii adăogării acestora,
alcătuită pre limba rumînească de Macarie Ieromonahul Paisiescul
Dragomirneanul, Pravelile și canoanele scrierii ceii drêpte, ádecă a
orthografiei și Partea a treia, a meșteșugului celui făcătoriu de stihuri a
poeticii. Se pare că autorul a pregătit lucrarea pentru tipar, dar nu a reușit să
o tipărească.
„Dovadă stau chiar spațiile lăsate libere anume pentru inserarea
datei la care ar fi trebuit să iasă din tiparniță, precum și numele
tipografului”. (Cîmpanu, 2019)
Rolul acestei lucrări a fost semnificativ, aducând elemente de
noutate cu privire la articol, în special.
O altă lucrare importantă pentru evoluția limbii noastre literare este
Institutiones linguae Valachicae, prima gramatică a limbii române, scrisă în
limba latină. A fost păstrată în manuscris sub cotele 760/1 și 760/2, la
Biblioteca Arhiepiscopală din Kalocsa (Ungaria) şi publicată în 2001 la
Editura Academiei Române, cu o ediţie critică alcătuită de Gheorghe Chivu,
revizia şi traducerea textului latinesc fiind alcătuite de Lucia Wald. Primul
manuscris este intitulat Institutionea linguae valachicae sive Gramatica
compendio exhibita. Al doilea text românesc este intitulat Lexicon
compendiarum latino-valachicum complectens dictiones ac phrases latinas
cum valachica earum interpretationes. Subtitlul gramaticii este Gramatica
compendio exhibita (Gramatica expusă pe scurt) și reflectă nu aspectul
sintetic al acesteia.
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Nu se cunoaște autorul. Lucrarea este structurată în 11 capitole şi un
appendix care conține valorile și modul de utilizare a slovelor-cifră în
scrierea chirilică românească. Deși nu se poate vorbi despre o influență
importantă asupra gramaticilor ulterioare, gramatica de la Kalocsa reprezintă
prima lucrare care afirmă latinitatea structurii gramaticale a limbii române,
devenind astfel foarte importantă și pregătind, fără nicio legătură cu Școala
Ardeleană, apariția gramaticii lui Samuil Micu și a lui Gheorghe Șincai.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, reprezentanţii
Şcolii Ardelene au inițiat dezbateri în care au accentuat importanța unor
principii ortoepice și ortografice concrete și a unor reguli distincte pe
diversele paliere: fonetic, sintactic, lexical și morfologic. Normele literare
au impus, prin stabilirea lor, elaborarea primelor gramatici.
Anul cu o relevanță deosebită în acest demers lingvistic a fost 1780.
Primele reguli fonetice ale limbii române au fost transpuse cu succes de
către Samuil Micu și Gheorghe Șincai, în Elementa linguae Daco-Romanae
sive Valachicae, inițiind un șir lung de cercetări despre structura latină a
scrierii limbii române.
Prima gramatică tipărită a limbii române (1780 la Viena și 1805 la
Budapesta), Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae, scrisă în
limba latină de Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, marchează începutul
procesului de modernizare, răsărind în primul nucleu iluminist, Școala
Ardeleană. În această gramatică găsim formulate, pentru prima dată, legile
fonetice ale limbii române. Cei doi autori fac o clasificare riguroasă a limbii
române, văzute ca sistem. Făcând abstracție de erorile apărute, lucrarea ne-a
oferit un model pentru gramaticile ulterioare, prin contribuția ei la o
cunoaștere aprofundată a noțiunilor de gramatică a limbii române, având
drept consecință demonstrarea originii latine a limbii noastre și așezarea
acesteia în locul cuvenit între celelalte limbi romanice.
Prima gramatică românească tipărită, scrisă în limba română, îi
aparţine lui Ienăchiţă Văcărescu, Observaţii sau băgări dă seamă asupra
regulelor şi orânduealelor gramaticii rumâneşti, editată în acelaşi an, 1787,
în două ediţii, una apărută la Râmnic, alta la Viena.
Lucrarea reprezintă prima încercare de simplificare a alfabetului
chirilic aplicat la limba română. Autorul propunea reducerea numărului de
slove la 33, chiar dacă în practică, el însuşi a folosit 38 de semne (în prima
parte a lucrării, Păntru pronunţie şi ortografie, paginile 109-119, reduce
numărul literelor la 33, le clasifică, oprindu-se şi asupra diftongilor (8),
accentului, apostrofului şi asupra semnelor de punctuaţie, defineşte
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pe ă şi î şi notează dublarea consoanelor, fenomen rar întâlnit la noi). A
încercat să ordoneze ortografia chirilică, luptând împotriva alfabetului
chirilic. (Draica, 2010)
În viziunea lui Ienăchiță Văcărescu, „rolul de a statorici limba
literară le revine gramaticilor. Până la el, limbile în stare vorbită, nu sunt
unitare”. (Haneș, 1960: 82)
De asemenea, „gramatica ar fi menită să ne deprindă cu scrierea de
versuri înmeșteșugate”, iar „definiția dată de el poeziei va rămâne în
picioare vreme de optzeci de ani, până la Maiorescu: «cugetele frumoase,
cu poetice faceri»”. (Manolescu, 1997: 106) Admirabilă pledoarie adusă
gramaticii, expunerea din prefață asociază apariția cărților de gramatică cu
realizarea unității și statornicirea limbii literare.
Cu toate că i-a fost contestată valoarea științifică, gramatica lui
Văcărescu a adus o evidentă notă de modernizare terminologică.
În 1789, Toader Şcoleriu publică la Iași Lecțione, adecă cuvîntare,
scoase de la întîie parte a gramaticii… În tipografie ce politicească, În
tîrgul Ieșului. Această gramatică este structurată precum precedentele, fiind
alcătuită din:
– Prima parte: Pentru ortografie, Pentru etimologhiie, Pentru nume,
Pentru locul de nume, Pentru vorbă, Pentru împărtășire, Pentru avorbi,
Pentru prenume, Pentru agiungire, Pentru intrare;
– A doua parte: Pentru adunare cuvintilor rusești și moldovenești.
Mai târziu, în 1797, Radu Tempea a publicat la Sibiu Gramatica
românească, având model și păstrând influențele din gramatica lui Samuil
Micu și Gheorghe Șincai.
„Directorul școalelor neunite naționalicești din Transilvania,
succesorul în această funcție al lui D. Eustatievici, căruia îi fusese, de
altfel, și elev”, și-a fundamentat scrierea pe modele latiniste, fiind „autorul
primei gramatici latinizante scrise în limba română, deci cu alfabet
chirilic”. (Butnariuc, 2010: 81)
În Gramatica românească, Radu Tempea folosește o terminologie
„cu caracter hibrid, eterogen”, nefiind „un creator absolut de terminologie
gramaticală”. Se remarcă, de asemenea, influența latină, preluând ordinea
capitolelor: etimologie, sintaxă și ortografie. Termenii utilizați pentru
definițiile noțiunilor gramaticale au fost obținuți prin procedeele calchierii și
împrumuturilor neologice, „cele două procedee conducând, de multe ori, la
realizarea de dublete terminologice și etimologice”. (Munteanu, 2016: 11)
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Părțile componente ale gramaticii lui Tempea sunt, așa cum am
menționat mai sus, etimologhia, sintaxis și ortografia, însoțite de o prefață,
Cuvântare înainte. Se remarcă, încă din prefață, cât de importantă este
gramatica în viziunea acestui grămătic:
„De unde vezi, iubite cetitoriule! Precum Măiestria gramaticiască
este începeré și povețuiré spre tote cele lalte Măiestrii și științe înnalte”.
(Tempea 1797: 2)
Radu Tempea nu inserează norme și terminologie importantă sau cu
forță de influență remarcabilă pentru gramaticile ulterioare, însă contribuția
sa este definitorie pentru generațiile ulterioare de grămătici.
Observații de limba rumânească, publicată în 1799, reprezintă una
dintre scrierile importante ale lui Paul Iorgovici, fiind singura pe care a
tipărit-o. A fost distrusă în manuscris, în timp ce autorul se afla în detenție,
scrisă din nou și tipărită la Buda, în 1799. Nu a fost apreciată suficient în
epoca respectivă, meritul fiindu-i recunoscut mult mai târziu, în 1828, de
către Ion Heliade-Rădulescu:
„Vrednice de toată laud’a sînt ’sfaturile pentru cum să se-îndrepteze
limb’a Rumănească ale D... Iorgovicǐ typărite la Bud’a în veacul’ trecut’”,
adăugând că „poate să fie și alțǐ bărbați care aǔ lucrat asupra Grămmătic’i
Rumînești, și nu ne sînt’ cunonscuți din pricin’a lips’i uneǐ gazete Rumîneștǐ
ce va-fi poate vremea a se-întruduce între noǐ”. (Heliade 1828: 67)
De asemenea, Heliade a fost acela care a și retipărit-o în Curierul de
ambe sexe (din 1838-1840), tot cu alfabet chirilic și menținând ortografia
autorului. Lucrarea a fost retipărită și în secolul al XX-lea, cu caractere
latine, de către Doina Bogdan-Dascălu și Crișu Dascălu, în 1979, la aproape
două secole de la apariție, o dovadă a păstrării interesului pentru această
operă valoroasă a culturii românești. (Butnariuc, 2010: 89)
Lucrarea este alcătuită din: Observații de limba rumânească,
Exemplurile și Reflexii despre starea românilor, având la început o prefață,
La cetitori. De asemenea, observăm înaintea prefeței, un cuvânt de adresare,
Preamilostive domnule.
Ion Budai-Deleanu alcătuieşte în jurul anului 1815 o gramatică
românească valoroasă, în privinţa definițiilor utilizate, Temeiurile gramaticii
româneşti. Aceasta este versiunea românească a variantei publicate în limba
latină în 1812, la Lwow, Fundamenta grammatices linguae Romaenicae seu
ita dictae Valachicae.
Ion Budai-Deleanu nu a reușit să își publice studiile lingvistice.
Acestea au rămas la Biblioteca Academiei Române, în manuscrise nedatate
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și înregistrate cu cotele 5200 (Fundamenta grammatices linguae
Romaenicae seu ita dictae Valachicae), 2425 și 2426 (Temeiurile gramaticii
românești). La Cluj, în Biblioteca Academiei Române filială, se găsește un
extras din Fundamenta, scris de autor pentru a-l trimite lui P. Maior, la
Buda, fiind intitulat Excerptum ex capitae secundo operis mei sub titulo:
„Fudamenta grammatices linguae Romaenicae”. (Pervain, 1960: 2)
Lucrarea lui Budai-Deleanu ilustrează aspectul „relatinizarii” limbii
române. Importanţa unor lucrări precum Fundamenta grammatices linguae
Romaenicae (1812) şi Temeiurile gramaticii româneşti (1815), prin care se
intenționează descrierea limbii române atât pentru nativi cât şi pentru străini,
dar şi aspecte importante de normare a acesteia, este de netăgăduit în
comparație cu celelalte gramatici din secolul al XVIII-lea. Autorul susține
ideea că modernizarea şi occidentalizarea limbii române pot fi realizate
urmând modelul latino-romanic.
Ion Budai-Deleanu ne-a lăsat o terminologie gramaticală deosebit de
importantă pentru procesul de modernizare, datorită lui termenii gramaticali
parcă au fost într-un „laborator în care elemente provenite din sectoare
diferite sunt supuse unei elaborări continue în vederea cristalizării
definitive. Uneori materialele puse la contribuție rămân în forma lor
primitivă, fără să sufere modificări. În foarte multe locuri, însă, prefacerea
este desăvârșită și, la sfârșitul ei, terminologia gramaticală modernă
cunoaște cea dintâi cristalizare categorică”. (Gheție, 1966: 91)
Astfel, întâlnim la Budai-Deleanu termeni care se regăsesc și astăzi
în lingvistică: consoană, silabă, simplu, defective, superlativ, personale,
ortografie, diftong, a pronunța, număr și multe altele.
Ambele lucrări au avut un rol hotărâtor în evoluția filologiei pe
teritoriul transilvănean, precizându-se în structura lor norme gramaticale
importante ale exprimării culte și fiind, așa cum menționează însuși autorul,
lucrări în care se identifică probleme fundamentale ale gramaticii românești:
implementarea unui mod de selecție, argumentarea normelor gramaticale ale
limbii culte și introducerea terminologiei gramaticale românești. Ion BudaiDeleanu a urmărit în cele două lucrări de lingvistică transformarea variantei
cultivate a limbii în mijloc important de comunicare, pentru toți românii.
Gheție precizează acest aspect atunci când atribuie gramaticilor lui BudaiDeleanu un caracter normativ, de cultivare şi îndreptare a limbii. (1966: 88)
O altă lucrare importantă, dedicată exclusiv regulilor de ortografie, este
Orthographia romana sive latino-valachica, scrisă de Petru Maior, în 1819.
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„Primul filolog ardelén, care pare a poseda ideĭ maĭ solide despre
originea limbeĭ române”, Petru Maior „are meritul necontestat de a fi
întrevědut originea vulgară, ĭar nu literară, a limbeĭ române. Acéstă vedere
justă îl conduce însă la o conclusiune din cele maĭ paradoxale. Pe când
pentru predecesoriĭ seĭ latina literară nu era de cât o vechie românéscă,
Maĭor, identificând într’un mod arbitrar limba română cu latina vulgară
din epoca Republiceĭ, o consideră pe cea dintâĭ anterióră evoluțiuniĭ
literare și conchide, că româna e mama limbeĭ latine. El împinge acéstă
identificare până într’acolo, în cât susține, că Iuliǔ Cesar vorbea
românesce cu soldațiĭ seĭ...” (Șăineanu, 1895: 129-131)
În această ultimă perioadă a primei decade, s-a distins contribuția
lingvistică a lui Constantin Diaconovici Loga, nume remarcat la vremea lui
și așezat lângă Lazăr și Șincai, „numele cinstit al unui dascăl devotat limbii,
culturii și școlii românești într-o perioadă când se înfiripa unitatea de
aspirații a românilor”.
Era perioada luptei pentru emancipare a burgheziei românești, iar
Loga „a știut să întrețină spiritul de protest față de situația înapoiată în
care se afla poporul nostru nedreptățit sub raportul condiției naționale,
apăsat din punct de vedere social, cultural și politic”. Și-a dedicat întreaga
viață muncii „pe tărâmul educației naționale”, fiind încurajat de „ambianța
socială în care a trăit”, în efortul depus „pentru lumina poporului prin
cultură”. (Iliescu, 1971: 7)
Activitatea în domeniul lingvisticii a culminat cu lucrarea
Grammatica românească, tipărită în 1822, la Buda, cu mult efort financiar
și sufletesc și folosită „ca manual timp de trei decenii, până în 1850 (anul
decesului autorului), deși apăruseră, între timp, alte gramatici (inclusiv cea
a lui Heliade Rădulescu, în 1828)”. (Butnariuc, 2010: 113)
Ignorând unele inconsecvențe, inerente epocii în care a trăit Loga, se
poate afirma că această gramatică a avut o influență remarcabilă asupra
culturii române, contribuind la fixarea la un alt nivel a normelor limbii
române literare.
2.2. Gramaticile românești din perioada 1828-1870
Această perioadă se definește ca fiind deosebit de importantă pentru
lingvistica românească, pentru limba și cultura română, începând procesul
de modernizare. Acum se definitivează sistemul alfabetic româno-latin și se
cristalizează normele de utilizare a acestui alfabet, ca sistem uzual de
scriere. (Iordan, 1978: 43) Lucrările tipărite în acest interval cuprind un
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capitol destinat ortografiei. Astfel, ortografia, un domeniu de interes
general, ajunge să fie abordată nu numai în lucrări de specialitate, ci și în
texte filosofice, morale sau științifice sau în periodice. În acest sens, se
distinge Ion Heliade-Rădulescu care a contribuit decisiv la realizarea
tranziției de la alfabetul chirilic, simplificându-l, la cel latin, printr-o
propagare susținută. Prima gramatică descriptivă și normativă a limbii
române, gramatica lui I. H. Rădulescu, apărută în 1828, a fost apreciată de
critici ca fiind „pentru vremea ei, o operă de mare valoare, care merită să
stea alături de realizările cele mai remarcabile ale lingvisticii noastre”.
(Iordan, 1956: 756)
Alfabetul utilizat de I. H. Rădulescu conținea doar 27 de slove,
contribuind astfel la simplificarea scrierii chirilice româneşti.
Atribuind rolul cuvenit gramaticii în opera de cultivare a limbii
noastre, Heliade a publicat Gramatica românească, în 1828, la Sibiu, fiind
„prima lui lucrare de lingvistică și cea dintâi gramatică normativă a limbii
române, operă remarcabilă pentru acea vreme și care își păstrează, în
parte, valoarea până astăzi”. (Macrea, 1978: 105)
Ion Heliade Rădulescu a scris cartea de gramatică simplificând
alfabetul chirilic, „arătând că o limbă trebue să aibă atâtea semne, câte
sunete are. Această motivare cuprinde, pe lângă argumente, multă ironie și
umor. Eliade arată, că (sic !) a lepădat 8 litere din alfabetul cirilic și că a
lăsat de aseminea la o parte accentele grecești (occsiile, psili și dasia) ;
spune că la o nouă ediție va lepăda și pe y (i)”. (Ionașcu, 1914: 96) Ne
amintește despre această intenție în prefață : „însă pentru aceasta îțǐ
făgăduiesc’ cinstit’, că de va-avea grămmatic’a norocirea de a se-maǐ da
încă odată în typar’, veǐ vedea o curățită și de dînsul’, ca să semene întru
toate cu cea Italienească bun’a eǐ sor’”. (Heliade 1828 : XIV)
În 1833 au apărut la Iași cele dintâi volume din lucrarea lui
Gheorghe Săulescu, Grammatică românească seau observații
grammaticești asupra limbei românești pentru școalele normale și
ghimnaziale, iar în 1834 este publicat ultimul volum, De prosodia limbei
românești și de versificație. În același an, publică tot la Iași și versiunea
prescurtată a gramaticii, pentru clasele elementare, Gramatica românească
pentru clasele elementare.
Alfabetul utilizat este cel chirilic oficial. Gramatica are dimensiuni
foarte mari, fiind alcătuită din: Partea etimologică (236 pagini) și Partea
sintactică (160 pagini). Autorul s-a impus drept „creator de normă
lingvistică, și anume al unui sistem care se înscrie pe linia trasată anterior
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de Paul Iorgovici, având să fie dezvoltată mai târziu de Nicolae Bălășescu
și mai ales de Aron Pumnul”. (Iordan, 1978: 53)
În 1835, a apărut Gramatica rumânească tipărită cu cheltuială din
Casa școalelor Publice și primită în Clasurile de începători, scrisă de Ioan
Pop și tipărită la Tipografia lui Eliade, la București. Prefața acestei lucrări
poate constitui un motto relevant în zilele noastre: „Gramatic’a este un
meșteșug prin care învățăm a vorbi și a scri o limbă fără greșeală”.
Lucrarea este alcătuită dintr-o Prefață și 10 capitole: Substantivul,
Pronumele, Adjectivul, Articolul, Verbul, Partițipiea (participiul),
Prepozițiea, Adverbul, Conjugativul (conjuncția), Interjecția. (Pop 1835: I)
Peste trei ani, în 1838, a fost publicată Grămatica românească și
nemțească pentru tinerimea națională. „Într-acest chip întocmită de un prieten al
nații(i) tipărită cu toată chieltuială Domnii(i) sale Rudolf Orghidan, cetățan și
neguțătoriu de aici, Brașov, Tipografia lui Ioan Gӧtt, 1838”.
Autorul se pare că a fost G. Bariț. Această gramatică conține doar
etimologia, tipărită cu alfabet chirilic, având 216 pagini. Există în prefață
mențiunea că va publica mai târziu și sintaxa.
În 1839 apare în tipografia lui Ion Heliade-Rădulescu, Tipografia
Colectivului Sf. Sava din București, Gramatica românească primită în
clasurile de începători ale școalelor Publice, a patra ediție. Această gramatică
este tipărită cu alfabet mixt (chirilic combinat cu latin) și are 82 de pagini. Este
„un extras din gramatica lui Eliade din 1828” (Ionașcu, 1914: 133). Ediția din
1850 este identică cu cea din 1939 și conține 79 de pagini.
Un an mai târziu, în 1840, apare gramatica lui Iordache Golescu,
scrisă, se pare, înaintea gramaticii lui Ion Heliade Rădulescu. Se intitulează
Băgări de seamă asupra canoanelor grămăticești. Singura analiză a acestei
lucrări a fost realizată de Șăineanu, care, pe lângă criticile aduse,
menționează despre autor că „s’a îndeletnicit o vĭață de om a observa și
înregistra particularitățile graĭului. Bun cunoscětor al limbeĭ elene,
formalismul dascălilor grecĭ din tinerețele sale n’a rěmas fără de influență
asupră-ĭ”. (1895: 105)
Redactarea gramaticii a fost făcută în caractere chirilice, însă se
observă influența latină preluată de la Ion Heliade Rădulescu, care a
simplificat alfabetul chirilic. De asemenea, „ortografia românéscă trecea
printr’o periodă de transițiune”, iar structura materialului tratat în gramatică
a fost realizată după modelul lui Văcărescu, „care ĭ-a servit în genere ca
model și ĭ-a împrumutat în special maĭ tótă nomenclatura italĭană”.
(Șăineanu, 1895: 105-106)
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Anul 1848 se remarcă pe tărâmul lingvistic, prin apariția a cinci
gramatici. În studiul de față, ne îndreptăm atenția asupra a trei dintre
acestea, două dintre ele fiind menționate și în Istoria lingvisticii românești:
Gramatică română pentru seminarii și clase mai înalte, publicată de
Nicolau (Nifon) Bălășescu, la Sibiu, apărută și în ediții ulterioare: Elemente
de gramatica română pentru școlarii începători, lucrate de Nicolau
Bălășescu, (ediția a II-a), 1850, la București și Abecedariu pentru școlele
începătoare, Tipografia româno-franceză, 1854, la Iași. Dintre gramaticile
apărute în 1848, menționăm în cercetarea noastră și Gramatică românească,
a lui P. M. Câmpeanu și Gramatică românescă pentru clasele normale, a lui
Nicolae Măcărescu.
Dintre toate acestea, cea mai semnificativă a fost considerată și de
către critici Gramatica română pentru seminarii și clase mai înalte,
aparținând lui Nicolau (Nifon) Bălășescu, publicată la Sibiu, în 1850, „cu
grafie neunitară: alfabet chirilic pur până la p. 156, alfabet de tranziție la p.
156-167, iar de la p. 168 alternând textul chirilic cu titlurile, exemplele și
termenii în alfabet de tranziție”, „după ce autorul o folosise din 1835 în
manuscris ca manual la seminarul teologic din București”. (Iordan, 1978: 57)
În același an a apărut lucrarea lui Petru M. Cîmpeanu, Gramatica
românească. Transilvănean latinist, Cîmpeanu scrie o gramatică de 250 de
pagini. Aceasta „are, ca și gramatica lui Bălășescu, o destinație didactică”,
fiind un profil ce „se conturează prin atenția acordată problemelor de
lingvistică generală, legăturii dintre gramatică și logică, distincției
permanente dintre gramatica generală (limba și vorba în genere) și cea
specială (limba și vorba în specie, limba în specie fiind româna)”. (Marcu,
2005: 89-90)
Cîmpeanu s-a dovedit a fi fost „modern în calificări și în felul
expunerii”, fiind, de altfel, „primul gramatic român care nu mai face din
participiu o parte de vorbire, ci un mod al verbului; el notează existența
unor variante gramaticale, are observații interesante de sintaxă a părților
vorbirii și de cultivare a limbii și, cu deosebire, discuții în legătură cu
interpretările diferite de ale sale, făcând uneori trimiteri concrete, în special la
autorii străini”. (Iordan, 1978: 59) Recomandarea „să ne părăsim odată de
sintacsul latin și german și să ne ținem de al nostru...ca de o autonomie a nației
întregi” rămâne unică în istoria gramaticii. (Cîmpeanu 1848: X)
Tot în 1848, apare la Iași prima ediție a lucrării Gramatică
românescă pentru clasele normale prelucrată după a D. P. M. Câmpeanu, a
lui Nicolae Măcărescu. Denumirea ei inițială a fost Gramatică românească
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pentru clasele normale prelucrată după a D. P. M. Cîmpeanu de Niculae
Măcărescu, profesorǔ, Iași, 1848. Această precizare o avem de la Romulus
Ionașcu. Tot de la el avem informația publicării edițiilor ulterioare: „De
atunci până la anul 1874 a publicat 21 de ediții. Ediția din 1874, care
conține 88 de pagini, are următorul titlu: «Gramatica română pentru
școlele primare de Nicolae G. Măcărescu, es-profesore, carte autorisată de
epitropia șcólelorǔ pr’in ordinulǔ-circulariǔ No. 138 d’in 28 Augustǔ 1848,
edițiunea a doǔe-ḍecĭ și una revěḍută și adaosă», Iasii 1874.” (1914: 165-166)
Această gramatică a fost scrisă pentru învățământul primar și cuprinde:
etimologi’a, sintassea și ortografia, iar fonetica este abordată la paginile 5 și 6.
Am găsit pentru studiu ediția a șaptea, din 1858, având titlul
Gramatica română pentru clasele primare, editată de Teodor Codrescu și
D. Gusti, la Tipografia Buciumului Român, Iași. Introducerea cuprinde
întrebări și explicații ale autorului. De bună seamă considera că este potrivit
să justifice încercarea de a scrie o gramatică potrivită pentru contextul
respectiv : „Ce este gramatica ? Gramatica este o învățătură ce ne arată
modulǔ de a vorbi și de a scrie bine într’o limbă”. După ce răspunde la
întrebarea „Cu ce ne ajutămǔ în vorbire și cu ce în scriere – În vorbire ne
ajutămǔ cu cuvinte, și în scriere cu litere”, observăm o incursiune plină de
măiestrie în fonetica limbii române (litere, vocale, consunantele, silaba,
diftongul, triftongul). In secvența finală a introducerii sunt menționate
părțile acestei gramatici: 1. Etimologhia. 2. Sintacsea, 3. Ortografia și 4.
Prosodia. (Măcărescu 1858: 1-3)
Constantin Platon publică în 1845 ediția I a gramaticii sale Manual de
gramatică compusă după scrierile celor maǐ bunǐ autorǐ de Constantin Platon,
sluger, profesor scoaleǐ publice din Bacău, Iașiǐ, la institutul Albineǐ 1845.
În anul 1853, Sava Popovici Barcianu publică Gramatica
românească pentru școale populare, la Tipografia Diecezană din Sibiu. În
Introducere remarcăm o definiție interesantă pentru perspectiva noastră
analitică, definiție pe care o dă ca răspuns la întrebarea „Ce este Gramatica
românească?”: „Gramatica românească e știința, carea ne învață a vorbi și
a scrie bine și regulat românește”.
Cu siguranță, autorul se referea pentru prima dată la acord când
făcea referire la „scriere regulată”. Ceea ce o distinge de gramaticile
predecesorilor se constituie în însemnările pe care le face drept explicații.
Una dintre ele este chiar la început, unde găsim o lămurire cu atât mai
interesantă, cu cât nu a mai fost dată de nimeni:
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„Zicem Gramatică românească și nu română, din pricină că în
limba poporuluǐ avem Adjectivulǔ românescǔ, care arată însușirea
Substantivuluǐ; iar nu român care arată persoana ca nume propriǔ. Așa
zicem: calǔ românescǔ, ungurescǔ, iar nici cum calǔ românǔ, ungurǔ ș.a.”.
(Barcianu 1853: 1*)
În 1854, apare ediția I a gramaticii lui I. C. Massim, Elemente de
gramatică rumână, la București, la Tipografia Colegiului. În 1855 a apărut
ediția a II-a, în 1856, ediția a III-a, în 1860, ediția a VII-a, în 1870, ediția
XI-a, iar în 1874, ediția a XII-a. Ultima dintre ele conține 110 pagini și
poartă titlul „Elemente de gramatica română de I.C. Massimu, professoriu
de limba latină în paralelu cu cea română în liceulu Sf. Sava din București,
a doua spre-diecea editiune, 1874”. (Ionașcu, 1914: 210)
G. Hill, un sas din Transilvania, a publicat în 1858, la Tipografia
Collegiului Național din București, Grammatica Limbei Române. Fost
profesor de latină și română în București, Hill îl are ca model pe Cipariu,
atât în abordarea noțiunilor despre verb, cât și la substantiv.
Gavril I. Munteanu a publicat prima ediție a gramaticii sale (partea I)
în 1860, cea de-a doua ediție fiind tipărită în 1863, cu titlul: Gramatica
romana pentru clasele gimnasiali inferiori de Gavrile I. Munteanu,
directoru și profesoru la gimnasiulu confesionale romanu în Brasiovu,
partea formaria adoua editiune, Sibiu, 1863. Ediția pe care o am găsit-o
pentru studiu și cercetare este cea din 1870, Gramatica română (aprobată)
pentru clasele gimnaziale inferioare. Partea Formaria, a treia edițiune,
tipărită la Brașov, la Tipografia Rӧmer&Kamner.
Munteanu s-a deosebit de autorii anteriori printr-o abordare asiduă a
sintaxei speciale a limbii române, „folosindu-se de literatura populară și de
scrierile lui Bolintineanu și Alecsandri, ceea ce se observă din exemplele, ce
le citează din acești autori”. (Ionașcu, 1914 : 217)
În 1861, Vasile Stilescu publică ediția a patra a gramaticii sale, în
1862, ediția a șasea, în 1863, ediția a șaptea. Nu se cunoaște data publicării
primei ediții. Noi avem în corpusul de gramatici alocate studiului, ediția a
șaptea, din 1863, Elemente de gramatică română pentru clasele III și IV
primare, lucrată după programul adoptat pentru aceste clase, publicată la
București, Imprimeria Statului. Ultima ediție, a XXIV-a, a apărut în 1884 și
avea ca titlu Gramatica romana, partea etymologică pentru usulu claselor
primare de Basiliu Stilescu, professoru la lyceulǔ S-tului Sabba. (Ionașcu,
1914 : 218)
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O gramatică importantă, purtând semnătura unui autor deosebit,
Vasile Alecsandri, apare la Paris, în anul 1865 : Grammaire de la langue
roumaíne per V, Mircesco, précédé dun aperçu historique sur la langue
roumaine par A. Ubicini. A fost reeditată în 1885. Această lucrare conține
176 de pagini, la care se adaugă introducerea cu XXVI de pagini. Lucrarea
are doar morfologie, „dar completată cu un vocabular de cuvinte uzuale și
cu câteva dialoguri de tipul ghidurilor de conversație”. (Iordan, 1978: 63)
Gramatica a fost concepută de către Alecsandri pentru străini. Acesta
îi scria lui Alexandru Hurmuzachi:
„Îmi pare bine că ai rămas mulțumit...de Gramatica mea. Nu am
avut niciodată pretenția de a fi un gramatic desăvârșit și, dacă m-am apucat
de o asemenea lucrare grea, am făcut-o pentru a înlesni străinilor studiul
limbii noastre.” (Popescu, 1980: 23)
Am consultat un studiu scris de Mioara Avram, „Despre gramatica
lui Alecsandri”, publicat în Limba română, nr. 32, în 1983, respectiv, un
studiu semnat de Alexandru Niculescu, „Gramaire de la langue roumaine,
1863, de V. Alecsandri?”, publicat în România literară, Anul XVI, nr. 1, în
1983, studii conțin date importante, necesare cercetării noastre comparative:
„Măiastru mânuitor al limbii române, Alecsandri «asculta
inspirația și urechea» – ceea ce am numi astăzi, competența lingvistică a
scriitorului...”. (Niculescu, 1983: 19)
2.3. Gramaticile românești din perioada 1870-1914
Unele dintre cele mai importante gramatici destinate cursurilor
primare și gimnaziale au fost gramaticile lui I. Manliu. Acesta a scris mai
întâi o gramatică pentru cursul primar în 1870 (sintaxa), iar în 1874
(morfologia) și ulterior, în 1886, a publicat gramatica pentru cursul
secundar. (Ionașcu, 1914 : 227)
Utilizăm pentru studiul nostru ediția apărută în 1875 a gramaticii
intitulate Curs elementar de limba maternă Gramatica română. Etimologia,
ortografia și composițiunile de…. Această carte este aprobată prin decret
domnesc de Ministerul instrucțiunii publice și al Cultelor pentru toate
școlile de amândouă sexele din țară, în urma avisului consiliului permanent
cu No. 1148 din 1875, iulie. Edițiune nouă apărută la București, la Editura
librăriei SOCEC&COMP, 7 Calea Victoriei, 7.
În 1875, Ilarion Pușcariu a publicat o gramatică de 178 de pagini,
purtând titlul Limba maternă în Institutele pedagogice și clasele poporale
romane de Dr. Ilarionu Pușcariu, protosicelu archiep. Și prof. Alu
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Institutului archid. Teologicu și pedagogicu, la Sibiu, în Tipografi’a
Archidiecesana greco-or. Resimțindu-se o lipsă acută de manuale
corespunzătoare metodelor pedagogice, autorul a scris această gramatică
abordând „metoda de predare a studiului limbii române înșcoalele
primare”. (Ionașcu, 1914 : 230) Metoda constă în prezentarea părților de
vorbire (ex. substantivul) și ulterior extragerea regulei, definind-o ca fiind
metoda analitică.
Timotei Cipariu a publicat prima sa gramatică în 1854, având titlul
Elemente de limba romana dupa dialecte și monumente vechi de Tim.
Cipariu, canonicu gr. Catolicu, etc. Blasiu 1854. Aceasta este prima
gramatică istorică. (Ionașcu, 1914 : 199)
Promovând direcția instaurată de Școala Ardeleană, Timotei Cipariu
s-a remarcat printre cei din ultima generație de reprezentanți ai curentului
latinist, el fiind catalogat drept cel mai erudit dintre reprezentanții școlii latiniste
și cel care „a ridicat la înălțime de dogma știențifică principiul
etimologismului, predicat și urgitat de gramaticii anteriori”. (Rațiu, 1905 : 91)
Ca profesor de limba română, Cipariu s-a distins pregnant prin
lucrările de gramatică pe care le-a elaborat. Astfel, a publicat în „Organul
luminărei” din Blaj, mai multe articole : seria de studii Principia de limba și
de scriptura (reunite în 1866 într-un volum), Elemente de limbă română
după dialecte și monumente vechi (1854), Compendiu de gramateca limbei
române (1855) și Gramateca limbei române, în două volume, Analitica
(1869) și Sintetica (1877).
Compendiul de gramateca limbei române este o gramatică
normativă, dar și o gramatică practică, manual școlar, iar Gramatica limbei
române are caracter complex ‒ descriptiv, normativ, istoric și comparativ ‒,
fiind o lucrare științifică. Gramatica limbei române tratează fonetica,
ortografia, morfologia, sintaxa, lexicul, punctuația și stilistica. Prima parte a
gramaticii lui Cipariu, apărută în 1869, conține 384 de pagini, iar cea de-a
doua, tipărită în 1877, conține 411 pagini.
Pentru cercetarea de față, studiem prima gramatică academică a
limbii noastre, Gramateca limbei române. Partea I. Analitică, București,
1869 ; Partea a II-a. Sintetică, București, 1877. Prin această gramatică,
Cipariu și-a atras titlul de „întemeietor al foneticii descriptive a limbii
române”. Un alt merit al lui Cipariu este acela de a fi tipărit „prima noastră
revistă de filologie, «Archivul pentru filologie și istorie» (1867-1872),
scrisă în întregime de el și cuprinzând numeroase studii asupra ortografiei
și istoriei limbii noastre, texte și documente vechi, table cerate romane,
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studii de istorie romană etc.”. (Macrea, 1959 : 71) Fiecare volum al
gramaticii prezintă o prefață, Prefațiune, în care este redată programa de
concurs a Societății Academice pentru elaborarea fiecărui volum al
gramaticii și o Introducțiune, cu aspecte generale de limbă.
Normele evidențiate în gramatică (ortografice, fonetice, morfologice
și lexicale) conferă gramaticii un statut normativ, generat de interesul pentru
unificarea limbii, printr-un latinism „moderat, în orice caz nu exclusivist”.
(Iordan, 1978 : 60) Astfel, pe lângă componenta comparativ-istorică a
gramaticii, se remarcă și cea dialectologică, datorată tocmai particularităților
dialectale menționate prin referirea la normele limbii literare, aspect
important în zilele noastre, acestea denumindu-se supradialectale.
În studiul nostru, gramatica lui Cipariu ocupă un loc deosebit, ea
fiind valoroasă în raport cu evoluția ulterioară a studiilor de gramatică
românească, atât pe palier terminologic (mulți termeni regăsindu-se în
gramaticile actuale), cât și pe palier formal (multe dintre aspectele tratate
fiind valabile și astăzi).
Această gramatică „trebuie apreciată în orice caz ca cea mai
cuprinzătoare gramatică a limbii române, cea mai bogată în fapte și în
interpretări, cea mai modernă în terminologie și cea mai științifică în
conținut, exceptând orientarea etimologistă”. (Iordan, 1978 : 61)
N. Pană a publicat în 1882 ediția I a gramaticii sale, Cursǔ practicǔ de
Gramatic’a limbei române pentru uzulǔ claselorǔ inferióre de licee și gimnasii,
la Bârladǔ, la Imprimeria George Cațafany. Prefața acestei gramatici este
relevantă pentru scopul precizat de autor la începutul acesteia :
„Scopulǔ ce l’am urmăritǔ prin acestǔ Cursǔ de Gramatic’a limbei
române a fostǔ de a da în mân’a scolarilorǔ unǔ manualǔ, care să’i facă nu
numai a cunósce formele corecte ale limbei, după definițiuni și paradigme -; ci
a precepe limb’a cà espresiune a ideilorǔ și cugetărilorǔ.”
Remarcabilă este asocierea comparativă dintre cugetare și vorbire, adică
între gând și cuvânt, perspectivă nouă, abordată pentru prima dată de N. Pană.
Ediția a II-a apare după cinci ani, în 1887, tot la Bârlad, și este intitulată
Cursǔ practicǔ de gramatica limbei române pentru usulǔ școlelorǔ secundare :
„În 1890, publică sintaxa (129 de pagini), iar în 1892 o gramatică
(pag. 66) pentru cursul primar”. (Ionașcu, 1914 : 259)
Ioan Nădejde a publicat în 1884 ediția I a gramaticii sale importante,
Gramatica limbii române. Fonetica, etimologia, sintaxa și istoriea limbei
pentru clasele liceale, după lucrările lui Diez, Cipariu, Hâjdău, Lambrior,
la Iași, la Editura Librăriei P. C. Popovici. O a doua ediție apare în 1896,
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partea I etimologică cu un apendice despre fonetică. După cum specifică în
titlu, autorul a folosit gramaticile lui Diez, Cipariu, Hâșdău, Lambrior la
alcătuirea gramaticii sale, amănunt important pentru analiza noastră. Din 240
de pagini ale lucrării, 75 le-a rezervat foneticii, pe care o definește astfel :
„Fonetica ǐeste acea parte a Gramaticeǐ, care se ocupă cu sunetele
cercetândǔ istoriea lorǔ și arětândǔ legile, după cari s’au prefăcutǔ în
cursulǔ veacurilorǔ”. (Nădejde 1884 : 6)
În evoluția gramaticii românești, un rol important, cu impact în
dezvoltarea acesteia, l-a avut Alexandru Lambrior, „cel dintâi lingvist
român cu formație riguros științifică, care, deși n-a publicat nicio
gramatică, prin importantele sale studii asupra foneticii și morfologiei
limbii române, a exercitat o puternică înrâurire asupra gramaticilor români
următori”. (Iorga, 1978 : 76)
Lucrarea cea mai importantă a sa, Gramatica română, apărută în
două volume, a fost publicată sub îngrijirea lui Gh. Ghibănescu, care a
preluat manuscrisele lui Lambrior și le-a adaptat la programele școlare ale
sfârșitului de secol al XIX-lea. Volumele acestei lucrări sunt Fonetica și
morfologie (vol. I), apărut în 1892, și Sintaxa (vol. II), apărut în 1893, la
Iași, Editura Librăriei ISR Kuppermann. Noi îndreptăm atenția asupra celui
de-al doilea volum, fiind singurul accesibil pentru studiu.
De asemenea, studiul nostru include și lucrarea cea mai cunoscută a
lui Lambrior, Carte de citire, apărută în 1890, la Iași, scrisă cu caractere
chirilice și cuprinzând texte românești din secolele XVI-XIX. Valoroasă
pentru studiul nostru și pentru coordonata comparativă a acestuia este
Introducerea acestei cărți (85 de pagini), unde regăsim o perspectivă istorică
a gramaticii abordată științific. Aici aflăm despre importanța structurii
gramaticale a unei limbi, aceasta determinând caracterul limbii respective și
având mai multă stabilitate decât celelalte elemente ale limbii. Totuși, ea nu
conduce către concluzia că, la nivel morfologic și sintactic, limba nu
înregistrează nicio modificare. Lambrior tratează și acest aspect de
gramatică istorică, evoluția structurii gramaticale a limbii române (cu
referire la formele diverselor părți de vorbire și ale categoriilor gramaticale).
(Butnariuc, 2010 : 206) Am consultat această introducere și în lucrarea lui
Alexandru Lambrior, Studii de lingvistică și folcloristică, ediție îngrijită și
studiu introductiv de Ion Nuță, publicată la Iași, Editura Junimea, în 1976.
Introducerea este cuprinsă între paginile 90 și 140 ale acestei cărți.
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Alexandru Lambrior a fost apreciat ca fiind „întâiul filolog român,
care a aplicat principiile filologiei romanice la studiul foneticii și
morfologiei române”. (Ionașcu 1914 : 291)
Cu toate că au fost puține și de dimensiuni reduse, studiile sale
prezintă o concepție lingvistică bine închegată în ansamblul ei. (Butnariuc,
2010 : 214)
H. Tiktin este autorul „primei gramatici cu adevărat științifice a
limbii noastre” (Iordan 1956 : 182), Gramatică română pentru învățământul
secundar. Teorie și practică, I. Etimologia, II. Sintaxa, apărută la Iași, la
Editura Librăriei Școalelor Frații Șaraga, în 1891 (primul volum) și în 1893
(al doilea volum). Ambele volume „cuprind deprinderi și bucăți de cetire,
ca aplicare la regulele date”. (Ionașcu, 1914: 261)
Tiktin utilizează în ediția a II-a și a III-a a gramaticii sale „Sistema
ortografică a Academiei, pentru ca cartea să poată fi introdusă în școale”.
(Ionașcu, 1914 : 268) Terminologia este, de asemenea, nouă, Tiktin folosind
„singular” și „plural”. Lambrior spunea „singurit” și „înmulțit”, precizează
Iordan. (1956 : 184)
Lucrarea a fost gândită pentru a fi utilizată ca manual, dovadă fiind
numărul mare de exerciții („deprinderi”) și de extrase din opere literare. De
aceea, se poate vorbi despre caracterul didactic predominant al acesti lucrări,
însă trebuie menționate și caracterul normativ, istoric și descriptiv, care îi
conferă o valoare incontestabilă, cu influență pregnantă în istoria lingvisticii
românești, „această excelentă gramatică (…), până la apariția Gramaticii
Academiei R.P.R., a fost folosită ca un adevărat manual de către studenți,
profesori și numeroși oameni de cultură”. (Iordan, 1956 : 185)
O lucrare reprezentativă a lui I. Manliu este Gramatica istorică și
comparativă a limbii române pentru cursul superior, publicată la București,
la Lito-tipografia Carol Gӧbl, 16, Strada Doamnei, 16, în anul 1894.
Capitolele importante din această gramatică sunt fonetica, morfologia și
lexicologia, valorificând toate scrierile gramaticienilor noștri de până la
această dată, dar și pe cele ale autorilor străini. Fonetica este cuprinsă între
paginile 49 și 106 și tratează particularitățile fonetice ale dialectului
macedonian și ale celui istrian. Morfologia cuprinsă între paginile 132 și
310 realizează istoricul fiecărei categorii gramaticale, „arătând formele
vechi în comparație cu formele noue și cu cele dialectale ; de aseminea
compară formele noastre gramaticale cu formele latinești și ale limbilor
neolatine”. Partea lexicologică (pag. 311-465) prezintă formarea cuvintelor
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prin derivare și compunere, „sematologia (înțelesul logic al cuvintelor)”.
(Ionașcu 1914 : 230)
O gramatică importantă s-a dovedit a fi aceea a lui Alexandru
Philippide, din 1897, Gramatica elementară a limbii române, publicată la
Iași, la Editura Librăriei ISR. Kupermann. Această gramatică a fost necesară
în primul rând pentru autor, „în vederea ajutorării lui la elaborarea istoriei
limbii romîne și apoi altor oameni, toți cu o pregătire, fie și foarte modestă,
de lingviști, adică de cunoscători ai gramaticii nu numai practice, ci și
istorice românești. Philippide nu s-a gândit, deci, nici la elevii din
învățămîntul mediu (ca Tiktin, de pildă), nici la un cerc mai larg de cititori,
care, cunoscători sau necunoscători ai limbii noastre, ar fi simțit nevoia să
se lămurească, cu ajutorul regulilor stabilite de autor, asupra unor fapte și
probleme de ordin gramatical”. (Iordan, 1956 : 185-186)
Structura lucrării de gramatică este inedită, fiind alcătuită din trei
părți : Sunetele, Formele și Înțălesul formelor (fonologie, morfologie,
sintaxă). Părțile de vorbire flexibile sunt analizate în două capitole separate :
Declinarea (cu subcapitolele Substantivul, Adjectivul, Pronumele,
Numeralul) și Conjugarea (cu subcapitolele Verbul activ, Verbul pasiv,
Verbul reflexiv).
Cu o aplecare evidentă către studiu, având caracterul „savantului
absorbit de munca de cercetare” (Macrea, 1959 : 169), Al. Philippide s-a
dovedit a fi fost un lingvist renumit, cu contribuție majoră în traseul
dezvoltării lingvisticii românești. Contribuția sa a fost rememorată de către
elevul său Iorgu Iordan, în lucrarea Alexandru I. Philippide, unde îl regăsim
pe omul, profesorul și savantul Philippide, pendulând între „temperamentul
vijelios, anarhic și munca disciplinată, ordonată și sistematică dusă de el ca
profesor și om de știință (…), între optimismul său înnăscut și un anumit
scepticism (…), între atașamentul său real față de interesele maselor
populare, care iese adesea la iveală chiar în lucrările-i științifice și
atitudinea sa de pasivitate din ce în ce mai pronunțată, în domeniul vieții
obștești”. (Iordan, 1969 : 127)
Ioan Slavici publică Gramatica limbii române. Partea I Etimologia,
la editura Minerva, București, în anul 1914. Această lucrare vine în urma
unor convingeri importante ale scriitorului, membru corespondent al secției
istorice a Academiei Române. Acesta considera educația și pedagogia
foarte importante în procesul de formare a tinerilor și a publicat în Speranța,
articolul „Despre creștere și, mai cu seamă, despre creșterea junelor
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române”, continuând cu multe studii în Lumina, Convorbiri literare,
Timpul; Educatorul, Tribuna, Voința națională ș.a.
I. Slavici a fost susținătorul „unor principii pedagogice
corespunzătoare necesităților epocii și adecvate condițiilor naționale. Pe
aceeași poziție s-a situat și în problema limbii literare, considerând ca
temelie a unității numai graiul poporului. Este ideea principală a
«Gramaticii limbii române» (1914), a studiului «Așezarea vorbelor în
românește» (1905), a articolelor «Cum se scrie românește» (1906) sau
«Păsăreasca de azi» (1922)”. (DLR 1979: 788-789)
Gramatica lui I. Slavici este alcătuită dintr-o Prefață, Vorbele și
împărțirea lor, Partea întâi: Flexiunea, care cuprinde: A. Declinațiunea, I.
Numele; II. Pronumele; III. Articolele; IV. Substantivele; V. Adjectivul; VI.
Numeralele; B. Conjugațiunea: I. Modurile impersonale; II. Modurile
personale; Recapitulare: B. Forma pasivă; C. Forma reflexivă. Partea a
doua: Derivațiunea: 1. Derivarea prin composițiune (derivate flexible și
derivate inflexibile) 2. Derivarea prin prefix; 3. Derivarea prin sufix.
3. Concluzii
A te apleca asupra textelor tradiției lingvistice constituie în sine o
provocare, dar a căuta originile gramaticii noastre în acest tezaur valoros
devine o şi mai mare provocare. Analiza acestor mărturii revelă o imagine
completă a lingvisticii românești sub toate aspectele ei. În acelaşi timp,
socotim că legătura indisolubilă dintre primele gramatici și gramaticile
actuale este relevantă. Nu există text lingvistic care să nu conțină elementele
esențiale promovate de către primii noștri gramatici, cei din secolele al
XVIII-lea și al XIX-lea. Din această perspectivă, putem susţine faptul că,
răsfoind textele lingvistice din perioada menționată, descoperim
incontestabil seva învățăturilor gramaticale transmise prin vreme și peste
vreme până în zilele noastre.
Acest studiu constituie o pregătire contextuală istorică a primelor
gramatici românești, cu evidențierea importanței acestora în evoluția
lingvisticii românești, pentru o cercetare amplă. Nu se poate analiza bogăţia
lingvistică a culturii noastre fără această descindere analitică pe palierul
aparent rigid al conceptelor, al categoriilor gramaticale şi, nu în ultimul
rând, în sistemul normelor care le-au determinat gramaticilor noștri intenția
scrierii lucrărilor lor extrem de valoroase.
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CÂMPUL LEXICO-SEMANTIC
ÎN CONCEPȚIA LUI EUGENIO COȘERIU
Prof. drd Iuliana DASCĂLU
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Cea mai cuprinzătoare concepție a unei semantici de structuri
lexematice de până astăzi a fost propusă de E. Coșeriu, concepție pe care o
vom discuta pe larg și după care ne vom ghida în demersul nostru. Scopul
semanticii sale este acela de a evita inadecvările abordărilor anterioare și de
a reduce toate problemele unei semantici structurale la un singur sistem.
Sistemul cuprinde structurile paradigmatice și structurile sintagmatice.
Structurile paradigmatice sunt împărțite în structuri primare (câmpul lexical
și clasa lexicală) și structuri secundare (procesele de formare a cuvintelor).
Structurile sintagmatice sunt reprezentate de „solidaritățile lexicale”.
1. Distincții preliminare
E. Coșeriu susține că dimensiunea vastă a vocabularului constituie o
problemă ce ține de dificultatea practică și că nu prezintă o problemă pentru
cercetare. El procedează ca Hjlmslev și încearcă să reducă materialul
complex supus analizei, însă realizează această reducere, pentru început, pe
baza unei serii de distincții preliminare1 :
1.1. Realitate extralingvistică și limbaj
E. Coșeriu consideră vocabularul drept ultimul strat lingvistic, aflat
în legătură imediată cu realitatea extralingvistică, drept pentru care, este
dificil să deosebim ceea ce aparține semnificației lingvistice de ceea ce
aparține unei cunoașteri a obiectelor.2 Într-o viziune structurală asupra
vocabularului, tot ce ține de vocabularul tehnic și terminologie este eliminat
încă de la început, pentru a se ajunge la o reducere considerabilă a numărului
de unități lexicale. Așadar, structurile lexematice privesc conținuturile
1
2

E. Coșeriu, 2016, pp. 80-92.
E. Coșeriu, 1970b.
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lingvistice, și nu realitatea extralingvistică. G. Mounin susține că orice
realitate extralingvistică relativ stabilă sfârșește prin a fi lexicalizată3.
1.2. Limbaj și metalimbaj
Fiecare semnificant care aparține limbajului primar poate fi utilizat
metalingvistic și substantivizat în acest scop. În sfera metalingvistică avem
de-a face cu o nomenclatură nelimitată, în care elementele se află în opoziție
unele cu altele, drept pentru care aceasta trebuie eliminată din punctul de
vedere al semanticii structurale. Așadar, structurile lexematice se bazează pe
limbajul primar și nu pe metalimbaj.
1.3. Sincronie și diacronie
E. Coșeriu a analizat în amănunt distincția dintre descrierea limbii
(sincronie) și istoria limbii (diacronie), două perspective care nu trebuie
confundate. El afirma că „limba funcționează sincronic și se constituie
diacronic”4, drept pentru care, când sunt descrise structurile funcționale ale
limbii, obligatoriu investigația trebuie să fie întreprinsă în sincronie.
Totodată, trebuie să facem deosebirea dintre sincronia structurilor și
sincronia limbajului :
„Unele structuri foncționale pot să se mențină mai mult sau mai
puțin vreme îndelungată, ceea ce semnifică faptul că sincronia lor internă
depășește simultaneitatea lor cu alte structuri ale limbii.”5.
Cu alte cuvinte, unele structuri se mențin în timp, pe când altele
suferă o schimbare lingvistică.
În ceea ce privește faptele diacronice, acestea sunt prezente, într-o
oarecare măsură, și în sincronie. Un exemplu în acest sens ar fi
întrebuințarea intenționată a arhaismelor. Dacă ne referim la analiză,
lucrurile se prezintă astfel :
„O descriere amănunțită și completă presupune, în această privință,
să descrii o „sincronie” aleasă drept fundamentală și să consemnezi în
paralel celelalte „sincronii”, adică diferențele diacronice co-existente în
aceeași stare de limbă, pentru toate cazurile în care aceste diferențe există
și funcționează.”6.
3

G. Mounin, 1972, pp. 162-163.
E. Coșeriu, 1997, p. 154.
5
E. Coșeriu, 1966, p. 192.
6
Ibidem, p. 194.
4
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În concluzie, structurile lexematice au de-a face cu sincronia, și nu
cu diacronia.
2. Tehnica discursului și discursul repetat
După E. Coșeriu, tehnica discursului reprezintă :
„Elementele liber disponibile și procedeele unei limbi, iar discursul
repetat cuprinde tot ceea ce, într-o tradiție lingvistică, apare numai în formă
fixă : expresii fixe și locuțiuni, expresii idiomatice, proverbe, zicale etc.”7.
Opozițiile între elementele discursului repetat nu sunt posibile,
întrucât ele nu sunt comutabile. Totuși, ca entități întregi, cu o singură
semnificație globală, expresiile fixe sunt comutabile și chiar se pot distinge
trei tipuri diferite de comutare :
a. Comutare cu enunțuri sau texte întregi la nivelul enunțurilor sau
al textelor : texteme sau frazeme.
b. Comutare cu sintagme, interpretate la nivel sintagmatic:
sintagme stereotipe.
c. Comutare cu cuvinte simple, interpretate la nivel lexical :
perifraze lexicale.
După E. Coșeriu, doar perifrazele constituie o parte a lexematicii,
deoarece pot funcționa, într-un câmp lexical, în opoziție cu cuvintele simple.
Tehnica discursului formează obiectul discuțiilor ulterioare, întrucât
fenomenele lingvistice ale acestei tehnici sunt analizabile și structurabile din
punct de vedere lingvistic. Prin urmare, structurile lexematice sunt
determinate în cadrul tehnicii discursului, și nu în discursul repetat.
2.1. Limba istorică și limba funcțională
Limbile istorice (franceza, germana etc.) dețin o tehnică sincronică a
discursului de natură neomogenă, ceea ce înseamnă că prezintă variațiuni interne :
a. Diferențe diatopice – ce țin de spațiul geografic (dialectele)
b. Diferențe diastratice – condiționate de clasele socio-culturale ale
comunității lingvistice (referitoare la niveluri de limbă)
c. Diferențe diafazice – ce țin de intenția exprimării (privitoare la
stiluri de limbă)
E. Coșeriu consideră că limba istorică reprezintă un diastem, adică „un
ansamblu de „sisteme lingvistice”, între care se găsește la fiecare pas coexistență și interferență”8, diasistem pe care îl denumește arhitectura limbii.
7

E. Coșeriu, 2016, p. 87.
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Spre deosebire de limba istorică, limba funcțională prezintă o tehnică
a discursului fără niciun tip de diferențe, adică este sintopică, sinstratică și
sinfazică. Fiind o tehnică complet omogenă, în cadrul limbii funcționale
poate fi determinată structura limbii. Așadar, structurile lexematice vizează,
întotdeauna, o limbă funcțională, și nu o limbă istorică, în mod global.
2.2. Tip, sistem, normă și discurs
Aceste patru niveluri de structurare (tip, sistem, normă, discurs9) au
fost propuse de E. Coșeriu pentru tehnica discursului dintr-o limbă
funcțională. Prin tip înțelegem o „unitate a diverselor procedee dintr-o
limbă”, iar discursul ține de domeniul vocabularului și vizează
„semnificațiile discursive ori variantele lexicale care pot fi de natură
contextuală sau situațională.”10 Acestea se regăsesc în dicționare ca accepții
ale cuvintelor sub diferite intrări.
Distincției dintre sistemul și norma limbii i se atribuie o mai mare
însemnătate în cadrul semanticii structurale a lui E. Coșeriu :
„Norma cuprinde tot ceea ce, în „tehnica discursului”, nu este în
mod necesar funcțional (distinctiv), ci ceea ce este în același timp
tradițional (socialmente) fixat, care este uz comun și curent în comunitatea
lingvistică. Sistemul, din contră, cuprinde tot ceea ce este obiectiv
funcțional (distinctiv).”11.
În urma definiției, înțelegem că preocuparea semanticii structurale
este legată doar de nivelul sistemului, adică de opozițiile lexicale
funcționale. Cu toate acestea, nu trebuie neglijată nici lexicologia normei,
cum ar fi chestiunile privitoare la frecvență și altele. În concluzie, structurile
lexematice se referă la sistemul limbii, și nu la norma limbii.
2.3. Semnificație și desemnare
E. Coșeriu consideră această distincție foarte importantă pentru
semantica structurală.
„Doar semnificația este propriu-zis lingvistică și, prin urmare, poate
fi structurată la nivelul limbii și la nivelul lingvistic, însă nu și desemnarea,
care este legată de la sine de extralingvistic”12.
E. Coșeriu, 1966, p. 199.
E. Coșeriu, 1969.
10
E. Coșeriu, 2016, p. 89.
11
E. Coșeriu, 1966, p. 205.
12
E. Coșeriu, 1970, p. 105.
8
9
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Cu alte cuvinte, prin intermediul relațiilor pur lingvistice și prin
relațiile dintre semnificații este determinată semnificația, pe când
desemnarea reprezintă relația semnelor lingvistice cu obiectele din realitatea
extralingvistică. E. Coșeriu oferă ca ilustrare exemplul lui E. Husserl, unde
„unul și același „obiect” (Napoleon I) este desemnat, într-adevăr, prin
semnificații diferite, opuse.”13 Așadar, diferența dintre cele două funcții
lingvistice este remarcabilă : „semnificația este conceptuală, desemnarea,
dimpotrivă, este ontică”14, iar structurile lexematice constituie o problemă
ce ține de semnificație, și nu de desemnare.
Analiza minuțioasă a celor șapte distincții preliminare este extrem de
importantă, deoarece, doar după o atentă operare a acestora, putem ajunge la
structurile lexematice.
3. Tipologia câmpurilor lexicale
Pentru E. Coșeriu, câmpul lexical reprezintă structura paradigmatică
primară, ceea ce înseamnă că lexemele, care pot fi alese într-un anumit
punct din lanțul vorbirii15, aparțin vocabularului primar și formează o serie
de opoziții. Definiția lui E. Coșeriu constituie o dezvoltare a teoriei TrierWeisgerber, într-o direcție structuralistă. El definește câmpul lexical ca fiind
„o paradigmă constituită din unități lexicale de conținut (lexeme), care își
împart o zonă de semnificație continuă comună și care se găsesc în opoziție
imediată unele cu celelalte.”16 Opoziția imediată se realizează prin trăsăturile distinctive minimale (seme) și se poate stabili între o arhiunitate și o
unitate sau între arhiunități, ceea ce înseamnă că un câmp poate fi inclus
într-un alt câmp. Acest lucru conduce către o împărțire a câmpurilor lexicale
în micro-câmpuri și macro-câmpuri. Vom numi macro-câmp câmpul lexicosemantic al drumurilor, iar micro-câmpuri, câmpurile intrate în configurația
acestuia (câmpul drumurilor amenajate, câmpul drumurilor de interes local
etc). Într-un micro-câmp, opozițiile se stabilesc între lexeme, iar într-un
macro-câmp, opozițiile se stabilesc între arhilexeme și lexeme. În general,
un câmp lexical corespunde unui sistem categorial (gen, număr, mod, timp,
aspect), iar opozițiile interne ale unui câmp corespund opozițiilor existente
în interiorul unei categorii gramaticale. Angela Bidu-Vrănceanu susține că
E. Coșeriu, 2016, p. 91.
E. Coșeriu, 1967a, pp. 14-15.
15
E. Coșeriu, 2016, p. 93.
16
E. Coșeriu, 1968, p. 8.
13
14
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din analiza lui E. Coșeriu nu rezultă cu claritate dacă un câmp coincide cu
una sau mai multe paradigme17. Drept urmare, aceasta urmărește statutul
poliparadigmatic al unui câmp în funcție de numărul și tipul semelor
comune și de natura semelor variabile (specifice). Se oferă spre
exemplificare câmpul numelor de rudenie, în care arhisememul este
reprezentat de semele comune /relație dintre oameni/ + /de rudenie/+ /de un
anumit tip/, corespunzător arhilexemului RUDĂ. Semul comun /de un
anumit tip/ se împarte în două valori : „(rudenie) naturală sau de sânge” și
„(rudenie) social sau prin alianță”, arhisememe la nivelul celor două
paradigme din acest câmp, cărora nu le corespunde în limba română un
arhilexem. Angela Bidu-Vrănceanu ajunge la concluzia că, datorită
complexității diferite a arhisememului, apar clase paradigmatice inegale sub
aspectul capacității de subdivizare în alte clase paradigmatice. Semele
variabile distinctive au proprietatea de a se repeta sau de a varia, în diferite
grade, de la o paradigmă la alta, fapt ce a condus către stabilirea a două
tipuri de câmpuri poliparadigmatice : omogene și neomogene18. Pe de o
parte, în câmpurile poliparadigmatice omogene, diferențele de sens se
stabilesc pe baza acelorași seme variabile, care se repetă de la o paradigmă
la alta, cum se întamplă în cazul numelor de culori sau de rudenie. Pe de
altă parte, în câmpurile poliparadigmatice neomogene, fiecare paradigmă are
seme variabile cu caracteristici diferite. Câmpul fenomenelor sonore și
câmpul numelor de locuințe pot fi cosiderate câmpuri poliparadigmatice
neomogene. Angela Bidu-Vrănceanu definește câmpul lexical ca fiind un
subansamblu subordonat ansamblului lexical al limbii române, interpretat ca
o paradigmă sau o sumă de paradigme lexico-semantice19.
3.1. Tipuri formale de opoziții
E. Coșeriu distinge trei tipuri de opoziții lexematice : graduale,
echipolente și privative.20 Opozițiile sunt graduale dacă termenii au în
comun o anumită particularitate, dar în grade diferite, de exemplu
cald/călduț. Atunci când doi termeni sunt logic echivalenți, opozițiile sunt
echipolente ; de exemplu, numele de culori. Dacă marca opoziției
caracterizează unul din termeni și lipsește la celălalt, atunci opozițiile sunt
Angela Bidu-Vrănceanu, 2008, p. 67.
Ibidem, p. 69.
19
Ibidem, p. 18.
20
E. Coșeriu, 1975.
17
18
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privative21 ; de exemplu, a risipi/ a cheltui. Coșeriu demonstrează că în
cadrul aceluiași câmp pot funcționa diferite tipuri de opoziții, care pot servi
la caracterizarea secțiunii de câmpuri sau micro-câmpuri. De exemplu, în
câmpul culorilor există o opoziție graduală (alb-gri-negru), dar și opoziții
echipolente (roșu, verde, albastru). Când caracterizează câmpuri întregi,
tipurile formale de opoziții au rolul de a distinge subcâmpuri, iar criteriul
tipurilor formale de opoziții se arată subordonat criteriului numărului de
dimensiuni (criterii semantice) care funcționează în câmpuri.
3.2. Criterii de structurare și funcționare a câmpurilor semantice
Pe lângă criteriul tipurilor formale de opoziții, E. Coșeriu adaugă următoarele
criterii22 de care depind structurarea și funcționarea câmpurilor semantice :
a. Numărul dimensiunilor manifestate de opozițiile unui câmp ;
b. Felul în care dimensiunile se combină în interiorul câmpului;
c. Tipul ontic al opozițiilor lexematice;
d. Tipul raportului între conținutul și expresia lexemelor (și al
opozițiilor lor).
În urma acestor criterii, E. Coșeriu realizează un prim clasament al
câmpurilor semantice, din trei puncte de vedere:
a. După configurația lor
b. După sensul lor obiectiv
c. După exprimarea lor.
3.3. Dimensiunea
Pe lângă elementele constitutive ale câmpului lexical și pe lângă
conceptele de bază cu care vom opera (lexemul, arhilexemul și semul23), E.
Coșeriu introduce și ideea de dimensiune, idee preluată de la F. G.
Lounsbury.24 „Dimensiunea” este criteriul implicat de o opoziție care
„furnizează ierarhia pentru opozițiile ce funcționează între lexemele
determinate ale câmpului”25, cu alte cuvinte, proprietatea semantică vizată
de o opoziție. Această proprietate se referă la conținutul în raport cu care se
stabilește opoziția și care există numai pentru că o opoziție se raportează la
el. Într-un câmp lexical pot funcționa diverse dimensiuni : în câmpul
21

Alexandru Graur, 1971, p. 236.
E. Coșeriu, 1975.
23
Cf. Precizări terminologice.
24
E. Coșeriu, 2016, p. 96.
25
Ibidem.
22
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numelor de rudenie avem dimensiuni precum „sex” (masculin/feminin),
„linie” (directă/ indirectă), „tipuri de rudenie” (naturală/ artificială), „grad” (
primul grad/ al doilea grad etc.). Dimensiunea este ceea ce este comun
diferențelor dintre termenii unei opoziții, adică trăsăturilor lor distinctive.
Desigur, există și situații în care pentru o dimensiune există o singură
opoziție, iar în acest caz, dimensiunea coincide cu opoziția. Chiar și așa,
dimensiunea nu este opoziția însăși, ci fundamentul ei. Această noțiune este
folosită și de alți autori sub numele de „criteriu semantic” sau „axă
semantică”. Deși preferă termenul „dimensiune”, E. Coșeriu numește
această noțiune și „categorie lexicală”26, întrucât vorbim despre fapte
lingvistice analoage cu categoriile simple ale gramaticii. Coșeriu păstrează,
totuși, termenul de „categorie lexicală” pentru valorile manifestate prin
câmpuri întregi (rudenie, culori, locuințe, etc.).
3.3.1. Câmpurile lexicale după configurația lor
În funcție de numărul dimensiunilor care funcționează în câmpuri,
acestea se împart în două categorii : câmpuri unidimensionale (cu o singură
dimensiune) și pluridimensionale (cu mai multe dimensiuni). Câmpurile
unidimensionale sunt analoage categoriilor simple ale gramaticii, de exemplu,
categoria numărului. Adjectivele privind temperatura fac parte dintr-un câmp
unidimensional. Câmpurile pluridimensionale sunt analoage cu categoriile
gramaticale complexe, de exemplu, categoria genului. Câmpul numelor de
rudenie și câmpul adjectivelor privind vârsta sunt câmpuri pluridimensionale.
3.3.2. Câmpurile unidimensionale
În funcție de tipurile formale de opoziții pe care se bazează, E. Coșeriu
identifică trei subtipuri de câmpuri unidimensionale : antonimice, graduale și seriale.
3.3.3. Câmpurile antonimice
Câmpurile antonimice se bazează pe opoziții de tipul x/ non-x, adică
sunt analoage cu opozițiile privative. De regulă, sunt constituite doar din doi
termeni , dintre care unul este negația celuilalt : mic-mare, sus-jos, gol-plin
etc. Dacă, în cadrul acestor câmpuri, se adaugă alte distincții complementare
la opozițiile de bază, ele devin câmpuri pluridimensionale , în care termenii
primari funcționează ca arhilexeme. Dacă distincțiile adăugate sunt

26

E. Coșeriu, 1975.
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graduale, ele rămân unidimensionale, deoarece nu are loc o schimbare de
dimensiune: minuscul-mic-mare-imens.
E. Coșeriu subliniază diferența dintre negativitatea în fonologie și
gramatică și negativitatea lexicală. În primul caz, înțelegem negativitatea ca
fiind absența unei determinări funcționale, iar formula x/ non-x privește doar
trăsăturile distinctive, nu și unitățile corespondente, a căror existență este
asigurată de alte trăsături. În semantica lexicală, însă, x/ non-x este un
conținut cu substanță proprie, care există și care conține atât determinatul,
cât și determinantul. În lexic, adevărata privativitate (absența unei trăsături
distinctive) va fi găsită în domeniul sinonimelor, dar din punctul de vedere
al ordonării lexemelor în câmpuri semantice, opozițiile antonimice și
sinonimice nu prezintă diferențe esențiale.
În domeniul adjectivelor și al verbelor, câmpurile antonimice sunt
foarte numeroase.
3.3.4. Câmpurile graduale
Câmpurile graduale sunt alcătuite din opoziții graduale. Dimensiunii
îi corespunde un arhilexem, în interiorul căruia lexemele sunt ordonate
corespunzător gradelor semnificate de substanța semantică în cauză. Este
cazul adjectivelor privitoare la temperatură : rece/ recișor. E. Coșeriu pune
problema integrării câmpurilor graduale tipului antonimic. Un câmp
antonimic poate avea două secții graduale, cum este cazul lui minuscul-mic /
mare-imens27. Dacă acest lucru ar fi valabil pentru toate câmpurile graduale,
ele ar fi interpretate drept secțiuni ale câmpurilor antonimice, adică
subcâmpuri. Un câmp într-adevăr gradual este suita compusă din : secundăminut-ora-zi-săptămână-lună-an-etc. Dar cum condiția unui câmp gradual este
aceea de a exista un minim și un maxim al unei proprietăți, termenii aflați la
polii câmpului pot fi interpretați ca fiind contrari. Însă, dacă există grade
intermediare între aceștia, putem vorbi de gradualitate. E. Coșeriu oferă ca
exemplu câmpul culorilor, în care alb este contrariul lui negru, dar cum există
gradul intermediar gri, secțiunea este una graduală. Exemplele câmpurilor
graduale sunt, de cele mai multe ori, câmpuri terminologice, destul de rare.
4. Câmpurile seriale
Câmpurile seriale au în componența lor opoziții multilaterale
echipolente. Spre deosebire de câmpurile antonimice și graduale, termenii
Pentru graduabilitatea perechilor cald/rece, mare/mic, cf. P. Gh. Bârlea, 1993, pp. 37-45;
Cf. P. Gh. Bârlea, 1999, p. 36.
27
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din interiorul câmpurilor seriale au același statut logic și semantic și același
nivel. Zilele săptămânii sau numele de păsări sunt aduse drept exemplificare
de E. Coșeriu. Vrabie se opune, în mod imediat și identic, tuturor celorlalte
păsări, cum este și cazul lui vineri.
Câmpurile seriale se împart, la rândul lor, în ordinale și non-ordinale.
Lexemele care aparțin câmpurilor ordinale apar într-o ordine fixă, fapt ce
caracterizează câmpurile ordinale ca fiind serii închise. Spre deosebire de
acestea, câmpurile non-ordinale sunt serii deschise și neordonate, cu alte
cuvinte, se pot adăuga, în mod infinit, lexeme noi. Așadar, structurarea propriuzis lingvistică începe doar la nivelul arhilexemelor. Ca exemplu, amintim
numele de pești, păsări, flori etc. La nivelul lexemelor lor, câmpurile seriale
non-ordinale sunt nomenclaturi, fără organizare semantică „de limbă”.
4.1. Câmpurile pluridimensionale
Câmpurile pluridimensionale se împart, de asemenea, în două clase :
câmpuri bidimensionale (cu două dimensiuni) și câmpuri multidimensionale
(cu mai multe dimensiuni).
4.2. Câmpurile bidimensionale
Câmpurile bidimensionale sunt alcătuite din două subtipuri : câmpuri
corelative și non-corelative. E. Coșeriu le numește câmpuri corelative pe
acelea în care cele două dimensiuni se încrucișează, formând fascicole de
corelații. În cadrul acestora, combinarea se realizează între o opoziție
„antonimică” și o opoziție „sinonimică”. În urma acestor corelații rezultă, de
obicei, fascicole cu patru sau trei termeni :
îngust / lat
a merge
|
|
strâmt / larg
a se duce/ a veni
Atunci când dimensiunile nu se încrucișează, ci sunt paralele sau
învecinate, vorbim despre câmpuri non-corelative. În componența acestora
se află două secțiuni distincte, în interiorul cărora opozițiile sunt graduale
într-una și echipolente în alta sau doar opoziții echipolente. De exemplu, în
câmpul numelor de culori, regăsim o secție „acromatică” și o secție
„cromatică”. În prima secție (alb-gri-negru), opozițiile sunt graduale, iar în
cea de-a doua (roșu, galben, albastru), opozițiile sunt echipolente. Câmpul
numelor de culori a fost amintit și de J. Lyons, atunci când acesta se referea la
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incompatibilitate28, fiecare lexem fiind cosiderat negația implicită a celuilalt.
Termenii de culoare formează, așadar, un grup de unități lexicale incompatibile.
4.3. Câmpurile multidimensionale
Câmpurile multidimensionale pot fi împărțite în două clase :
câmpurile ierarhizante și câmpurile selective.
4.4. Câmpurile ierarhizante
Dimensiunile, în cadrul acestor câmpuri, se aplică succesiv, adică
distincțiile se află, de fiecare dată, în termenii deja distinși. În ceea ce
privește structura lor, câmpurile pot fi reprezentate sub forma unor arbori
răsturnați. E. Coșeriu oferă, drept exemplu, câmpul numelor privind
sonoritatea în limba germană, analizat de Heyse29. Acest câmp prezintă
următoarele distincții succesive : „mecanic-nemecanic”, „netransferattransferat”, „neomogen-omogen” , „trimis înapoi-netrimis înapoi” și
„calificat-necalificat”.
Dacă aceleași distincții sunt făcute paralel în ramurile lor opuse,
vorbim despre câmpuri ierarhizante corelative. Dacă trăsăturile distinctive
ale unei opoziții sunt indiferente față de toți termenii celorlalte ramuri ale
câmpului, ne referim la un câmp ierarhizant non-corelativ.
4.5. Câmpurile selective
Spre deosebire de câmpurile ierarhizante, în cadrul câmpurilor
selective nu vom avea trăsături indiferente. Astfel, toate distincțiile sunt
folosite în întregimea lor, în același timp. Un câmp fără trăsături indiferente,
tipic selectiv, este câmpul siège, analizat de B. Pottier.
Câmpurile selective pot fi simple, cu un singur arhilexem, sau
compuse, cu mai multe arhilexeme care se întrepătrund. În cazul celor din
urmă, trăsăturile distinctive ale unui lexem nu sunt indiferente în interiorul
aceluiași arhilexem, dar pot fi indiferente în raport cu alte arhilexeme,
cărora același arhilexem le poate fi subordonat.
5. Câmpurile lexicale după sensul lor obiectiv
La baza acestui clasament se află tipurile „ontice” de opoziții din
care câmpurile lexicale sunt constituite, adică tipul raportului lor cu
28
29

J. Lyons, 1970, pp. 351-550.
E. Coșeriu, 1967b, pp. 491- 494.
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realitatea extralingvistică pe care o organizează. În acest sens, opozițiile
lexematice sunt repartizate în două clase : opoziții „substantive” și opoziții
„relaționale”. Denumirea opozițiilor provine de la noțiunile termenilor din
interiorul acestora. Așadar, opozițiile substantive sunt cele ale căror termeni
sunt noțiuni „substantive”, adică noțiuni care desemnează proprietăți
obiective ( arbore, fluviu, piatră). Opozițiile relaționale sunt opozițiile ale
căror termeni sunt noțiuni „relaționale”, adică noțiuni care desemnează
relații (unchi, nepot, joi). Noțiunea de unchi, nepot nu există în realitate, ci
doar cea de unchiul lui X, nepotul lui X. De asemenea, zilele de joi au în
comun doar faptul că se găsesc într-o serie fixă a zilelor săptămânii, concret
între miercuri și vineri.
După același principiu, E. Coșeriu împarte și câmpurile lexicale în
două clase : câmpuri substantive, constituite din opoziții substantive, și
câmpuri relaționale, constituite din opoziții relaționale. Printre câmpurile
substantive se numără câmpurile „culorilor”, ale „ființelor”, ale „temperaturii”,
dar și câmpul „drumurilor”. Câmpurile relaționale cuprind câmpurile zilelor
săptămânii, ale numelor de rudenie, ale „lunilor anului” etc.
Acestea din urmă pot fi împărțite, la rândul lor, în câmpuri
poziționale și non-poziționale. Lexemele dintr-un câmp pozițional
desemnează poziția pe care obiectul desemnat o ocupă în raport cu un punct
de orientare în spațiu sau timp sau într-o serie fixă, cum este cazul numelor
de luni sau numelor zilelor săptămânii. Putem înțelege, deci, faptul că acele
câmpuri seriale ordinale, despre care am vorbit anterior, reprezintă un subtip al câmpurilor poziționale.
În schimb, relațiile din câmpurile non-poziționale sunt fundate
obiectiv, adică obiectul desemnat se află în raport cu toate realitățile în care
el este unul dintre termeni. În cazul de față, putem vorbi despre o schimbare
a perspectivei, fără a părăsi sfera relațiilor date. De exemplu, joi nu poate fi,
în aceeași serie fixă, și luni sau sâmbătă, dar mătușa lui X, poare fi, în
același timp, mama lui Y sau fiica lui Z. Așadar, câmpul numelor de rudenie
este considerat un câmp relațional non-pozițional.
6. Câmpurile lexicale după expresia lor
E. Coșeriu a realizat această clasificare în funcție de două criterii:
regularitate și recursivitate:
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„Regularitatea este relația constantă între raporturile de conținut și
raporturile de expresie, adică „motivarea analogică” a expresiei prin conținut.”30.
Atunci când regularitatea corespunde unei singure categorii și se
manifestă în interiorul paradigmei, vorbim despre o regularitate internă, iar
atunci când ea este concepută într-o categorie în raport cu altă categorie,
regularitatea este externă. În urma principiului regularității, E. Coșeriu
distinge două tipuri de câmpuri: câmpuri regulate și câmpuri neregulate. În
general, câmpurile lexicale corespund câmpurilor neregulate, însă pot
prezenta secțiuni și corelații regulate. De exemplu, corelația „sex”, din
câmpul numelor de rudenie, este exprimată prin genul gramatical „regulat”.
Un alt principiu al ordonării lexemelor și sensurilor este cel al
recursivității:
„Recursivitatea este reluarea expresiei unei anumite zone a unei
paradigme într-o altă zonă, cu distinții ulterioare, ale aceleiași paradigme.”31.
Din acest punct de vedere, E. Coșeriu distinge două tipuri de
câmpuri : continue (omogene) și recursive (omoloage). Recursivitatea nu
apare în câmpurile continue, ea este proprie anumitor nomenclature
populare, dar apare și în lexical de bază. În câmpurile recursive, aceiași
termeni sunt reluați în cadrul mai multor distincții. Câmpul numelor de
rudenie, în franceză și germană, este unul tipic recursiv. În italiană și
spaniolă, în schimb, recursivitatea apare doar la periferie, pentru distincțiile
de grad, în rest, câmpul fiind continuu.
Tipologia câmpurilor reprezintă o modalitate de a crea o privire de
ansamblu asupra vocabularului unei limbi naturale, vii. Ramificarea
paradigmatică este condiționată de cea lexematică și semică și, implicit, de
ierarhia în ansamblul vocabularului. Caracterul ramificat al structurii
vocabularului este condiționat de diferențele cantitative și calitative ale
câmpurilor, deosebiri condiționate de cantitatea și calitatea semelor. Din
aceste motive, E. Coșeriu descrie ansamblul structurii lexicului ca fiind un
„edificiu cu mai multe etaje, și nu o suprafață plană.”32
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1. Obiective
În lucrarea de față ne propunem o prezentare succintă a principalilor
formanți lexicali cu valori superlative în limba română actuală și în spaniola
actuală, pe baza analizei descriptive și contrastiv-tipologice a structurilor. În
demersul nostru, vom avea în vedere statutul unor particule ca rom. Arhi/sp. Archi, rom. Extra-/sp. Extra-, rom. Mega-/sp. Mega- etc., cu scopul de a
evidenția rolul lor în codarea intensității maxime. Sursa exemplelor folosite
o reprezintă limbajul eterogen al blogurilor, care estompează diferențele
dintre registrul cult și cel colocvial.
2. Cadrul teoretic general
O comunitate lingvistică poate determina în mod frecvent apariția
unor schimbări importante în limbă, care se reflectă în special la nivel
lexical. Schimbările sunt determinate, pe de o parte, de necesitatea
vorbitorului de a denumi realități noi, iar pe de altă parte, reflectă valori
individuale psihologice sau sociale. Dinamica sistemului lingvistic este pusă
în evidență de formațiile interne apărute recent, multe, cu caracter efemer.
Derivarea cu prefixe reprezintă un mijloc fundamental de formare
a cuvintelor atât în limba română, cât și în spaniolă. Poate fi un mijloc
singular de creare a lexemelor sau simultan, alături de sufixare, derivare
regresivă și compunere.1 În FCLR, prefixele sunt definite ca afixe adăugate
înaintea unui cuvânt întreg existent în limbă, înaintea rădăcinii cuvântului sau
înaintea unor teme „inexistente drept cuvinte independente”2.
Din punct de vedere lingvistic, productivitatea derivării este întărită
de structurile care includ așa-numitele „prefixoide”, asociate adesea de către
1
2

Cf. FCLR, II, p. 5.
Cf. FCLR, II, p. 7.
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cercetători, în mod justificat, unui alt procedeu: compunerea3. Aceste
elemente formative au valori lexicale concrete și, în plus, sunt încărcate cu
seme superlative pe care le transferă cuvântului-suport.4 Structura rezultată
este, astfel, o unitate cu individualitate semantică și morfologică. Raluca
Ionescu subliniază faptul că afixoidele întăresc sentimentul derivării, deși,
din punct de vedere lingvistic, se asociază compunerii5. În ceea ce privește
situația din spaniolă, NGLE include structuri ca super, archi-, hiper, megaetc. în aria prefixelor6. Ion Coteanu apreciază că diferența dintre prefixe și
prefixoide este mult mai mică decât cea dintre sufixe și sufixoide și adaugă
că unii autori o păstrează în virtutea criteriului etimologc: sunt cuvinte care
au sens lexical distinct la origine.7 Academicianul consideră, astfel,
distincția nerelevantă, pentru că vorbitorii sunt interesați doar de semantica
structurilor, opinie la care aderăm și noi, întrucât avem în vedere în special
uzul lor intensiv. Diferențierea se poate menține, cu precizarea că „ea nu are
consecințe funcționale.”8.
În lucrarea de față, vom include structuri precum hiper, mega, super, ultra
etc. în cadrul prefixării, fără să negăm autonomia relativă a acestor formanți.
3. Statutul formanților cu valoare intensivă
Atât în limba română, cât și în spaniolă, clasele gramaticale cele
mai supuse intensificării prin prefixare sunt adjectivul (ex. superieftin;
rebarato), substantivul (ex. megaaudiență; ultraviolencia), adverbul (ex.
superbine; rebién) și verbul (ex. supraîncărca; sobrecargar).
Este important de menționat faptul că nu toate prefixele cu
valoare intensivă au același sens, ci fiecare aduce valori suplimentare
nuanțate bazei căreia i se atașează. Astfel, se justifică opțiunea noastră
pentru încadrarea afixelor în rândul procedeelor lexicale de intensificare.

Termenul prefixoid a fost introdus în lingvistica românească de Iorgu Iordan și a fost
adoptat ulterior de majoritatea cercetătorilor, întrucât aceste elemente formative, spre
deosebire de prefixele propriu-zise, păstrează o oarecare independență semantică și
funcțională. Cf. Iorgu Iordan, 1947, pp. 192-194; Cf. Adriana Stoichițoiu-Ichim, 2007, pp.
10-11; cf. Petre Gheorghe Bârlea, 2013, pp. 234-236.
4
Cf. Raluca Ionescu, 2004, p. 151.
5
Ibidem.
6
NGLE, tomo 3, p. 4997.
7
Ion Coteanu, 2007, p. 66.
8
Ibidem.
3
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Prefixele purtătoare de seme ale intensității au la bază, în general, o
valoare locativă, „es decir se pasa de la idea de extensión y de límite
especial a la de grado de intensidad”.9 Totodată, pe lângă relațiile spațiale,
prefixele determină și diferite tipuri de intensitate. Astfel, prefixele intensive
care arată gradul maxim provin din structuri cu valoare locativă, ce
sugerează poziția extremă, situarea dincolo de limitele spațiale. În această
situație, se găsește ultra- (rom. „dincolo de”/sp. „más allá de”) sau extra(rom. „în afara”/sp. „fuera de”). Plecând de la orientarea spațială, derivă și
semnificații conexe, cum ar fi cea de ierarhie. Un exemplu relevant este sp.
Archi-/rom. Arhi-, care arăta inițial superioritatea în cadrul unei ierarhii,
pentru ca ulterior să redea intensitatea maximă. Situația sa nu este, însă,
singulară. De asemenea, „re-/sobre- „desarrollan contenidos de iteración de
los que se derivan valores intensivos”10. În română, re- este folosit
preponderent cu valoare iterativă (nuanța intensivă se pierde).
Așadar, atât în spaniolă, cât și în română, putem vorbi de o
resemantizare a prefixelor, întrucât multe dintre acestea dezvoltă valori
secundare care ajung să le înlocuiască treptat pe cele originare.
În ceea ce privește uzul acestor prefixe, extra-, super-, supra-, ultrasunt folosite în stilul științific cu valori concrete („afară”, „deasupra”,
„dincolo de”), iar în stilul publicistic (ulterior, în limbajul familiar),
„aproape exclusiv cu valoarea abstractă de superlativ”.11 Putem extinde
afirmația și în ceea ce privește limbajul blogurilor, întrucât prefixele sunt
utilizate preponderent cu valoare intensivă.
Pe baza corpusului nostru de lucru, atât pentru limba română, cât
și pentru spaniolă am identificat următorii formanți:
• (rom.) ARHI-; (sp.) ARCHIElsa Lüder identifică două realizări distincte ale prefixului arhi-. În
prima situație (arhi-1), este semnalată originea grecească a particulei, care
„a pătruns în limba română prin limbajul bisericesc”.12 Cea de-a doua
realizare a lui arhi- (arhi-2) a apărut, în opinia cercetătoarei, odată cu
neologismele franceze.13 Se pare că punctul de plecare l-a reprezentat
substantivul archimillionaire, iar, ulterior, s-au format alte structuri
9

Ibidem.
NGLE, tomo 3, p. 5011.
11
Ibidem.
12
Elsa Lüder, 1995, p. 239.
13
Elsa Lüder, 1995, p. 240.
10
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autohtone.14 Arhi-2 este un prefix „cu o disponibilitate de conexiune foarte
ridicată”, folosit în idiomul familiar, dar și în limba literară, mai ales pe
lângă adjective.15 Situația este asemănătoare în cele două limbi, întrucât
particula se sprijină pe un etimon comun. În ceea ce privește uzul său din
spaniolă, José Alberto Miranda precizează că în limba actuală, tendința este
să se asocieze cu baze adjectivale, pentru a indica intensitatea maximă16:
(1) „[…] UNICEPE, una institución librera archiconocida en el mundo
cultural luso.” (http://versovivace.blogspot.com/p/obras-representadas.html)
În corpus l-am întâlnit o singură dată pentru spaniolă, în exemplul
propus anterior, însoțind un adjectiv. Pentru limba română, predomină
asocierea cu o bază adjectivală (2), dar l-am regăsit și în context adverbial
(ex. 3) sau verbal (ex. 4) :
(2) „Victor Ponta o să susțină că problema datoriilor ELCEN către
RADET era veche și arhicunoscută […].” (https://mihaivasilescublog.ro
/2016/09/08/consecinte-bucurestiului-apa-calda/)
(3) „Continuând, o spunem noi, că de vină-i electoratul românesc,
mentalitatea acestuia, cu arhi-bine-știutele: «Asta-i situația», «Merge și
așa», «Dar pe cine să alegi» etc., etc.” (http://dan-blog.ro/despreoctombrie-si-ce-va-mai-fi.html)
(4) „[…] dar eu m-am arhisăturat cu o pulpă și o aripioară.”
(https://tarameainventata.wordpress.com/2013/04/06/pui-pe-sareprovocarea-secreta/)
• (rom.) EXTRA-; (sp.) EXTRAExtra- este un prefix neologic, de origine latină, („dubletul prefixului
moștenit” stră-), „care a pătruns în limba română mai ales prin
împrumuturi din limbile moderne” (de obicei, din franceză și din italiană).17
Valoarea superlativă a prefixului a luat amploare odată cu utilizarea lui în
limbile moderne, așa cum se întâmplă și în cazul altor prefixe. 18 Ideea este
întărită de M. Alvar și B. Pottier care îi subliniază, pentru spaniolă, de
asemenea, caracterul neologic și uzul relativ recent19.

Elsa Lüder, 1995, p. 240.
Ibidem.
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José Alberto Miranda, 1994, p. 91.
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FCLR, II, p. 114.
18
FCLR, II, p. 115.
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Vezi M. Alvar și B. Pottier, 1983, pp. 345-360.
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În ceea ce privește frecvența derivatelor cu extra-, în FCLR, se
precizează că prefixul este puțin productiv, dar că reprezintă, totuși, un
mijloc de formare a unor derivate spontane, care „prezintă avantajul că sunt
mai expresive și mai concise”.20 La nivelul corpusului nostru de lucru, am
înregistrat exemple în care se atașează unei baze adjectivale (ex. 5, 6) sau
nominale (doar pentru română : ex. 7), dar și situații în care este folosit ca
adjectiv independent, cu valoare superlativă (ex. 8, 9) :
(5) (rom.) „ Formele extra largi au dat tonul modei încă din anii 80
și trendul a fost încă de pe atunci extrem de iubit !” (https://www.ama
fashion.ro/blog/tendinte-paltoane-dama/)
(6) (sp.) „Comparte en ellas tus posts y además incluye contenido
extra interesante y relacionado con el contenido de tu blog para aquellos
que puedan leerlo.”(https://webgenio.com/blog/algunos-trucos-para-que-tublog-sea-mas-leido/)
(7) (rom.) „Poartă-le cu ghete și botine cât mai simple și genți din
piele naturală fără imprimeuri sau alte extra accesorii.”
(https://www.amafashion.ro/blog/tendinte-paltoane-dama/)
Observăm faptul că în niciuna dintre situațiile date, extra- nu se
atașează direct bazei sale, ceea ce evidențiază un grad de sudare scăzut și
caracterul spontan al creațiilor. De altfel, prefixul poate avea și ocurență
independentă, așa cum putem vedea în exemplele următoare :
(8) (rom.) „Lenjerie de pat de calitate extra” (https://www.decorino.
ro/blog/6-accesorii-care-ti-vor-transforma-patul-in-locul-preferat-dinintreaga-casa/)
(9) (sp.) „La luz directa es otro de los aspectos que más afectan a la
composición del aceite de oliva virgen extra […]” (https://www.oleoe
stepa.com/blog/como-conservar-el-aceite-de-oliva-virgen-extra/)
• (rom.) HIPER-; (sp.) HIPERHiper- este un prefix neologic de origine grecească împrumutat din
limbile moderne, „mai ales din franceză, dar și din italiană, germană, rusă,
engleză”. Acesta are o largă întrebuințare în terminologia științifică, în
special în domeniul medical.21
Statutul prefixului este asemănător în cele două limbi. María Isabel
Rodríguez Ponce identifică pentru spaniolă trei situații în care este selectat
20
21

FCLR, II, p. 115.
FCLR, II, p. 118.
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hiper-, valabile și pentru uzul său din română: în cazul termenilor existenți
încă din latină și greacă (ex. rom. Hiperbolă; sp. Hipérbole), în creațiile
relativ recente din limbajele de specialitate (ex. rom. Hipertrofie; sp.
Hipertrofia) și în structuri din limba comună/presă etc. (ex. rom. Hiperactiv;
sp. Hiperactivo).22
Semantic, arată superioritatea calitativă sau cantitativă, excesul,
exagerarea, asociate în anumite situații „patologicului”23, dacă avem în
vedere că în terminologia medicală. Conform FCLR, principalele derivate
cu hiper- sunt nominale, urmate, într-un număr mult mai mic, de adjective.
În corpus, am identificat doar două exemple pentru spaniolă, în care se
atașează cu cratimă unui nominal, după modelul următor:
(10) „El COVID-19, la amplitud de cuyo contagio es en buena parte
fruto de la hiper-interconexión humana, está acelerando de forma
dramática este proceso, con efectos profundos a presente y a futuro.”
(https://blog.realinstitutoelcano.org/el-virus-de-la-desglobalizacion/)
Pentru limba română, am întâlnit mai multe situații, în care se
asociază atât unui nominal (ex. 11), cât și unei baze adjectivale (ex. 12):
(11) „Bășicile se răspândesc pe piele, iar după vindecare pielea
capătă o culoare mai întunecată (hiperpigmentare).” (https://www.philips
.ro/c-e/blog/articol/sanatate-si-dieta/ce-este-si-de-ce-apare-foliculita.html)
(12) „Dar deh, dacă o bei într-un cort hiperaglomerat la
Oktoberfest... pățești plătești.” (http://scrisori-de-sertar.blogspot.com/2016/
09/oktoberfest-in-cifre.html)
În ciuda faptului că pătrunde și în limba comună, am putea spune că
uzul său nu este frecvent, întrucât se preferă selectarea altor formanți, mult
mai accesibili pentru blogger.
• (rom.) MEGA-/(sp.) MEGAUn alt formant care se situează pe o poziție similară ca sens și ca
frecvență de utilizare cu super- este mega-. În ultimii ani, este perceput ca o
noutate din punct de vedere funcțional și se asociază din ce în ce mai des cu
un adjectiv/adverb/substantiv, pentru a reda ideea de superlativ,
„transferând semnificația din sistemul metric în sintagme din limbajul
obișnuit.”24 María Isabel Rodríguez Ponce îl include în rândul prefixelor „1a
22

Ibidem.
FCLR, II, p. 117.
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Raluca Ionescu, 2004, p. 156.
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modă”, „que crece cada vez más como instrumento de superlación, con un
efecto muy similar al de super-”.25 Un rol decisiv asupra dezvoltării
ulterioare a lui mega- l-a avut influența limbii engleze.
În ceea ce ne privește, am identificat numeroase ocurențe ale
prefixului, în care se poate atașa unei baze adjectivale (ex. 13, 14),
adverbiale (doar pentru română: ex. 15) sau nominale (ex. 16, 17):
(13) (rom.) „[La Campana] Este paradisul calamarilor. Pentru cei
care sunt mari fani locul ăsta e mega cool.” (http://www.bloguluotrava.ro/
cum-mi-am-petrecut-3-zile-la-madrid-cu-mancare-buna-si-in-tribuna-lamai-tare-meci-de-fotbal-din-lume/#more-18869)
(14) (sp.) „Por si no lo sabías fue estrenada el 31 de mayo de 2019 y
es una biopic sobre Elton John. Seguro lo conocerás, ya que es un artista
megafamoso.” (https://www.mamaxxi.com/resena-pelicula-rocketman/)
(15) (rom.) „[Santita Carbon Mexicano] Este un loc care arată
foarte cool, mâncarea este bună și pe seară lumea se distrează mega tare.
Să încercați supa zilei. Tequilla.” (http://www.bloguluotrava.ro/cum-mi-ampetrecut-3-zile-la-madrid-cu-mancare-buna-si-in-tribuna-la-mai-tare-mecide-fotbal-din-lume/#more-18869)
(16) (rom.) „Uite că în ultimii doi ani, însă, băieții au reușit să o
facă și încă în stil mare […] organizând un mega-concert, având o prezență
foarte vivace în online, scoțându-și oamenii mai mult la înaintare și
individual […].” (https://danailie2004.blogspot.com/2013/11/concert-vunkin-cafe-teatru-play.html)
(17) (sp.) „El magnate Richard Branson anuncia megaconcierto
para Venezuela […].” (https://www.rilinews.com/blog/richard-bransonanuncia-megaconcierto-para-venezuela)
Exemplele de mai sus evidențiază disponibilitatea lui mega- de a se
alătura unor clase gramaticale diferite. Putem vedea că, în anumite situații,
prefixele sunt atașate unor adjective neadaptate limbii române, care respectă
„trendul”, fiind împrumutate, în special din limba engleză (ex. mega cool).
• (rom.) MACRO; (sp.) MACROMicro-macro sunt echivalentele grecești ale structurilor latinești
mini-maxi. Micro-, respectiv macro- sunt încadrate în sfera prefixelor culte,
având la origine sensul „mic” (micro)/„mare” (macro-). Majoritatea
derivatelor sunt termeni de specialitate, organizați adesea în perechi
25
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antonimice: (rom.-sp.) macrocosmos/microcosmos.26 Lingvista María Isabel
Rodríguez Ponce susține că în ultima perioadă, uzul s-a extins și se
regăsesc, de asemenea, în limbajul presei sau în cel publicitar, cu scopul de
a „mima” caracterul cult al textului, ca strategie comercială.27
În corpusul nostru, macro- apare o singură dată, însă păstrează o anumită
specializare semantică, părând a se utiliza în terminologia strict tehnică:
(18)„Poți să uiți de cumpărături, de calcularea caloriilor, de
încercarea de a consuma destui macronutrienți și micronutrienți…”
(https://www.iulia-andrei.ro/m-am-trezit-cu-mancarea-la-usa/)
Pentru limba spaniolă, nu am identificat niciun exemplu, însă
Albelda Marco semnalează prezența acestuia : macroesfuerzo.28
• (rom.) MAXI-; (sp.) MAXI-;
Maxi- a pătruns în limbă prin filieră franceză, fiind de origine latină.
Acesta este adesea înlocuit de super- sau de alți intensificatori din aceeași
sferă. Asemenea lui mega-, preferă bazele nominale, singurele situații pe
care le-am identificat la nivelul corpusului:
(19) (rom.) „Spre exemplu, un trench lung merge de minune cu o rochie
tricotată, pulovere maxi sau chiar cămăși clasice.” (https://www.amafashion.
ro/blog/tendinte-paltoane-dama/)
(20) (sp.) „Este día opté por un look muy cómodo, con un pantalón
de vestir y jersey de cuello vuelto en negro, un maxi abrigo de lana en
camel y mis nuevas Dr. Martens con plataforma que ya sabéis que están
súper de moda.” (http://www.allthatshewantsblog.com/)
• (sp.) RE-; RETE-; REQUETERe- (cu variantele rete-, requete-) este un prefix folosit frecvent cu
valoare intensivă în limba spaniolă. Semantica sa creează probleme, întrucât
se confundă adesea cu valoarea iterativă a lui re-. Este caracteristic limbii
vorbite și apare frecvent în America Latină. În ceea ce ne privește, am
identificat doar exemple în care este utilizată varianta rete-:
(21) „Después de un café delicioso, un tamalito retesabroso y un
clima fresco, fuimos a encontrarnos con las chicos y los chicas en el salón

María Isabel Rodríguez Ponce, 2002, p. 427.
Ibidem.
28
Albelda Marco, 2007, p. 77.
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de al lado.” (http://programaestataldefomentoalalectura.blogspot.com/2019/02/
basta-de-cuentos-telesecundaria-088.html)
Pentru limba română, nu am înregistrat această realizare. Ideea
noastră este întărită de afirmația lingvistului Ion Coteanu, care identifică în
cazul acestuia „o valoare strict iterativă”.29
• (rom.) SUPER-; (sp.) SUPERDupă criteriul ocurenței, formațiile cu super- sunt cele mai frecvente,
atât în limba română, cât și în spaniola actuală. Super- este un prefix
neologic, împrumutat în secolul al XIX-lea din franceză și latină „prin
formații puține și fără mare circulație în limbă”.30 Ulterior, au pătruns în
limbă împrumuturi din franceză și din engleză (adesea, intermediară fiind
tot franceza), aparținând terminologiilor tehnice.31 Uzul s-a extins treptat,
iar astăzi ocupă un loc privilegiat în rândul formanților cu valoare intensivă.
În ceea ce privește semantica prefixului, tot în FCLR se precizează că
„Intensitatea însușirii poate depăși limitele obișnuitului, atingând un grad
excesiv”.32 În corpusul nostru, pentru ambele limbi, am identificat
disponibilitatea prefixului de a se asocia cu baze adjectivale (ex. 22, 23),
nominale (ex. 24, 25) sau verbale (26, 27):
(22) (rom.) „Asortați-le cu o pereche de sneakersi sau bocanci și un
top cu mesaj haios – pentru ținute de zi super fresh & chic !”
(https://www.iulia-andrei.ro/tendinte-preferate-pentru-primavara-vara-2019/)
Observăm în exemplul de mai sus posibilitatea intensificatorului de a
se alătura chiar și împrumuturilor neadaptate, care intră în categoria așanumitelor „anglicisme”.
(23) (sp.) „Los precios no son super bajos.” (https://www.mochilean
doporelmundo.com/restaurantes-donde-comer-en-holbox-bien-y-barato/)
(24) (rom.) „Iar dacă atunci când citești asta crezi că eram super
bine plătiți sau ceva, află că lucrurile nu stăteau deloc așa.” (https://lipalipa.ro/2019/06/economisim-impreuna-bani-pentru-vacanta-p/)
(25) (sp.) „Un blog atractivo, que sea realmente super fácil crear y
añadir nuevos contenidos.” (https://superadmin.es/blog/wordpress/quenecesitas-para-crear-un-blog/)
29
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Ibidem.
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(26) (rom.) „Dacă Sophia asta magnifică, supermodel-superfemeiesuperom, e doar un diamant îngrozitor de bine șlefuit […]?”
(https://downtownjesus.wordpress.com/)
(27) (sp.) „Los teletipos no mienten y la superproducción tampoco…”
(https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/atodanoche/2010/09/02/viva-mipereza.html)
O observație care se impune în analiza corpusului nostru: formantul
în discuție este scris de bloggeri fără vreo liniuță care să marcheze valoarea
prefixală, pentru că, de cele mai multe ori, nici nu apare atașat prin sudare
de baza adjectivală, adverbială etc. Dincolo de problema legată de grafie, cu
care suntem obișnuiți din partea celor ce folosesc scrierea pe internet,
credem că aici este vorba despre perceperea lui ca adverb: super este luat ca
foarte, din structurile standard ale intensității.
• (rom.) SUPRA-; (sp.) SOBRESupra- „este împrumutul prefixului latin supra-, începând din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea”.33 Mai târziu, în secolul al XX-lea, a fost
preluat și direct din franceză, prin formații noi, însă structurile nu sunt
numeroase, pentru că în franceză uzul său este redus. Dezvoltarea semantică
ulterioară este pusă în legătură, mai degrabă, cu prefixele sur (fr.) și sopra
(it.), lăsându-l în urmă pe latinescul supra.
Pentru spaniolă, NGLE precizează că sobre- a fost înlocuit treptat cu
varianta cultă super-, nediferențiate semantic.34 În ceea ce ne privește,
putem spune că intensificatorul super- este utilizat în numeroase exemple în
ambele limbi, în timp ce supra- pare a-și limita uzul la anumite structuri,
fiind preferat de stilul tehnico-științific. Puterea de asociere a lui supra/sobre- este inferioară, în comparație cu cea a lui super- sau mega-. În
corpus, am întâlnit situații în care se atașează unei baze adjectivale (ex. 28,
29) sau nominale (ex. 30, 31):
(28) (rom.) „Uriașa cutie de tablă e supraîncărcată.”
(https://www.cristoiublog.ro/multime-de-gradul-10/)
(29) (sp.) „Pasé de ser una chica joven y feliz, a sentir que los días se me
hacían largos e insufribles. Pero, aun así, yo seguía haciendo un esfuerzo
sobrehumano para cumplir con mi deber”. (https://viviralmaximo.net/ano-sabatico/)
(30) (rom.) „Sistemul de supraalimentare cu compresor electric”
33
34

Vezi FCLR, II, p. 240.
NGLE, tomo 2, p. 5026.
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(https://www.turbineauto.ro/blog/sistemul-de-supraalimentare-cucompresor-electric/)
(31) (sp.) „Es la única forma de contener la expansión del virus,
proteger a los grupos de riesgo y ayudar a evitar la sobrecarga de nuestro
sistema de salud.” (https://www.greenpeace.org/argentina/blog/4162/meque
doencasa-ideas-para-sobrellevar-el-aislamiento-durante-la-crisis-del-coronavirus/)
• rom. ULTRA-; sp. ULTRAUltra- este un prefix neologic, „împrumutat din diverse limbi de
cultură, dar în special din franceză”. 35 În ceea ce privește uzul său din
latină, FCLR argumentează că era folosit exclusiv ca prepoziție și
adverb, cu sens local. Ulterior, în limbile romanice, au apărut sensurile
abstracte cu valoare intensivă. 36 În NGLE, ultra- este atribuit registrului
cult, ceea ce justifică utilizarea sa în domeniul politicii sau al științelor,
spre deosebire de archi-, asociat registrului colocvial. 37 Elsa Lüder
subliniază faptul că, inițial, și în limba română apar derivate cu ultra
„mai ales în lexii din limbajul politic”38, adică într-o sferă relativ
restrânsă de utilizare. Treptat, puterea sa de asociere s-a extins în ambele
limbi, după cum reiese și din exemplele propuse mai jos.
În ceea ce privește ocurența lui ultra-, aceeași lucrare specifică
faptul că prefixoidul „señala el grado máximo de la escala de
valoración” și arată adesea calități extreme sau depășite din câmpul
semantic al ideilor, al sentimentelor sau al politicii. Ideea excesului este
punctată și în FCLR, ceea ce ne permite să vorbim despre dezvoltarea
unei semantici comune în cele două limbi:
„Intensitatea însușirii poate depăși limitele normalului, atingând
un grad extrem, excesiv, exagerat.”39
În corpusul nostru de lucru pentru limba română, l-am întâlnit
doar atașat unui adjectiv:
(32) „Mulți se plâng că pe 14 februarie oamenii se transformă fie
în creaturi ultra sentimentale și fericite, fie în depresivi singuratici, fie în
ciudați amorezați de pizza, băuturi, jocuri video etc.”
(https://dssmile.wordpress.com/2016/02/14/hater-azi-mai-bine-nu/)
35
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Pentru limba spaniolă, exemplele din corpus sunt mai variate, astfel că
ultra- apare atât lângă o bază adjectivală (33), cât și lângă un nominal (34):
(33) „Si eres una persona extrovertida a la que le gusta sorprender, En
ArQuitexs hemos encontrado unos lavabos de diseño ultramoderno que seguro
te van a entusiasmar.” (https://bemedeblog.wordpress.com/2016/01/21/lavabosde-diseno-ultramoderno/)
(34) „Las ampollas de Arkopharma son ecológicas y con la
innovación ultraextract, lo que significa que la extracción se obtiene por ultrasonidos
y es tres veces más concretado y más sostenible.” (http://www.allthatshewantsblog.com/)
În toate situațiile din corpus ultra- se atașează direct bazei, de unde putem
deduce caracterul său stabil în limbă. De asemenea, după cum am putut vedea,
uzul prefixului pare a fi mult mai răspândit în spaniolă, ceea ce ne permite să fim
de accord cu ideea că „Prefixul este slab productiv în română”.40
Trebuie menționat faptul că, indiferent de partea de vorbire căreia i
se atașează, atât în română, cât și în spaniolă poziția acestor intensificatori
este fixă: sunt antepuși față de cuvântul-bază. Un aspect important îl
constituie posibilitatea prefixării multiple, cu scopul de a sublinia valoarea
intensivă, valabilă, de asemenea, pentru ambele limbi:
(35) (rom.) „Eu nu aș putea să mă apuc de vlogging din n motive, iar cel
mai important ar fi că nu cred că am ceva super-mega-ultra important de
comunicat națiunii, așa încât să mă filmez vorbind, și dacă nu am, nu o fac.”
(https://dssmile.wordpress.com/2018/02/25/bloguri-vloguri-si-influenceri/#more-2067)
(36) (sp.) „Es mi opinión, pero como trata sobre el mega archi super
famoso Twitter es una buena forma de conseguir impactos en prensa y conseguir
notoriedad a su sombra.” (https://mouriz.wordpress.com/2009/10/05/)
4. Concluzii
Natura concisă a formanților și forța lor expresivă justifică opțiunea
vorbitorului de a-i utiliza în contexte mereu noi atât în limba română, cât și în
spaniolă. Sunt particule care, fără să schimbe semnificația obișnuită, o
completează prin exagerare, prin sugestia depășirii tuturor limitelor graduale.
Dacă, inițial, aceste prefixe aveau caracter cult și circulau mai ales în
limbajele de specialitate, în limba actuală sunt selectate mai frecvent și mai
diversificat, datorită valorii lor expresive, întrucât nu interesează doar ideea
de „exces”, ci și forța indusă de particula cu valoare emfatică, după cum am
putut deja observa. În plus, acestea traduc într-o manieră simplificată o
40
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calitate apreciată la superlativ. Prefixarea de acest tip, frecvent selectată de
blogger, este, totuși, colocvială, greu de identificat în limba literară, care
rămâne fidelă mijloacelor canonice de redare a intensității.
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1. Preliminarii
Intensitatea unei calități, așa cum apare ilustrată în studiile de
specialitate, poate fi stabilită fie prin prezența comparației (unde avem de-a
face cu comparativul și superlativul relativ), fie în absența acesteia, situație
în care ne raportăm la superlativul absolut. Autorii GALR11 stabilesc că
procesul evaluativ al unei însușiri nu este doar obiectiv, ci și subiectiv,
apreciativ, aceasta din urmă exteriorizându-se în mod special prin pozitiv și
prin varietățile semantice ale superlativului absolut.
Terminologia gramaticală românească este dinamică, iar dovada o
constituie păstrarea și întărirea unor tradiții terminologice, pe de o parte, și
inovația conceptelor și a semnificației acestora, ce se realizează pe fondul
perfecționării studiilor teoretice și practice din sfera gramaticii, pe de altă
parte. Această realitate dezvăluie deci interesul acordat celor două noțiuni
coocurente: „comparație” și „intensitate”.
Cercetătoarea Roxana Oniga evidențiază că intensitatea constituie
trăsătura imanentă a unei calități și își exercită funcția de a descrie, din mai
multe unghiuri, „o calitate, o modalitate, o cantitate”2. Din această
perspectivă, se subliniază ideea conform căreia sunt supuse comparației
trăsăturile obiectelor, și nu obiectele în sine.
Aceeași autoare accentuează valențele semantice și morfologice ale
categoriei intensității, diferențiind-o așadar de cea a comparației care este de
natură sintactică. Justificarea acestei afirmații rezidă în „actualizarea
1

GALR1, 2008, p. 154.
Roxana Oniga, 2017, „Grade de comparație sau grade de intensitate?”, in: Philologica
Banatica, XI (1), Secțiunea Gramatică, Timișoara: Editura Mirton, pp. 137-147.
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gramaticală a unei virtualități”, care depinde de variabile din sfera
pragmaticii precum „intenția comunicativă a locutorului” sau „contextul
situațional”3. Din aceasta extragem următoarea concluzie: enunțiatorul se
poate raporta atât la dinamica internă a aceleiași caracteristici a unei entități,
cât și la comparația cu o altă trăsătură.
Pornind de la concepțiile lingviștilor Iorgu Iordan și Vladimir Robu,
autoarea Roxana Oniga adâncește opoziția dintre comparație și intensitate,
prezentând-o pe aceasta din urmă ca „evaluativă și stadială”, exprimându-se
prin grade ale intensității.
Din punct de vedere gramatical, într-un enunț ce conține grade ale
intensității, structura tipică se compune dintr-un nominal, din morfeme ale
intensității (considerate „sintagme închise”4, în raport cu cele ale
comparației care sunt privite drept deschise ori discontinue) și nu în ultimul
rând – calitatea supusă gradării.
Sumarizând nuanțele evidențiate de aceiași doi cercetători, se
remarcă existența a patru grade de intensitate. Pentru fiecare dintre acestea
se menționează și morfemele caracteristice:
a) gradul intensității minime/scăzute (foarte, puțin): fată foarte (puțin)
frumoasă, persoană slab pregătită, persoană nu foarte slab pregătită;
b) gradul intensității suficiente (destul de, suficient de): lucrare
destul de bună, venit suficient de mare, actriță nu suficient de recunoscută;
c) gradul intensității progresive/regresive (tot mai, din ce în ce
mai/tot mai puțin, din ce în ce mai puțin): situație din ce în ce mai
neplăcută, persoană tot mai puțin interesată;
d) gradul intensității maxime/excesive (foarte, extrem de, peste
măsură de): fată peste măsură de obraznică, copil foarte cuminte5.
Intensitatea poate fi supusă comparației, fapt ce presupune un „act de
relaționare de entități”6. Efectul acestei caracteristici sus-menționate este
reprezentat de plasarea intensității în sfera sintaxei. Se impun deci
următoarele precizări: se poate compara aceeași intensitate a calității la
3

Ibidem.
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diferite obiecte (Mioara este la fel de frumoasă ca și sora sa.), la același
obiect, dar în circumstanțe diferite (Farmecul unei plimbări pe malul mării
este mai pronunțat iarna decât vara.) sau două trăsături diferite în ceea ce
privește intensitatea, dar care vizează același nominal (Era mai mult obosită
decât supărată.).
Atât pentru adjectiv, cât și pentru adverb, intensitatea rămâne o
trăsătură distinctivă, însă acestea dispun și de o categorie gramaticală
adiacentă – cea a comparației, care comportă valențe sintactice și care se
raportează la caracteristica în sine a entităților (percepute din punct de
vedere gramatical). Actualizările comparației sunt detaliate atât în GALR,
cât și în GBLR, după cum vor fi ilustrate și în acest studiu, raportându-ne
însă permanent la informațiile regăsite în tradiția gramaticii.
Este incontestabil faptul că pentru o perioadă destul de îndelungată,
GA1 a reprezentat temeiul cunoașterii și al științei, prin urmare se cuvine să
inițiem prezentarea cu definiția gradelor de comparație adoptată de autorii
acestei lucrări fundamentale:
„Formele pe care le ia adjectivul pentru a arăta că o însușire poate
exista în grade diferite la două sau mai multe obiecte sau la același obiect
în împrejurări diferite.”7.
În altă ordine de idei, gramaticile moderne – GALR1 și GBLR –
promovează o nouă viziune și substituie denumirea de „grade de
comparație” cu cea de „grade de intensitate”. Justificarea pe care lingviștii o
aduc se referă la conținutul logic al comparațiilor:
„...pot exprima o comparație explicită numai comparativul și
superlativul relativ, pe când superlativul absolut nu presupune o comparație”8.
În ceea ce privește pozitivul, se remarcă lipsa altor precizări referitoare la
intensitate, dar sunt valorificate acele structuri în care apare aidoma unui
comparativ de egalitate – muncitor ca el, permițând astfel comparația.
Conform GALR1, intensitatea comparată se prezintă sub două
aspecte: de egalitate (ochi la fel de albaștri ca marea), respectiv de
inegalitate (cel mai cuminte/cel mai puțin cuminte dintre copii). Nu sunt
însă unicele modalități prin care poți măsura intensitatea unei calități.
Aceasta se poate realiza și prin „aprecieri de gradare intermediare”9: cam

7
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9
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urât, destul de frumos, aproape curat, ușor iritat etc. Un asemenea punct de
vedere este împărtășit și de autorii GBLR.
Gradele de intensitate, așa cum apar ele prezentate în lumina
gramaticilor moderne, se realizează cu ajutorul unor mijloace gramaticale
analitice antepuse ori prin mijloace lexicale, sintactice și fonetice, care nu
sunt neapărat gramaticalizate, fiind, mai ales, resurse expresive. Numai
elementul cel din structura gradelor de intensitate (cel mai + adjectiv)
variază în funcție de gen, număr și caz (eleva cea mai silitoare, elevei celei
mai silitoare etc.), restul mărcilor tipice fiind invariabile.
În privința intensității comparate a unei calități, se constată faptul că
există posibilitatea ca o însușire să aibă fie același grad, fie grade diferite pentru
cel puțin două obiecte sau pentru același nominal în diferite circumstanțe.
Sunt imperios necesare două elemente ale comparației: „termenul
(nominalul comparat) și reperul comparației”10. Aceasta vizează
următoarele aspecte: două sau mai multe obiecte care pot sau nu să facă
parte din aceeași categorie (Gabriel este cel mai inventiv dintre colegi.);
același obiect în împrejurări diferite (A putut trimite cu primejdie mai puțină
decât oricând tovarășul său. – M. Sadoveanu11); două calități
corespunzătoare aceluiași obiect (Mioara, mai mult curioasă decât
înspăimântată, a înaintat rapid.).
Reperul comparației poate apărea sau nu sub forma unei propoziții.
Atunci când reperul comparației este explicit, acesta poate fi reprezentat de:
un complement introdus prin decât, dintre, ca, decât, de, din, la fel cu etc.
(A țesut subțire pânză străvezie ca o mreajă. – M. Eminescu); un atribut
lipsit de element de legătură sau un circumstanțial (Grădina aceea
reprezintă cea mai mare comoară a impresionantei proprietăți., Vorbele lui
nu-mi păruseră niciodată mai fascinante.); o atributivă sau o completivă
(Cel mai devotat prieten pe care l-am avut vreodată.). Există situații în care
termenul la care se raportează comparația nu este exprimat, dar poate fi
dedus. În asemenea contexte se remarcă utilizarea absolută a unor grade de
intensitate care acceptă comparația: Este cea mai curajoasă concurentă.
Autorii GBLR stabilesc posibilitatea celui de-al doilea termen al
comparației de a lua forma unui complement și justifică prin apropierea de
clasa complementelor care sunt cerute de o anume caracteristică a centrului.
În acest caz, este vorba de combinația dintre adjectivul-centru și mărcile gradării:
10
11

Ibidem, p. 154.
GA1, 1966, p. 125.
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mai…decât, la fel de…ca (și), mai puțin…decât, cel mai…din/dintre. Asemenea
observații contrazic punctul de vedere susținut de autorii gramaticilor tradiționale,
care propuneau denumirea de circumstanțial de mod comparativ12 pentru cel deal doilea termen al comparației.
2. Gradul pozitiv
Fiecare dintre cele trei lucrări de specialitate sus-menționate – GA1,
GALR1 și GBLR – își asumă maniere diferite în ceea ce privește tratarea
gradelor de intensitate. Dacă GBLR preferă o abordare schematică și
aplicată, cu o analiză succintă, în care se punctează totuși mărcile expresive
ale gradării, GA1 și GALR1 optează pentru o descriere amplă, explicativă,
chiar dacă survin, inevitabil, diferențe de terminologie. Ne vom asuma însă
perspectiva propusă de GALR1, realizând o prezentare a gradelor de
intensitate în spiritul acestei lucrări de specialitate, dar vom preciza de
fiecare dată aspectele contradictorii din cele trei gramatici.
Gradul pozitiv constituie forma standard a adjectivului, lipsită de
mărcile gradelor de intensitate, reprezentând punctul de reper al
comparativului și al superlativului. GALR1 subliniază situația excepțională
în care pozitivul poate fi angajat într-o comparație de egalitate, fără a fi
prezente însă elementele de legătură – la fel de, tot așa de etc.: ca ea de
inteligentă/ inteligentă ca ea. Al doilea termen este cel care marchează, de
fapt, intensitatea.
În urma unei interpretări extratextuale, construcția poate deveni
aidoma unui superlativ absolut dacă cel de-al doilea termen din cadrul
comparației este un obiect specific pentru caracteristica respectivă. Acest
punct de vedere este continuat de autorii GBLR care consideră astfel de
structuri aproape „clișeizate”: bun ca pâinea caldă13.
3. Gradul comparativ
Autorii GALR1, în spiritul unei viziuni ample, evidențiază egalitatea
și inegalitatea pe care o exprimă gradul comparativ:
„...indică evaluarea intensității însușirii ca superioară, egală sau
inferioară în raport cu aceeași însușire a altui/altor obiect(e) sau a

12
13

GBLR, 2016, p. 216.
GALR1, 2008, p. 155.
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aceluiași obiect (în circumstanțe diferite) ori în raport cu altă însușire care
trimite fie la același obiect, fie la obiecte diferite.”14.
Lucrările de specialitate recente deosebesc comparativul de egalitate
de cel de inegalitate, în cadrul acestuia din urma evidențiindu-se marcarea
superiorității, respectiv a inferiorității, pe când GA1 relevă cele trei forme pe
care le are comparativul: de superioritate, inferioritate și de egalitate15.
Toate aceste nuanțe ale comparativului se realizează cu ajutorul unor mărci
antepuse formei-tip a adjectivului, la pozitiv, după care urmează reperul
comparației, constituit, de obicei, într-un complement comparativ.
De asemenea, un amplu studiu al categoriei comparației ce are la
bază consemnările lingvistei Maria Manoliu este realizat de Iorgu Iordan,
Valeria Guțu Romalo și Alexandru Niculescu. Autorii subliniază faptul că
trăsăturile comune mai multor entități determină în planul conținutului
raporturi comparative, marcate prin morfeme și structuri tipice, unde
obiectele comparate se notează cu O1 și O2, iar calitatea comună (adjectivul)
este consemnat cu C. Sunt generate astfel următoarele relații de comparație:
a) C1 = C2 (comparativul de egalitate) ; b) C1 < C2, C1 > C2 (comparativul de
inegalitate). Ultimul raport se disociază în comparație de inegalitate
exclusivă (comparativ de superioritate) și comparație de inegalitate
inclusivă (superlativ relativ)16.
3.2. Comparativul de egalitate
Comparativul de egalitate este compus din adjectivul la gradul
pozitiv precedat de locuțiunile tot așa de, deopotrivă de, tot atât de, la fel
de. Dacă reperul comparației cunoaște o realizare propozițională, atunci
acesta este introdus prin structurile ca, ca și, respectiv cât, cât și sau după
cum, precum, întocmai cum, așa cum, cât (în acest ultim caz este vorba de o
comparație cantitativă: mare cât un elefant): Casa băiatului este tot atât de
mare precum este și a fetei.
În lucrările de referință sunt evidențiate și acele situații în care
reperul comparației de egalitate nu este exprimat, dar se poate deduce din
context, în condițiile în care aceeași însușire apare în momente diferite: S-au
scurs mai mult de zece ore de la incident, dar uimirea este la fel de mare.

14

Ibidem, p. 156.
GA1, 1966, p. 126.
16
Iorgu Iordan; Valeria Guțu Romalo, Alexandru Niculescu, 1967, pp. 111-112.
15
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Un lucru similar se observă și la elementul care introduce reperul
comparației, ce poate fi recuperat printr-un context anaforic dacă nu este
explicit: Munca elevului este la fel de asiduă în obținerea unei note bune și
a unei burse. (de unde deducem: și în obținerea unei burse).
Comparația de egalitate poate conține două însușiri, raport exprimat
atât în propoziție, cât și în frază cu ajutorul unor elemente corelative, de
tipul: pe cât de frumos, pe atât de inteligent ; Pe cât este de frumoasă, pe
atât este de rea., Este tot atât de inteligent pe cât este de muncitor.
În cadrul comparației de egalitate se remarcă prezența
„modalizatorilor adverbiali” 17 care își exercită atribuția de aproximare,
diminuare sau specificare a egalității, așa cum sugerează autorii GALR1:
Prietena mea este exact la fel de frumoasă ca în copilărie., Toate sarcinile
sunt cam la fel de grele., Proba practică este aproape la fel de importantă
ca cea scrisă.
3.3. Comparativul de inegalitate
Conform GALR1, „comparativul de inegalitate indică gradul mai
ridicat sau mai redus al calității atribuite unui obiect”18. Marcarea
superiorității și a inferiorității se realizează prin mijloace analitice – mai,
respectiv mai puțin – ambele situându-se în fața adjectivului. Decât și ca
sunt utilizați pentru a introduce reperul comparației dacă acesta nu este o
propoziție. În situația în care este vorba de o realizare propozițională, atunci
se folosește decât sau, popular, de cum: Este mai cuminte decât pare.; Este
mai descurcăreață ca/decât prietena ei.19.
Prepoziția de poate introduce reperul comparației dacă acesta indică
măsura: Holul nu putea fi mai lung de cinci metri. În raportul de intensitate
inegală există o serie de structuri care introduc reperul: față de, în raport cu,
în comparație cu, pe lângă cu un adjectiv la gradul pozitiv (Colegul meu
este inteligent față de/în comparație cu tine.), respectiv la un comparativ

17

GALR1, 2008, p. 156.
Ibidem.
19
Autorii GALR1 constată că este nefirească utilizarea construcției ca și pentru a introduce
reperul comparației în raportul de intensitate inegală, folosită în locul variantei corecte ca:
*Sunt mai frumos ca și tine./Sunt mai frumos ca tine. Această structură este des utilizată în
vorbire pentru a nu se produce o cacofonie (Ceaiul este o băutură la fel de cunoscută ca și
cafeaua.), ceea ce a generat însă folosirea acesteia în contexte în care nu există o
comparație propriu-zisă (Ca și student, am învățat mult.).
18
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care este marcat (Colegul meu este mai inteligent față de Ion.). Această
ultimă structură nu este însă una recomandată.
Aceeași lucrare de referință subliniază valoarea absolută pe care o
pot avea atât comparativul de inegalitate, cât și cel de egalitate în situațiile
în care cel de-al doilea termen deși nu este menționat, este cunoscut sau, cel
puțin, poate fi dedus sau presupus: Prietenii mai puțin binevoitori pot
ascunde secrete dureroase.
O serie de adjective neologice de origine latină terminate în –(i)or
(posterior, anterior, ulterior, superior, inferior etc.), sunt comparative de
superioritate prin însăși natura lor semantică, reperul comparației fiind
introdus de structura față de ori reprezentat de un nominal în dativ: postare
anterioară examenului, efort inferior față de expectații. Se menționează însă
că o parte dintre aceste adjective și-au pierdut valența comparativă, printre
care senior, junior, major sau minor.
Spre deosebire de gramatica tradițională, autorii lucrărilor recente
susțin că din îmbinarea într-o structură a unor adverbe și locuțiuni
adverbiale antepuse comparativului de inegalitate se formează așa-numitele
construcții intensive și progresive20. În cadrul celor intensive, apar înaintea
comparativului de inegalitate următoarele elemente: și, mult, încă (ultimul
nu atât de frecvent): Varianta mea este mult mai plauzibilă decât a lui. Se
precizează tot aici că elementul (cu) mult se poate asocia chiar și unor
adjective neologice precum inferior ori superior, intrând în componența
unor structuri intensive: Nivelul de trai din orașul în care te-ai mutat este cu
mult superior celui în care locuiai inițial.
În opoziție cu termenul mult – care marchează intensificarea atunci
când precedă comparativul – se află puțin, ce atenuează superioritatea, fără
însă să o anuleze: elev mult mai ambițios decât ceilalți/elev puțin mai
ambițios decât ceilalți. De asemenea, în GALR1 se subliniază și situația în
care mai accentuat intră în alcătuirea unor construcții intensive: mai
elegantă („și mai elegantă”).
Cât privește construcțiile progresive, autorii aceleiași lucrări de
specialitate enumeră elementele care sunt antepuse comparativului de
inegalitate: mereu, tot, din ce în ce sau cu cât…cu atât (acesta din urmă
vizând structurile în care apar corelative): Îmi pare din ce în ce mai inutilă.,
Drumul era lung, ba tot mai anevoios. Etc.

20

GALR1, 2008, p. 157.
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Se recomandă ca mărcile intensității să fie reluate atunci când două
adjective care au gradul comparativ de inegalitate se află în raport de
coordonare: Când va fi mai ascultătoare și mai recunoscătoare, va primi
ceea ce își dorește., Dintr-un elev silitor, acum este mai puțin harnic și mai
puțin atent. Reiterarea mărcilor specifice intensificării sau progresiei se
poate produce numai o dată: Noua angajată de la vânzări este mult mai
responsabilă și mai devotată., Eram din ce în ce mai nervos și mai supărat
din cauza încurcării dosarelor.
Adjective diferite pot avea același reper al comparației: Este mai
puternică și mai hotărâtă ca prima oară. Dacă sunt supuse comparației
două calități antitetice, gradul comparativ de superioritate se realizează cu
ajutorul structurilor mai mult, mai curând, mai degrabă: Personajul
principal s-a dovedit a fi mai mult corupt decât onest.
Lingviștii specifică și acele situații în care însușirea exprimată de un
adjectiv poate fi aproximată cu ajutorul unei structuri de tipul mai mult sau
mai puțin, având sensul de oarecum: A venit cu o soluție mai mult sau mai
puțin utilă pentru rezolvarea cazului.
Numai în limbajul popular și într-un număr foarte redus, unele adjective
pot avea doar gradul comparativ de superioritate, așa cum se scoate în evidență în
GALR1: ținută mai acătării, un cal mai dihai decât al tău21.
Structuri precum o fată de mai mare dragul, o reacție de mai mare
rușinea reprezintă doar aparent comparative de superioritate, în realitate ele
au valoare absolută, situație menționată și în GA122.
Se constată că forma negativă a comparativului de superioritate este
omonimă cu cea pozitivă a comparativului de egalitate: Prietena lui, nu mai
cuminte decât el, îl tratează respectuos. (structura nu mai cuminte din acest
enunț este identică din punct de vedere semantic cu la fel de cuminte).
Aceeași echivalență semantică se extinde și pentru o altă asemenea
pereche: forma negativă a comparativului de egalitate este concurată de cea
a comparativului de inferioritate (Hainele mele sunt mai puțin elegante
decât ale prietenei tale./Hainele mele nu sunt la fel de elegante ca ale
prietenei tale.) ; se înregistrează o similitudine la nivel semantic și în cazul
unui adjectiv aflat la gradul comparativ de inferioritate cu antonimul
acestuia la comparativ de superioritate: mai puțin frumos = mai urât.

21
22

GALR1, 2008, p. 158.
GA1, 1966, p. 128.
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Se observă cu ușurință utilizarea redusă a comparativului de
inferioritate și tendința de subliniere a inferiorității prin utilizarea altor
mijloace, cum ar fi prezența unor sufixe adjectivale diminutivale
(obrăznicuț, ușurel „nu chiar așa de ușor”) sau combinarea cu unele adverbe
menite să indice aproximația: destul de frumos, cam obosită23.
4. Gradul superlativ
Gradul superlativ, așa cum subliniază autorii lucrărilor recent
apărute, arată intensitatea însușirii la cel mai înalt nivel și actualizează două
forme, relativ și absolut, capabile să redea atât inferioritatea, cât și
superioritatea. În ceea ce privește superlativul relativ, măsurarea intensității
se realizează prin referire la o serie de nominale sau la diferite împrejurări,
având la bază o comparație. Superlativul absolut arată punctul maxim al
intensității (este foarte cuminte, dar nu cel mai cuminte), însă nu presupune
o comparație directă, pentru că nu se raportează la vreun alt nominal sau la
el însuși în contexte diferite. Superlativul se realizează prin mijloace
analitice gramaticalizate sau prin construcții, respectiv forme distincte.
GALR1 punctează și câteva adjective moștenite din latină, de tipul
suprem, extrem, optim, infim, maxim, minim, terminate în sufixele -em sau im, care își păstrează și în limba română înțeles de superlativ absolut ori
relativ în unele situații, ceea ce înseamnă că nu pot primi alte mărci de
comparație. Prin urmare, o exprimare de felul *foarte maxim, *cel mai infim
este incorectă24.
4.1. Superlativul relativ
Superlativul relativ este alcătuit din forma comparativului de
superioritate sau de inferioritate în fața căreia se așază morfemele cel, cea,
cei, cele care realizează acordul cu nominalul regent (cea mai importantă
persoană, celei mai puțin importante persoane). Substantivul sau
înlocuitorul acestuia reprezintă, de obicei, reperul comparației și este
precedat adesea de prepoziții. Unele dintre ele se utilizează atunci când
substantivul este la plural (dintre25, printre, între), altele când nominalul are
23

GALR1, 2008, p. 159.
Ibidem.
25
Conform GALR1, 2008, p. 159, reperul căruia i se asociază această prepoziție indică
mulțimea compusă din substantive sau substitute la plural, în care se încadrează și
nominalul căruia i s-a atribuit însușirea exprimată de adjectiv – fenomenul poartă numele
de „inegalitate inclusă”.
24
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formă de singular (din26, de sub, de pe, în etc.): Ion era cel mai deștept
dintre colegii lui. Prepoziția de este întrebuințată, mai ales, alături de
adverbe de loc și de timp: A fost cel mai dur mentor de aici / de atunci
(„dintre mentorii de aici/de atunci”).
GALR1 se oprește și asupra situației în care reperul comparației nu
este explicit, iar atât din, cât și alte prepoziții precum în, de sau de la
precedă substantive cu înțeles temporal sau local (de obicei, substantivului
cu sens local îi corespund prepozițiile în și de sub, iar de la și de pe se pot
asocia ambelor nominale precizate: Am avut parte de cea mai frumoasă
experiență de la mare.). Există posibilitatea ca prepozițiile cu înțeles local
sau temporal să introducă reperul comparației, care poate, uneori, să ia
forma unui genitiv sau a unui adjectiv ce indică proveniența: Prietenul meu
este cel mai bun medic din țară („cel mai bun medic dintre medicii din
țară”), Verișoara mea spune că a avut parte de cea mai frumoasă zi din viața
ei., S-a dovedit a fi cel mai bun cofetar moldovean („dintre cofetarii din
Moldova”), Acesta este cel mai util lucru al casei („dintre lucrurile casei”).
Nu sunt omise nici acele circumstanțe în care superlativul relativ și
comparativul de superioritate pot fi confundate. Dezambiguizarea se
produce cu ajutorul termenului de comparație: cei mai buni dintre ei/cei mai
buni decât ei, construcția din urmă fiind tradusă prin aceia mai buni. Atât
comparativul, cât și superlativul relativ pot apărea fără reperul comparației,
după cum o dovedesc lucrările de specialitate: M-am comportat în modul cel
mai nepoliticos, deși nu merita acest lucru.
Nominalul care intră în relație cu superlativul relativ este mereu
articulat hotărât în situația în care este antepus adjectivului: Consider că am
făcut alegerea cea mai potrivită. Dacă însă este situat după adjectivul cu
gradul superlativ relativ, atunci substantivul nu va avea mărcile
determinării: Consider că am făcut cea mai bună alegere.
Cât privește situația în care există mai multe adjective la superlativ
relativ aflate în raport de coordonare și situate după un nominal, autorii
GALR1 susțin că dintre mărcile superlativului, cel va fi precizat doar o dată

Prepoziția din se asociază adesea cu substantive colective – și devine astfel echivalentă
cu dintre (cea mai frumoasă fată din clasă) – respectiv cu substantive masive (cel mai
liniștit loc din natură). De asemenea, din poate avea uneori și înțeles partitiv, moment în
care se situează în fața pronumelui cât cu formă de plural și cu rol în a introduce o
propoziție: Cel mai frumos peisaj din câte am văzut. O exprimare de tipul *dintre câte am
văzut este nerecomandată, așa cum se arată în GALR1, 2008, p. 160.
26
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în vecinătatea primului adjectiv, pe când celelalte se vor repeta: Am selectat
doar cei mai hotărâți și mai ambițioși candidați.
În cazul în care mai multe adjective la gradul superlativ relativ sunt
coordonate prin juxtapunere, mărcile superlativului se păstrează în totalitate,
atât în antepoziție, cât și în postpoziție: M-am ascuns în cel mai întunecat,
cel mai periculos loc al palatului./M-am ascuns în locul cel mai întunecat,
cel mai periculos al palatului27.
Asemenea comparativului, și superlativul relativ poate fi inclus în
structuri intensive dacă îi sunt antepuse construcțiile: de departe sau cu
mult: Ion a fost de departe cel mai bun student din an, socotite de lucrările
de specialitate drept o marcă de întărire a superlativului relativ28.
Se constată că superlativul relativ de inferioritate nu este frecvent
utilizat, locul său în actul comunicativ este luat de superlativul relativ de
superioritate corespunzător antonimului adjectivului respectiv: ea este cea
mai puțin frumoasă = ea este cea mai urâtă29.
4.2. Superlativul absolut
Superlativul absolut indică gradul ridicat al intensității unei calități,
fără însă a se raporta la vreun alt termen-reper. Acesta se formează, de
obicei, cu adverbul foarte – pentru a exprima superioritatea și foarte puțin –
ca să redea inferioritatea, mărci atașate formei-tip a adjectivului. În mod
obișnuit însă se utilizează adjectivul antonim la pozitiv în locul celui la
superlativ absolut de inferioritate: el este foarte puțin hotărât/el este nehotărât.
Alături de adverbul foarte, superlativul absolut se poate forma și cu
tare sau mult. Se constată că acesta din urmă este mai utilizat în fața
adjectivelor participiale, deosebindu-se chiar în unele contexte de foarte:
Metoda aceasta este mult utilizată la examene., Este tare frumoasă cu
rochia aceasta.
Uneori, superlativul absolut se poate construi și cu prea, structură
care dobândește valoare de exagerare, după cum precizează autorii GA130
(un traseu prea simplu). Prin asocierea cu mult, se amplifică înțelesul de
superlativ: o bluză mult prea largă.

27

GALR1, 2008, p. 160.
GA1, 1966, p. 130.
29
GALR1, 2008, p. 161.
30
GA1, 1966, p. 130.
28
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În situația în care mai multe adjective la superlativ absolut sunt
coordonate, mărcile acestui grad de intensitate se reiau tot timpul (Elena
este o fată foarte cuminte și foarte înțelegătoare.), pentru a nu se crea falsa
impresie că în raport de coordonare se află un adjectiv la superlativ absolut
și altul la pozitiv (un părinte foarte iubitor și protector).
4.2.1. Mijloace expresive pentru redarea superlativului absolut
Alături de instrumentele gramaticalizate cu ajutorul cărora se
construiește superlativul absolut, există și alte modalități prin care acesta poate
fi redat. Se vor prezenta în următoarele rânduri mărcile expresive ale gradării –
așa cum apar ele detaliate în GA1 și GALR1 – și se vor menționa de fiecare dată
situațiile în care GBLR aduce informații adiționale sau contradictorii.
Conform GALR1, o modalitate alternativă de exprimare a
superlativului absolut o constituie structura [adverb + de + adjectiv],
elementul-cheie al acesteia fiind reprezentat de adverb, care arată:
a) „gradul maxim al unei cantități sau al unei calități” (fabulos de,
extraordinar de, formidabil de, colosal de, infinit de etc.) ;
b) „depășirea unei anumite limite” (exagerat de, excesiv de etc.) ;
c) „îndepărtarea maximă de un punct de referință” (extrem de,
cumplit de, jalnic de, infernal de etc. – ultimele sunt încadrate de lingviști în
sfera „dezagreabilului”) ;
d) „devierea față de clasa luată ca punct de referință (neobișnuit de,
anormal de), neîncadrarea în această clasă (nemaivăzut de, nemaipomenit
de etc.)”31.
Nu toți determinativii sunt specializați, în sensul că adverbele nu
sunt întrebuințate doar alături de adjective calitative ori de cele care fac
referire la dimensiune. De aici rezultă interferențe în contextul
cantitativ/calitativ (colosal de mic, precum și colosal de inteligentă,
formidabil de frumoasă, dar și formidabil de greu). Apoi, adverbele pe care
autorii GALR1 le-au încadrat în aria „dezagreabilului” se pot utiliza în
circumstanțe cu înțeles pozitiv, creându-se construcții surprinzătoare, utilizate
mai ales în limbajul familiar: îngrozitor de bun, teribil de gustos etc.
Cu toate acestea, se constată că unele adverbe nu permit aceste
„încrucișări” și se folosesc doar în contextul unor adjective din sfera
calității, fără a trece limita spre cele din zona cantității, așa cum este cazul
lui desăvârșit: *desăvârșit de puțin, desăvârșit de ușoară. Pe de altă parte,
31

GALR1, 2008, p. 162.
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adverbe precum măreț, uriaș, accentuat, intens etc., care au valoare
superlativă inerentă, nu se încadrează în structura sintactică amintită aici,
întrucât nu permit prezența unui regent adjectival: *uriaș de mare.
În structura discutată anterior, de tipul [adverb + de + adjectiv], se
poate realiza substituirea adverbului cu un supin la forma negativă
(nemaiauzit de, nemaipomenit de, nebănuit de etc.) sau cu o structură
postverbală, adesea realizată cu sufixul -bil și căreia i se asociază uneori și
un prefix negativ: incredibil de, incontestabil de, zăpăcitor de etc.: A venit
la serviciu neobișnuit de tristă., Rochia sa era incredibil de frumoasă., I-a
stabilit un preț nemaiauzit de mic.
În cadrul construcțiilor care au valențe superlative – așa de, oricât
de, atât de, cât de, adverbele dobândesc uneori valoarea unor „cantitativi
nedefiniți” – denumire dată în GALR1 (Nu credeam că pot avea parte de o
experiență atât de interesantă și de eficientă) – existând situații în vorbirea
curentă în care prepoziția de este îndepărtată: Priveliștea era așa frumoasă
încât nu-mi venea să plec. Astfel de construcții beneficiază de valoare
afectivă, justificată de intonația utilizată (Bunica a fost atât de generoasă cu
mine!). Valoarea superlativă a acestora rezultă și din faptul că nu se pot
asocia cu alte mărci ale superlativului: *era atât de foarte bună32.
Pentru a accentua ideea de superlativ, autorii GALR1 semnalează și
construcția compusă dintr-un adverb și prepoziția de, corelate cu încât: Și-a
cumpărat o mobilă atât de scumpă încât și-a utilizat și ultimele economii.
Tot aici se prezintă situația conform căreia în contextul unui raport de
coordonare, adverbele din componența acestei structuri apar doar o dată, pe
când prepoziția de este cea care se reia: Era un instructor extraordinar de
răbdător și de amabil.
În aceeași lucrare de specialitate se specifică o altă modalitate prin
care se poate reda superlativul – și anume supinele așezate după forma-tip a
adjectivului între care se interpune prepoziția de: frumoasă de nespus,
orgolioasă de speriat etc.33.
Cu aceeași valoare de superlativ apar și structurile compuse din
adjectivul la forma-tip și o locuțiune adverbială cu înțeles de superlativ,
urmată în unele cazuri de prepoziția de, menționată și în GA134: S-a dovedit
a fi o prietenă din cale-afară de rea., Priveliștea a fost cu totul și cu
32

Ibidem, pp. 162-163.
GALR1, 2008, p. 163.
34
GA1, 1966, p. 131.
33
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totul impresionantă/impresionantă cu totul și cu totul. (forma acesteia
din urmă rămâne neschimbată, chiar dacă poate apărea atât în
antepoziție, cât și în postpoziție).
Un alt mijloc amintit în lucrările de specialitate prin care poate fi
evidențiată valența de superlativ are în vedere asocierea dintre două
adjective, mediată de prepoziția de. Valoarea de superlativ este conferită de
adjectivul antepus precedat de prepoziția de, ce funcționează asemenea unui
adverb din clasa celor exprimate anterior (fabulos de mare): putred de
bogat, mort de beat etc.
O serie de substantive ce funcționează aidoma unor adverbe
contribuie la exprimarea valorii de superlativ a construcției în cauză și sunt,
de obicei, postpuse, formând structuri cvasifixe, așa cum sunt numite în
GBLR35 (îndrăgostită lulea, singur cuc, frumos foc, gol pușcă, răcit cobză,
înghețat tun etc.). În situația în care acestea apar antepuse, prepoziția de este
cea care înlesnește relația cu adjectivul regent: foc de frumos.
În GALR1 sunt detaliate și acele contexte în care superlativul absolut
poate fi tradus printr-o structură compusă dintr-un adjectiv la pozitiv alături
de ce folosit adverbial sau de cât de, situate în fața adjectivului. Aceste
structuri se evidențiază printr-o anume topică și intonație și se întâlnesc, mai
ales, în construcții exclamative: Cât de frumoasă ești astăzi!. Există însă
situații în care valoarea de superlativ se păstrează chiar și atunci când
adjectivul la pozitiv nu este însoțit de vreun alt element: Curajoasă ești,
prietena mea!36 .
Reluarea adjectivului conferă valoare de superlativ absolut structurii
respective, atât în antepoziție, cât și în postpoziție: Am mâncat o prăjitură
bună, bună., Frumos, frumos spectacol!. Multe alte structuri formate atât
cu genitiv, cât și prin reluarea termenului reprezintă rezultatul uzului și nu
sunt neapărat recomandate: băiat de băiat, frumosul frumoșilor ori bunătate
de mâncare. O altă serie de construcții utilizate în mod special în limbajul
colocvial și în cel popular dobândesc valoare de superlativ: o frumusețe de
fată, frumos de nu se mai poate37 etc.
Valoarea de superlativ absolut poate fi evidențiată și prin mijloace
fonetice – punct de vedere acceptat de cele trei lucrări de referință vizate –
cele mai frecvente dintre acestea fiind despărțirea adjectivului în silabe (în35

GBLR, 2016, p. 217.
GALR1, 2008, p. 163.
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Ibidem, p. 164.
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cân-tat), accentuarea unei silabe (aprig) sau lungirea unei vocale, respectiv
dublarea unei consoane (luung, taare, collosal).
Se admite că o serie de cuvinte noi, formate prin procedeul derivării
fie cu sufixe neologice (-isim: rarisim), fie cu prefixe noi (arhicunoscut,
extrafin, hipersensibil, supersonic, suprasolicitat, ultramodern) sau vechi
(preaînțelept – prefix folosit îndeosebi în limbajul bisericesc, răscunoscut,
răzbucuros – utilizate în special popular, străvechi), devin intrinsec
superlative, iar dovada constă în imposibilitatea de a-și asocia alte mărci alte
superlativului absolut: *foarte hiperemotiv. Acest lucru nu se aplică însă
tuturor adjectivelor derivate, întrucât nu toate prefixele sunt superlative:
foarte îngândurat. Caracterul intensiv al calității este întărit și de reluarea
prefixului: supersuperinteligent, așa cum se arată în GALR1.
Aprecierea superlativă rezultă și din utilizarea unor construcții
sintactice comparative cu prepoziția de (porumb cât un stat de om de înalt)
– în care cunoștințele sunt deja posedate de colectivitate sau sunt clișeice –
respectiv cu (față albă ca varul), în ambele situații sensul superlativ fiind
obținut doar extratextual – după cum susțin autorii GBLR38.
În GBLR, spre deosebire de celelalte lucrări, sunt echivalente cu
superlativul absolut construcțiile consecutive de tipul câine rău de nu puteai
să te apropii de el, conținutul superlativ rezultând în urma „interpretării”
consecințelor posedării într-un anume grad a proprietății39.
Ion Coteanu evidențiază așa-numitul superlativ ascuns, care nu
poate funcționa decât într-o comparație cu un fapt negativ: De guraliv, nu-l
întrece nimeni. În acest enunț se exprimă, de fapt, un superlativ absolut,
chiar dacă lipsesc adverbele specifice. Structura rezultă din asocierea dintre
un comparativ de egalitate și un predicat negativ, traducându-se astfel:
(Atât) de guraliv (ca nimeni altul) nu-l întrece nimeni40.
5. Adjective negradabile
Nu toate adjectivele pot avea grade de intensitate, ceea ce conduce la
distincțiile: adjective comparabile/necomparabile („incompatibile cu
gradele de comparație”41 – cum sugerează lingvista Mioara Avram),
respectiv adjective gradabile/negradabile, ierarhizare care se întâlnește în
38

GBLR, 2016, p. 217.
Ibidem.
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Ion Coteanu, 1982, pp. 91-92.
41
Mioara Avram, 1986, p. 96.
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GBLR42. În clasa din urmă se încadrează atât adjectivele pronominale, cât și
cele numerale, dar și adjectivele care provin din forma de gerunziu a verbului,
la care este mai pregnant sensul unei acțiuni care se află în derulare decât ideea
de calitate: *durere mai crescândă, *rană foarte sângerândă.
Următoarele clase de adjective – semnalate în lucrările de
specialitate – manifestă incompatibilitate față de categoria intensității:
– adjective care exprimă o însușire ce nu poate fi supusă gradării:
definitiv, etern, veșnic, unic, mort, absolut, inițial, nud etc. ;
– adjective categoriale, atât cele simple, cât și cele compuse, care
vizează, mai ales, limbajul tehnico-științific: pulmonar, acetic, petrolifer,
moscovit, acrilic, metalic, rădăcinos, geopolitic etc.;
– adjective compuse, de tipul bleu-spălăcit, dulce-acrișor, albastru-verzui,
roșu-închis etc. – pentru asemenea adjective, o exprimare de felul *mai albastruverzui43, pe care o menționează autorii GALR1, nu este una recomandată;
– adjective pentru care valoarea de superlativ este inclusă în natura
lor semantică (atotbiruitor, teribil, gigantic, admirabil, uriaș, infinit,
nemaipomenit etc.), clasă în care sunt incluse și adjectivele derivate cu
prefixe (arhiplin, hiperemotiv, preacurat, supranatural, ultracentral,
răscopt etc.) sau sufixe (rarisim, simplisim) ce exprimă intensitatea maximă;
– adjectivele invariabile care au reprezentat la origine adverbe: gata,
asemenea, atare, așa44.
– adjective cu forme de comparativ sau superlativ latinesc: anterior,
ulterior, superior, inferior, optim, ultim, infim, extrem, exterior, interior,
maxim, minim etc.; dacă acestor adjective li se atașează mărci ale gradării,
formează construcții pleonastice;
– adjective care s-au format prin procedeul derivării cu sufixe
diminutivale, iar sensul noului cuvânt se apropie de un comparativ de
inferioritate: slăbuț, dulcișor, tărișor, căldicel; se ivesc însă situații în care
aceste derivate pot fi întâlnite în prezența unor mărci de intensitate: Băiatul
pe care l-am cunoscut este mai slăbuț decât prietenul său.
În anumite contexte stilistice, dar nerecomandate de autorii GALR1, unele
adjective sus-menționate – care manifestă imposibilitate de a fi supuse gradării –
42

GBLR, 2016, p. 220.
Conform GALR1, 2008, p. 165, există situații când unele dintre adjectivele care fac parte
din această clasă sunt disociate, ceea ce înseamnă că cel de-al doilea element poate fi supus
gradării: galben foarte deschis.
44
Conform GALR1, 2008, p. 165, în limbajul familiar, când apare ca adverb, așa poate
avea gradul comparativ: Dă-te mai așa!.
43
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pot accepta astfel de mărci: Victor Hugo a creat singur […] instrumentul cel mai
perfect al poeziei moderne franceze. (M. Sadoveanu, Evocări)45.
Alte adjective negradabile pot primi mărci de intensitate, respectiv
de comparație, atunci când sunt utilizate cu sensul lor figurat: A dovedit că
spiritul ei este încă mai viu ca niciodată. („vioi”, „aprins”), Deși nu pare la
prima vedere, are un comportament foarte bărbătesc. („curajos”), Slăbit și
speriat, câinele era mai mult mort decât viu când l-au văzut voluntarii.
Autorii GALR1 menționează că adjectivele care nu pot accepta mărci
de intensitate sau de comparație nu primesc nici alte adverbe, respectiv
semiadverbe cu înțeles cantitativ sau de aproximare (prea, cam, destul de,
cât de cât, puțin) ori sufixe diminutivale sau augmentative.
De menționat este și faptul că lingviștii au ajuns la concluzia că
numărul adjectivelor care se sustrag gradării este mult mai ridicat față de cel
al adjectivelor care admit prezența mărcilor gradelor de intensitate.
Denumirea de „grade de intensitate” este preferată și de autorii
GBLR, care constată că gradarea unei caracteristici se poate realiza în „mod
absolut” (Filmul este foarte interesant.) sau prin „comparație”, ilustrând
astfel alternanța de intensitate a însușirilor obiectelor:
„…gradul în care este posedată o proprietate/o însușire de către
obiecte diferite sau de același obiect în momente diferite”46 (Filmul este mai
interesant decât cartea./Oscarul de anul acesta a fost mai interesant/mai
puțin interesant decât cel de anul trecut.).
Autorii GBLR prezintă astfel această categorie gramaticală cu
ajutorul trăsăturilor intensitate și comparație. Se apreciază că au
caracteristica [+Comparație] comparativul de egalitate, de inegalitate și
superlativul relativ – ce solicită, pe baza trăsăturilor semantice și sintactice
inerente, un complement al comparației. Superlativului absolut îi corespund
trăsăturile [+Intensitate maximă], [-Comparație], iar pozitivului – [Intensitate], [-Comparație].
De asemenea, autorii GBLR sunt adepții unei analize simplificate și
unificatoare, prin faptul că separă din punct de vedere semantic mărcile
gradării de centrul grupului, având în vedere limita destul de fină între
mărcile gramaticalizate și cele negramaticalizate ale gradării: [Gadj[nespus
de]CircCant bunCentru], [Gadj[destul de]CircCant cuminteCentru], [Gadj[mai]CircCant
bunCentru], [Gadj[foarte]CircCant bunăCentru], eleva [cea]Det emfatic [Gadj[mai]CircCant
45
46

GALR1, 2008, p. 165.
GBLR, 2016, p. 215.
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bunăCentru]. Pentru exemplul din urmă se face precizarea că morfemul cel de
la superlativ nu doar că marchează gradarea, dar are și rolul unui
determinant emfatic47.
Concluzii
Având în vedere situația categoriei gradelor de comparație, respectiv
de intensitate, așa cum a fost ea analizată pe baza celor trei lucrări de
specialitate – GA1, GALR1 și GBLR – se consideră oportună utilizarea
ambelor denumiri – categoria comparației și a intensității. Se apreciază că
gradarea calității unui obiect se poate realiza atât prin referire la aceeași
însușire a altui obiect sau a unui obiect similar în împrejurări diferite – ceea
ce determină necesitatea unui complement comparativ (Ioana este mai
muncitoare decât Andrei., Matei este cel mai ambițios dintre elevi.) – cât și
fără referire la un obiect anume sau la același obiect. În acest ultim caz se
precizează fie calitatea care nu este modificată la nivelul formei sau al
sensului de mărcile gradării – gradul pozitiv (Mioara este curajoasă.), fie
intensitatea maximă a calității respective – gradul superlativ absolut
(Mioara este extrem de curajoasă.).
Necesitatea recunoașterii importanței adjectivului derivă și din rolul
pe care acesta îl actualizează în cadrul actului de comunicare, contribuind la
dezvoltarea, completarea sau clarificarea mesajului. Evidențiindu-se ca o
clasă de cuvinte aproape omogenă, adjectivul își găsește întrebuințarea în
zugrăvirea diferitelor aspecte ale lumii interioare și exterioare, proces care
se realizează de cele mai multe ori involuntar, ceea ce înseamnă că
atribuirea unor calități entităților nu este neapărat un act conștient.
Comunicarea se prezintă însă ca precisă și eficientă atunci când devii
conștient de rolul și rostul clasei de cuvinte specificate, precum și de
folosirea acesteia în cadrul actului comunicativ.
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FORME ISTORICE ALE PRONUMELOR
ROMÂNEȘTI ÎN TEXTELE BIBLICE
Prof. dr. Mihaela ȘTEFAN
Colegiul Național „Ion Creangă” București
miki.stefan@yahoo.com
Pornind de la premisa că limba este un organism viu şi că evoluţia ei
reprezintă un proces deosebit de complex, necesitatea studierii
caracteristicilor diferitelor etape1 prin care aceasta trece apare ca o necesitate
evidentă. Diferenţele majore2 înregistrate la nivel lingvistic în diverse perioade
reclamă cercetarea textelor vechi, comparativ cu cele actuale.
Demersul nostru porneşte de la ideea că, din perspectivă diacronică,
limba română actuală datorează enorm variantei religioase vechi, date fiind
circulaţia şi impactul pe care tipăriturile religioase le-au avut în stadii
anterioare din evoluţia limbii. De asemenea, în plan sincronic, textul biblic
interesează din punctul de vedere al organizării discursului, guvernat de
reflexe ale relaţiei speciale om – divinitate şi de conservatorismul care
derivă din necesitatea respectării dogmei.
Învăţătura transmisă omenirii prin intermediul textului biblic este
transpusă în mod diferit de limbile în care aceasta este redată, aşa încât, în
afara universaliilor gândirii creştine şi a universaliilor lingvistice, fiecare
limbă are o contribuţie proprie decisivă în privinţa organizării discursului şi
a eficienţei comunicative a acestuia.
Textul biblic este menit să cuprindă mesaje referitoare la relaţia
omului cu Dumnezeu, cu un grad ridicat de abstractizare, printr-o structură
lingvistică relativ simplă, care să fie receptată eficient de către destinatarii
Cf. Gheorghe Chivu, 2000, p. 6: „Româna literară modernă şi româna literară veche sunt etape
ale unui singur proces, forme (chiar dacă foarte diferite) ale unei singure limbi de cultură.”.
2
Gheorghe Chivu apreciază că „oricine citeşte o pagină dintr-un text vechi românesc, fie el
laic sau bisericesc, beletristic, juridic, administrativ sau ilustrând, în limitele impuse de
timp, vechea ştiinţă românească (medicina sau cercetarea filozofică, spre exemplu),
constată existenţa unor diferenţe uneori şocante faţă de normele literare actuale”, cf.
Gheorghe Chivu, op. cit., p. 5.
1
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săi. În ciuda aparentei simplităţi, textul biblic a reprezentat întotdeauna un
punct de plecare pentru interpretări multiple, dat fiind faptul că, adesea, în
spatele unor enunţuri oarecum obişnuite se ascund semnificaţii de o
profundă spiritualitate.
Pornind de la premisa că, în plan sincronic, limba română presupune
o variantă funcţională specifică scrisului bisericesc, definită mai ales prin
particularităţi de tip arhaic3, se ajunge la concluzia că limbajul bisericesc
actual reprezintă o mărturie în privinţa formei avute de vechea nostră limbă
literară4 şi că trebuie studiat şi înţeles, în consecinţă.
Din perspectiva distribuţiei formelor pronominale, textul sacru
reprezintă un etalon referitor atât la dimensiunea sincronică a limbii, la
raportul între limbajul biblic şi limba literară, cât mai ales la cea diacronică,
la etapele pe care o clasă morfo-sintactică le parcurge de-a lungul timpului
şi la modificările de natură fonetică, lexico-semantică.
Analiza comparativă a reliefat „modelul” de limbă românească
propus de textul biblic vechi, corespondenţa acestuia – din punct de vedere
lingvistic – cu textul biblic actual, respectiv cu textul laic, dezvăluind
trăsăturile individualizatoare ale limbajului biblic, precum şi implicaţiile
semantice şi stilistice ale acestuia, generate de comportamentul discursiv şi
posibilităţile combinatorii pe care le înregistrează structurile pronominale.
Reţin atenţia trăsături arhaice ale limbii române, păstrate pe alocuri
în Biblia Sinodală (1914) şi chiar în Biblia în uz, respectiv Biblia versiunea
Anania. Un fenomen recurent este concurenţa dintre el şi însul, care s-a
manifestat începând cu secolul al XVI-lea şi a culminat cu secolul al XVIIIlea, pentru ca ulterior forma el să fie preferată de limba literară. Acest
aspect nu exclude, însă, prezenţa formelor pronumelui însul în textele
biblice contemporane, ci dimpotrivă, ele constituie una dintre caracteristicile
limbajului biblic şi vin să confirme caracterul conservator al acestuia din
urmă (mai ales în privinţa textelor biblice/religioase ortodoxe, şi mai puţin a
celor catolice şi/sau protestante), caracter justificat atât prin dorinţa
respectării surselor sau modelelor traducerii, cât şi prin respectarea tradiţiei
şi/sau a dogmei. O altă particularitate a textului biblic o constituie
extinderea unor prepoziţii (de obicei, întru şi dintru), care sunt cerute de
pronumele însul, şi în structuri care conţin formele pronumelui personal de
persoana a III-a (întru el, dintru el). Prin punerea în paralel a textelor, se pot
3
4

Cf. Gheorghe Chivu, 1997.
Ibidem, p. 17.
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observa, însă, cu uşurinţă şi numeroase diferenţe. În primul rând, este vorba
despre alternarea formelor pentru persoana a treia, el / însul, pronume aflate
în concurenţă începând cu secolul al XVI-lea şi continuând până în secolul
al XVIII-lea, după care forma el începe să fie preferată de limba literară:
„Toate pren el s-au făcut…” (Ioan, 1/3, B1688)5
„Toate printr-Însul s-au făcut” (Ioan, 1/3, B1795)
„Toate prin’tr’însul s’au făcut...” (Ioan, 1/3, B1856)
„Toate prin trînsul sau (sic!) făcut...” (Ioan, 1/3, B1858)6
„Toate printr’însul s’au făcut...” (Ioan, 1/3, B1914)
„Toate lucrurile au fost făcute prin El.” (Ioan, 1/3, BC)
„Toate prin El s-au făcut.” (Ioan, 1/3, B)
„toate printr’Însul s’au făcut...” (Ioan, 1/3, BA).
• Textele biblice vechi atestă pronumele dânsul (doar N. – Ac.), unul
dintre elementele graiurilor maramureşene care – prin extinderea ariei de
răspândire spre sud – a contribuit la constituirea limbii române literare şi
este folosit şi astăzi, mai ales în limbajul colocvial. Se remarcă echivalenţe
sintactice de tipul pronume demonstrativ / pronume personal de persoana a
III-a ; înlocuirea demonstrativelor din textele biblice vechi (şi chiar textul
Bibliei Sinodale) aduce un plus de claritate contextelor din textele biblice
actuale. Pe de altă parte, evoluţia morfo-lexicală respectivă ilustrează şi o
schimbare de atitudine dogmatică, în sensul unei mai pronunţate apropieri a
planului uman de cel divin (Acela vs El, pentru divinitate).
Se constată că în textul Bibliei de la Bucureşti pronumele personal în acuzativ este
precedat de prepoziţia pren, care se va transforma în prin, datorită disimilării vocalice a lui e la i.
În limba veche, e urmat de n s-a păstrat sau a evoluat la i, aşa încât [en] a evoluat la [in].
Alternanţa pren / prin este similară celei specifice prepoziţiilor den/ din, dentru /dintru.
6
La nivelul textelor biblice din secolul al XIX-lea se constată o situaţie de inconsecvenţă
ortografică în privinţa prepoziţiei compuse printru (resimţită ca prepoziţie compusă), care
precedă formele pronumelui special însul. Astfel, dacă în textul neotestamentar din Biblia
de la Buzău prepoziţia apare grafiată prin’tr’, în Biblia de la Sibiu ea este grafiată fără
apostrof, în funcţie de elementele componente, aşa încât ultimul dintre acestea face corp
comun cu pronumele pe care îl precedă: prin tr[însul]. Situaţia este cu atât mai neobişnuită,
cu cât în Biblia de la Blaj (1795) această prepoziţie apare sudată, deci grafierea nu
evidenţiază elementele de compunere. Compararea contextelor în care apar forme
pronominale ale lui însul arată că în Biblia de la Bucureşti (1688) acestea erau precedate de
prepoziţii precum întru, dentru, iar contextele în care apărea prepoziţia printru în textele
biblice din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea presupun prepoziţia simplă prin (cu forma
pren), precedând de regulă pronume personale de persoana a III-a (echivalente, deci, lui
însul / însa).
5
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• Din punctul de vedere al frecvenţei, în textul biblic ponderea este
deţinută de pronumele personale, de cele relative şi de cele demonstrative,
iar valoarea cu care se actualizează predominant formele care suportă
conversiune este cea adjectivală. În versiunile biblice istorice, se remarcă
ocurenţe ale formelor de întărire, utilizate cu valoare pronominală, spre
deosebire de limba actuală, care preferă uzul adjectival al acestora.
Textul neotestamentar vechi atestă forme pronominale particulare,
datorate unor reguli fonetice oscilante sau întârzierii generalizării acestora;
este vorba despre forme precum noao, noă, voao, voo, voă, eale, îm, îţ, care
vor fi înlocuite în limbajul biblic de cele uzuale la începutul secolulului al
XX-lea (Biblia Sfântului Sinod, 1914): „Ravvi, bine e noao să fim aicea…”
(Marcu, 9/5, B1688)
„Ravi, bine easte noao a fi aici...” (Marcu, 9/5, B1795)
„învăţătorule! Bine este noă a fi aici...” (Marcu, 9/5, B1856)7
„Ravvi bine easte noao a fi aici...” (Marcu, 9/5, B1858)
„învăţătorule, bine este nouă a fi aici...” (Marcu, 9/5, B1914)
„Învăţătorule, bine ne este să fim aici...” (Marcu, 9/5, BA)
cf. „Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici.” (Marcu, 9/5, B).
Se constată o inconsecvenţă în privinţa dublării formelor accentuate
ale pronumelui personal, atât de la o epocă la alta, cât şi în cadrul aceleiaşi
epoci (diferenţă regională între Biblia de la Buzău şi Biblia de la Sibiu) şi
chiar în cadrul aceluiaşi text biblic. Acest aspect poate fi pus pe seama unor
reguli oscilante sau a conservatorismului specific textului biblic, care nu oferă
traducătorului posibilităţi prea largi de adaptare la normele literare în vigoare.
• Inconsecvenţa ortografică legată de scrierea cu majusculă a
pronumelor care înlocuiesc numele lui Iisus Hristos se remarcă atât prin
raportare la epoci diferite (în Biblia de la Bucureşti, respectiv Biblia de la
Se observă că în textul Bibliei de la Buzău apar formele pentru nominativ plural, noă, voă,
spre deosebire de Biblia de la Sibiu, tipărită doi ani mai târziu, în care formele sunt cele
vechi, noao, voao, înregistrate şi de textele Bibliei de la Bucureşti, respectiv al Bibliei de la
Blaj. Formele pronominale din Biblia de la Buzău se explică prin reducerea diftongului oa
la o (fenomen care începe să se manifeste din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
după părerea specialiştilor; cf. I. Gheţie, 1997, p. 305), precum şi prin trecerea lui o la ă
(cf. I. Gheţie, 1997, p. 300). În limba literară, în câteva situaţii s-a ajuns de la diftongul oa
(urmat de o silabă care conţinea vocala ă) la o: două, nouă, vouă, rouă. Se presupune că
diftongul a devenit mai întâi o (sunet aflat între o şi a: bucurosă, sănătosă), după care s-a
produs o închidere la o. Acest fenomen este considerat paralel cu cel al transformării lui ea
în ę şi apoi în e, ca în cuvântul lege.
7
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Sibiu, lipsa majusculei), dar şi în cadrul aceluiaşi text biblic (în Biblia de la
Buzău şi în Biblia sinodală utilizarea este oscilantă).
• Tot la capitolul inconsecvenţe ortografice amintim şi scrierea
numelui lui Iisus Hristos (inconsecvenţă de natură confesională, asupra
căreia nu vom insista; în Biblia Cornilescu, apare grafiat Isus Hristos),
precum şi scrierea unor forme pronominale personale, care fie se despart
prin apostrof sau prin cratimă de verbul pe care-l însoţesc (Biblia de la
Buzău), fie fac corp comun cu acesta (Biblia de la Sibiu).
Distribuţia pronumelor reflexive evidenţiază forme hibride,
construite cu particula de întărire -şi: sineşi, sineţi, şieşi, eluş(i), eiş(i),
luiş(i), loruş(i), forme care sunt atestate nu doar în textele biblice mai vechi,
Biblia de la Bucureşti şi Biblia de la Blaj, ci şi în textul Bibliei Sinodale
(1914), fiind preluate chiar şi de Biblia în uz şi Biblia Anania, deşi normele
literare actuale nu le acceptă. Prezenţa lor în ultimele două versiuni biblice
se leagă de dorinţa diortositorului de a se apropia cât mai mult de limbajul
biblic de altădată :
„Pentru că nu cutezăm să ne numărăm împreună au să ne
asămănăm pre noi cu unii carii pre dînşii să măresc, ce ei sînguri întru ei
măsurînd şi asămănîndu-se pre sine, cu sineş nu să pricep.” (Corinteni, II,
10/12, B1688)
„Că nu cutezăm să ne amestecăm sau să ne asemănăm cu unii carii
să laudă pre sine singuri ; ci aceia, între sine pre sine măsurându-să şi
asemănându-să pre sine loruşi, nu pricep.” (Corinteni, II, 10/12, B1795)
„Că nu îndrăznim să ne numărăm, sau să ne amestecăm cu unii ce se
laudă pre sineşi singuri; ci aceia între sine pre sineşi măsurându-se şi
asemănându-se pre sineşi loruşi, nu pricep.” (Corinteni, II, 10/12, B1914)
„Negreşit, n’avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rîndul unora
din aceia cari se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se
pun alături ei cu ei înşişi, sînt fără pricepere.” (Corinteni, II, 10/12, BC)
„Căci nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne asemănăm cu unii
care se laudă singuri; dar aceia, măsurându-se şi asemănându-se pe ei cu
ei înşişi, nu au pricepere.” (Corinteni, II, 10/12, B).
Analiza comparativă a scos la iveală o inconsecvenţă ortografică
referitoare la scrierea cu sau fără -i final a unor forme pronominale; această
inconsecvenţă apare atât diacronic, fapt care poate fi pus de seama rostirii
dure a consoanei precedente într-o anumită arie dialectală şi într-un moment
din evoluţia limbii române, cât şi sincronic, la nivelul aceluiaşi text, ca
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dovadă a unei norme oscilante: „…acolo-ţ vei aduce aminte că…” (Matei,
5/23, B1688)
„...şi acolo-ţi vei aduce aminte că...” (Matei, 5/23, B1795)
„...acolo îţi vei aduce aminte, că...” (Matei, 5/23, B1856)
„... acoloţi vei aduce aminte, că...” (Matei, 5/23, B1858)
„...acolo îţi vei aduce aminte că...” (Matei, 5/23, B1914)
„...acolo îţi aduci aminte că...” (Matei, 5/23, BC)
„...acolo îţi vei aduce aminte că...” (Matei, 5/23, B)
„...acolo îţi vei aminti că...” (Matei, 5/23, BA).
• Textele biblice analizate înregistrează ocurenţe ale formei în uz
astăzi, sine, precedată de prepoziţii specifice, în legătură cu care se remarcă
tendinţa de înlocuire cu forme corespunzătoare ale pronumelui personal.
Forma literară pentru cazul dativ, sie, nu apare în textele studiate. Este
atestată rar, numai în textul Bibliei de la Blaj, forma şieşi.
• În privinţa cliticelor reflexive pentru acuzativ reţine atenţia
distribuţia în paralel a formelor pentru persoana a III-a, să, se, mai ales în
textul Bibliei de la Bucureşti şi pe alocuri şi în cel al Bibliei de la Blaj. O
altă observaţie se leagă de nivelul ortografic, respectiv de sudarea formei
scurte a cliticului reflexiv de persoana a III-a, s-, în textul Bibliei de la Sibiu.
• Compararea textelor biblice analizate a evidenţiat prezenţa unor
echivalenţe sintactice de tipul structură verbală reflexivă / structură verbală
activă sau pasivă, din raţiuni de sporire a clarităţii textului, de dezambiguizare a
contextelor. În plus, se remarcă atât în versiunile biblice vechi, cât şi în cele
contemporane cumulul de valori semantice pentru formele reflexive (valoare
impersonală, valoare pasivă, valoare de reciprocitate).
Actualizarea formelor de întărire în textul biblic se raportează, ca şi
în limba standard, la statutul de forme gramaticalizate de emfază, utilizate
atât cu valoare pronominală (în special în versiunile biblice istorice), când
au rol deictic, şi mai ales cu valoare adjectivală, caz în care funcţionează ca
anaforice, în relaţie cu un antecedent sau cu un subsecvent: „Cît înşivă
mărturisiţi pre voi că…” (Matei, 23/31, B1688)
„Drept aceaea, mărturisiţi înşivă de voi că...” (Matei, 23/31, B1795)
„Drept aceia, înşi-vă mărturisiţi de voi, că...” (Matei, 23/31, B1856)
„Drept aceaea mărturisiţi înşivă de voi, că...” (Matei, 23/31, B1858)
„Drept aceea, înşivă mărturisiţi de voi, că...” (Matei, 23/31, B1914)
„Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că...” (Matei, 23/31, BC)
„Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că...” (Matei, 23/31, B)
„aşa încât voi înşivă mărturisiţi că...” (Matei, 23/31, BA).
125

• În privinţa posibilităţilor combinatorii ale formelor de întărire,
textul biblic respectă aceleaşi rigori impuse de limba literară şi celorlalte
tipuri de texte, astfel încât topica este condiţionată de particularităţile
morfologice ale termenului pe care îl accentuează. Uneori, pentru marcarea
focală a anumitor secvenţe sunt necesare mărci specifice, de natură
prozodică (accentul de intensitate şi intonaţia), alături de operaţia sintactică
de dislocare lineară (schimbarea topicii „normale”), care are ca şi consecinţă
emfatizarea respectivelor componente pragma-semantice.
• O altă concluzie se referă la preferinţa textului biblic – similară
limbii literare actuale – pentru substituirea formelor de întărire cu valoare
adjectivală prin sinonimul adverbial chiar, respectiv sinonimul adjectival
singur (care cumulează adesea sens restrictiv, de limitare), care conferă
enunţului claritate. Această preferinţă se justifică şi din punctul de vedere al
respectării modelului care a stat la baza traducerii, deoarece, de cele mai
multe ori, pentru structurile respective textul grecesc conţine cuvântul
μόνος, cu sensul „singur”.
• În limba veche, statutul formelor de întărire nu era bine definit, iar
echivalarea lor prin sinonime de tipul chiar şi singur înlătură dificultatea
actualizării şi tendinţa – neadmisă de normele literare – de folosire
invariabilă a acestora, fără respectarea în întregime a mărcilor din flexiune
pentru opoziţiile de persoană, gen, număr, caz: *ea însuşi, *lor însuşi.
Generalizarea unora dintre forme şi folosirea lor incorectă justifică
dezacordul în număr, prezent – destul de rar – în textul Vechiului Testament
din B1688.
• Anumite forme particulare de întărire sunt construite pe acelaşi
suport etimologic, unele pornind de la forma accentuată a pronumelui
reflexiv (sineţi, sineşi), altele de la forme ale pronumelui personal (eluşi,
eişi, voişi, loruşi). Este vorba aici despre ocurenţe atestate în textul
neotestamentar al B1688, la care se adaugă cel al B1914 şi – într-o foarte
mică măsură – cel al BA (din dorinţa de a conferi un iz arhaizant textului
biblic, diortositorul acestei versiuni optează pentu forma particulară loruşi).
Versiunile istorice reflectă limba secolelor al XVI-lea – al XVIII-lea,
presărată cu unele compuse cu valoare de întărire, provenite din pronume
personale care primeau particula –şi, la care se adaugă forme obţinute
similar pe baza unor pronume posesive, reflexive, demonstrative, relative şi
nehotărâte (meleşi, sineşi, acestaşi, careleşi, cevaşi, cinevaşi), specifice
normei literare sudice.
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• Actualizarea posesivului în textul biblic este legată de dobândirea
unor semnificaţii particulare, contextuale, similare celor din limba română
contemporană; de exemplu, posesivul ai mei capătă înţelesul de „părinţii
mei, familia mea, cei apropiaţi mie”, posesivul ale mele poate însemna
„treburile mele, lucruri pe care le fac de obicei” etc.
Alte particularităţi se referă nu numai la topică (nefirească, datorată
lipsei unor reguli precise în privinţa comportamentului discursiv în B1688),
ci şi la formele atestate în B1688, B1795 şi B1856, respectiv al mieu, ai
miei, ale meale, sau de formele conjuncte, întâlnite în structuri cu
substantive desemnând relaţii de rudenie, de tipul tătâne-său, mumă-sa,
mâne-sa, astăzi considerate colocviale şi nerecomandate de limba literară.
În plus, unele versiuni biblice (în special B1858) înregistrează
particularitatea separării posesivelor de numele determinat prin intermediul
apostrofului sau sudarea celor două părţi de vorbire: „Că acesta fiiul mieu
era mort...” (Luca, 15/24, B1688)
„Că fiiul mieu acesta era mort...” (Luca, 15/24, B1795)
„Că fiul mieu acesta mort era...” (Luca, 15/24, B1856)
„Că fiiul mieu acesta era mort...” (Luca, 15/24, B1858)
„Că fiul meu acesta mort era...” (Luca, 15/24, B1914)
„căci acest fiu al meu era mort...” (Luca, 15/24, BC),
cf. „…acest fiu al meu mort era…” (Luca, 15/24, B)
„căci acest fiu al meu era mort...” (Luca, 15/24, BA).
• O altă concluzie la care ne-a condus analiza de faţă se referă la
distincţia între cele două situaţii semantico-pragmatice de exprimare a
posesiei în discursul biblic, prima susţinută de adjectivul posesiv şi care
prezintă un grad ridicat de focalizare a relaţiei, iar cea de-a doua marcată
prin intermediul unei anafore asociative de tip posesiv (într-o structură cu
dativ posesiv: ţi-am citit cartea sau cu nuanţă locativă: în cameră la mine),
gradul de focalizare diminuându-se.
• Pentru persoana a III-a, singular, în toate textele biblice studiate se
înregistrează un paralelism între formele proprii ale pronumelui posesiv şi
cele provenite din formele de genitiv ale pronumelui personal, paralelism
caracteristic şi limbii literare actuale şi justificat prin claritatea sporită în
legătură cu genul posesorului oferită de către pronumele personal. În plus,
această alternanţă a formelor se leagă şi de opoziţia colocvial / literar,
nonmarcat / deferent (formele său, sa, săi, sale poartă amprenta caracterului
literar şi / sau deferent, în timp ce formele de genitiv ale pronumelui
personal ţin de limbajului colocvial şi sunt percepute ca nondeferente).
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• Flexiunea obişnuită, regulată, marcând opoziţiile specifice de gen,
număr şi caz, a formelelor demonstrative de apropiere este însoţită, în
textele biblice istorice, de anumite particularităţi legate de grafie şi
pronunţie, respectiv de topică. Sunt atestate grafii de tipul acesta / aceştea,
acestuia / acestora pentru masculin, iar pentru feminin aceasta / aceastea,
aceştii(a) / acestora (diftongul ea nu se redusese încă la e, fiind conservat în
anumite regiuni, mai ales în Oltenia şi Muntenia, până în secolul al XVIIIlea). Sub influenţa formei particulate pentru masculin, pl., limba veche
înregistrează o variantă omonimă pentru feminin, plural, N-Ac, aceştea
„acestea” (noroadele aceştea). Prin analogie cu pluralul, în limba veche sunt
atestate şi unele forme de sg., f., G-D care conţin grupul consonantic şt,
aceştii, aceştia, aceştiia.
• În versiunea B1688 sunt curente grafiile aceştiĭa, aceştii pentru
genitiv-dativ, feminin, şi nu se înregistrează forma nouă, (a)cestei(a), creată
după pluralul aceste(a), formă devenită ulterior literară. Aceleaşi grafii sunt
prezente, uneori, şi în B1795, B1856 şi chiar în B1914, ca dovadă a
conservatorismului textului biblic faţă de adaptarea la normele limbii literare.
• În limbajul biblic vechi, antepunerea formei adjectivale de
apropiere pentru masculin nu manifestă consecvenţă în privinţa eliminării
particulei invariabile finale –a, aşa cum se întâmplă în limba literară actuală;
în textul B1688, formele cu cu –a final alternează cu cele care ulterior vor fi
definitive, impuse în limba literară (*acesta om cf. acest om). Acest aspect,
înregistrat şi de adjectivul demonstrativ de depărtare, este o dovadă că
norma nu se impusese încă şi abia începând cu secolul al XVIII-lea (B1795)
va avea ecou în textul biblic. Pe de altă parte, structurile pronominale cu
adjectiv demonstrativ postpus nominalului (ceasul acesta, omul acesta) sunt
emfatice, ca rezultat al cumulului de mărci de determinare (apare în plus
articolul hotărât).
• În textul Bibliei de la Bucureşti sunt atestate şi forme de tipul
cestuia, ceşti, obţinute prin afereză, fenomen care a caracterizat limba
secolelor al XVI-lea – al XVII-lea, având ca rezultat, între altele, formele
pronumelui semiindependent cel (care este coocurent cu un adjunct cu
funcţie sintactică de atribut, spre deosebire de pronumele independent
corespunzător, acela).
În aceeaşi versiune biblică, se actualizează forme care au în
structură particula -şi, aceastaş, ace(a)steaş, rezultate prin analogie cu
pronumele demonstrativ de identitate, cu nuanţă de identitate şi sensul „în
acelaşi chip” sau „aceleaşi lucruri” (valoare neutră). În limba veche, opoziţia
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de identitate era marcată atât în privinţa sferei proximităţii (acestaşi,
aceastaşi / cestălalt, ceastălaltă), cât şi în legătură cu sfera nonproximităţii
(acelaşi, aceeaşi / celălalt, cealaltă), acest ultim aspect păstrându-se şi în
limba română literară actuală: „...acesteaş lucrure carele eu făcu,...” (Ioan,
5/36, B1688)
„...aceaste lucruri care Eu le fac...” (Ioan, 5/36, B1795)
„...aceste lucruri care Eu fac, mărturisesc pentru mine, că Tatăl m’a
trimis.” (Ioan, 5/36, B1856)
„...aceaste lucruri, care eu le fac...” (Ioan, 5/36, B1858)
„...aceste lucruri care eu fac...” (Ioan, 5/36, B1914)
„…tocmai lucrările acestea, pe cari le fac Eu, mărturisesc despre
Mine că Tatăl M’a trimes.” (Ioan, 5/36, BC)
„...lucrurile acestea pe care le fac Eu...” (Ioan, 5/36, B)
„...lucrurile acestea pe care le fac, ele mărturisesc despre Mine, cum
că Tatăl M’a trimis.” (Ioan, 5/36, BA).
• Versiunile B1688 şi B1795 atestă formele particulare de f. aceaia,
aceaea/acealea, aceiia/acelora, unele întâlnite şi în versiunile biblice
ulterioare, B1856, B1858 şi chiar B1914. Se remarcă generalizarea grafiei
cu diftongul ea în versiunile biblice B1688, B1795, B1858, în timp ce
B1856 înregistrează forma cu diftongul redus la e. La cazurile oblice,
particularităţile de ordin fonetic şi grafic sunt mai numeroase în privinţa
formei pentru f., sg.; în versiunile biblice vechi este în uz forma etimologică
fără -l- pentru genitiv-dativ, singular, feminin (acelei > aceii). Această
formă a fost preluată prin analogie de la pluralul acele (< eccum + ĭllae):
aceii, aceiia, aceia, ceii.
• Formele pronominale demonstrative de identitate au o frecvenţă
mai mică, atât în textul biblic actual, cât şi în celelalte versiuni avute în
vedere, în cadrul cărora se înregistrează forme particulare. Uneori se preferă
lexicalizarea demonstrativului de identitate cu valoare generică, neutră,
„acelaşi lucru”, cu particularităţi la nivel grafic (aceia’şi, aceeaş), alteori
folosirea unor forme sau structuri nehotărâte cu aceeaşi valoare neutră (tot
una, una), de care putem lega descendenţa lexico-semantică a adverbului
totuna. Grafiile înregistrate în B1688 aceaeaş, aceaiaş, aceeaş confirmă
tendinţa incipientă de unificare a paradigmei acestui ponume.
• În limba veche, se remarcă paralelismul demonstrativelor de
identitate (aceasteaş, B1688 şi unele versiuni ulterioare), precum şi confuzia
demonstrativ de depărtare – demonstrativ de identitate (confirmată în cazul
formei pentru f., pl. Acelea – aceleaşi, care înregistrează şi particularităţile
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grafice legate de diftongul ea în B1688, B1795, B1856, B1858, B1914 şi
separarea elementelor componente prin apostrof în B1856).
Formele pronominale demonstrative înregistrate în versiunile biblice
istorice, de tipul celalt, celalalt, ceialalţi, celuialalt, celuiaalalt, celoralalţi,
celoralalte, ceaialaltă/ceaealaltă, cealealalte, ceale de alalte, sunt creaţii
realizate pe teren românesc, explicabile prin combinaţia a două elemente,
(a)cel + alalt. În unele situaţii, aceste elemente se sudau fără modificări sau
se scriau separat: celuiaalalt cf. celuialalt şi ceale de alalte cf. cealealalte.
Deşi limba veche înregistra şi forme demonstrative de diferenţiere formate
din elementele (a)cest+alalt, ele nu apar în versiunile biblice istorice şi cu
atât mai puţin în textul biblic actual: „îi zdrobiră fluierile şi celuialalt ce sau răstignit împreună cu el.” (Ioan, 19/32, B1688)
„i-au sfărmat fluierile şi celuialalt, carele era răstignit cu el.” (Ioan,
19/32, B1795)
„iau (sic!) sfărâmat fluerile, şi celuialalt, care era răstignit cu el.”
(Ioan, 19/32, B1858 )
„i-au zdrobit fluerile, şi celuilalt ce s’a răstignit împreună cu el.”
(Ioan, 19/32, B1914)
„au zdrobit fluierele picioarelor celui dintîi, apoi pe ale celuilalt,
care fusese răstignit împreună cu El.” (Ioan, 19/32, BC)
„au zdrobit fluierele [...] celuilalt, care era răstignit împreună cu
el.” (Ioan, 19/32, B)
„au zdrobit fluierele celui dintâi şi pe ale celuilalt, care erau
răstigniţi împreună cu El.” (Ioan, 19/32, BA).
• În linii mari, norma literară sudică – atestată de textele biblice
istorice analizate – înregistra o apropiere destul de mare faţă de limba
română actuală; diferenţele care au individualizat etape mai vechi din istoria
limbii române au fost supuse unei tendinţe permanente de simplificare, atât
în privinţa nivelului grafic şi fonetic al formelor pronominale, cât şi la
nivelul topicii şi al organizării sintactice. Analiza limbajului biblic
evidenţiază restructurarea mesajului transmis prin raportare la relaţia
specială pe care o implică, la mentalitatea umană, precum şi la reguli care
ţin, uneori, de exprimarea orală, populară. Nivelurile discursului respectă, în
general, aceleazi reguli după care se organizează şi discursul laic,
schimbările produse vizând, mai ales, aspectul lexico-semantic. Astfel,
limbajul religios / biblic reprezintă un aspect important pentru evoluţia
limbii române literare, indiferent de perioada la care ne raportăm şi de nivelurile
vizate. Instrumentele moderne de lucru (ale pragmaticii) oferă posibilităţi reale în
130

surprinderea mecanismelor specifice în conformitate cu care se organizează
discursul biblic, iar rezultatele pot fi, de fiecare dată, interesante.
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II. INTERFERENȚE LINGVISTICE
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1. Perspectiva lui Wlislocki asupra dialectelor rromani
În cartea Von wadernden Zigeunervolke (1890), în capitolul III
Sprache und Poesie, Wlislocki descrie dialectele vorbite în Transilvania. O
mare parte a acestui capitol este, de fapt, preluată din cartea Die Spreche der
transilvanischen Zigeuner. Gramatik, Wörterbuch (1884), pe care el a scriso cu ceva timp în urmă. Citez din traducerea română a acestei cărți:
„Limba rromilor transilvăneni se împarte în trei dialecte principale,
care se pot distinge deja după cuvintele străine pe care le-au preluat: 1.
Dialectul ungaro-țigănesc, 2. Cel vlaho-țigănesc și 3. Cel saso-țigănesc. Cel
mai curat dialect este, fără îndoială, cel ungro-țigănesc, pe care și dorim
să-l prezentăm aici, ca baza a următoarelor analize lingvistice.”1
În aceeași carte, prezintă și un paragraf consacrat celor patru triburi
de corturari transilvăneni, care existau în vremea lui Wlislocki, Leïla,
Kukuja, Asani și Ćajle:
„Corturarii trăiesc într-o stare de completă izolare, contactele dintre cele
patru triburi fiind sporadice ori lipsind cu desăvârșire. De aici se trage faptul că
dialectele pe care le vorbesc aceste triburi se deosebesc mult, asemenea
1

WLISLOCKI, Heinrich von (trad. ROGOJANU, Octavian et alii din Wlislocki, 1890, Von
wandernden Zigeunervolke. Blider aus dem Leben der Siebenbürger Zigeuner.), 1890,
Despre poporul nomad al rromilor, Imagini din viața rromilor din Transilvania, București:
Atlas, p. 195.
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diferenței dintre limba germană și literară și dialectul vorbit în Germania de
Nord, oamenii înțelegându-se foarte greu între ei și numai atunci când e strict
necesar. Cînd sînt compleți neinițiați în dialectul străin este nevoie de mai mult
timp pentru a desluși vorbele celuilalt. Astfel s-a întâmplat în vara anului 1883
când în timpul primului meu periplu împreuna cu un grup de țigani corturari ai
tribului Leïla acesta s-a întâlnit cu un grup al tribului Kukuja și a fost silit,
datorită vremii ploioase persistente, să facă tabără pe cîmpia de la Hoghiz (lîngă
Rupea, jud. Brașov, n. trad.). Ambele grupuri nu s-au putut înțelege decît cu
mare dificultate și a durat mult pînă s-au obișnuit cu dialectul străin.”
Deși neamurile Leïla și Kukuja erau ambele transilvănene și vorbeau
aceeași limbă, diferența dialectală a creat dificultăți în conversația lor în
limba rromani. Acest episod ilustrează diferența dialectală, dar la sfârșit
autorul scrie că „a durat mult pînă s-au obișnuit cu dialectul străin.”.
Înseamnă că vorbitorii de dialecte diferite se puteau înțelege, până la urmă,
prin simpla „obișnuință”.
2. Clasificarea modernă a dialectelor rromani
După Sarău, dialectele limbii rromani din România sunt împărțite în
patru. Citez succinta prezentare despre dialectele rromani scrisă de Sarău:
„*Câte dialecte rrome există în lume? Există trei mari straturi dialectale de
evoluție, S I, care reunește, în general, dialectele vechi rrome din Balcani – sudul
Dunării (Turcia, Grecia, Albania, Bulgaria, dar și dialectele „carpatic”,
„spoitoresc” și „ursăresc” de la noi, dialectul „carpatic” din Cehia și Slovacia,
rromii din Abruzzi, cei din Finlanda și dialectele sinto-manush, unele dialecte din exIugoslavia), S II (dialectele vorbite de rromii cergari – din Muntenegru, Bosnia,
nordul Albaniei – de rromii gurbeți din Serbia, de rromii geambași din Macedonia,
România etc., de rromii ficiri și filipigii din Grecia etc. și S III (reprezentat de
dialectul rromilor căldărari – cei mai întâlniți în lume -, de dialectul rromilor lovari
(Ungaria, Scandinavia, SUA etc.). Rromii din Spania și Anglia au pierdut limba.”
„*Câte dialecte rrome se vorbesc în România? Patru dialecte, trei din ele
– ursăresc, spoitoresc și carpatic – sunt încadrate Stratului I de evoluție, iar
dialectul căldărăresc – Stratului III de evoluție. Toate, având o structură
morfologică identică, permit comprehensiunea, singurele diferențe neînsemnate
se remarcă la nivelul alterărilor fonetice și la cel lexical (prin împrumuturi
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lexicale din limbi locale de contact, care, oricum, sunt surclasate de cele din
lexicul internațional, modern).”2
3. Dialectul descris în cartea Die Spreche der transilvanischen
Zigeuner. Gramatik, Wörterbuch (1884)
Limba rromani descrisă de către Wlislocki în cartea Die Sprache der
transsilvanischen Zigeuner. Gramatik und Wörterbuch (Leipzig, 1884)
4) Rromii (țiganii) „carpatini” („carpatici”)
Amintiți în primele încercări de clasificare a rromilor mai întâi ca rromi „moravobohemieni” după numele provinciilor Moravia și Bohemia - de către Franz Xavier Miklosich (1872-1881, I: 3),
apoi sub numele de rromi „ceho-moravi” (Arhiducele József [József főherczeg] 1888), rromii din
această ramură aveau să fie ulterior cunoscuți sub denumirea de rromi „carpatici” sau „carpatini”.
Astfel, ca rromi „carpatini/carpatici” apar în schemele de clasificare ale unor cercetători ca: Erdős
Kamill (1958), Jan Kochanowski (1963, 109), Térence Kaufman (citat după Jan Hancock 1975, 7),
Ventcel’-Čerenkov (1976, 285), Georges Calvet (începând cu 6 mar. 1968, când s-a organizat cursul
de predare a dialectului căldărarilor la INALCO - Paris și în 1987, 43), Marcel Courthiade (1995 a,
104). Potrivit acestor autori, rromii „carpatici” sunt întâlniți în Slovacia (preponderent și bine
studiați), în Ungaria (în zona Nógrád și în vecinătatea Budapestei), în Cehia, în Polonia meridională,
în Ucraina (Galitia), în nordul României (Maramureș) si, disparat, în toată Transilvania. S-a arătat,
anterior, în §7 II. d, ca Lőrincz György (1980, 132-164) amintea de existența în Transilvania a
rromilor sedentari („domestici”, „vatrasi”) de la sate, pe care îi încadra din punct de vedere social
unui grup de mijloc ce face legătura între grupul „aristocratic” de la orașe și cel „de jos”, reprezentat
de rromii „semi-nomazi” (vorbitori ai unui dialect rrom de influență românească).
Din prezentarea făcută de Vekerdi József la cartea lui Lőrincz György, în „Études
Tsiganes” (1981,3:38) aflăm că idiomul rromilor sedentari („domestici”) din satele transilvănene
este, de fapt, cel prezentat de Dr. Heinrich Wlislocki în Die Sprache der transsilvanischen
Zigeuner (1884), fără să se precizeze însă care anume. (Henrik Wlislocki indica la p. 1 a lucrării
sale doar zona geografică a dialectului descris, cea a Sibiului). Judecând după faptele de limbă
întâlnite în această lucrare, în contextul cercetărilor noastre, constatăm că dialectul în cauză
este cel al rromilor carpatini (carpatici), reperați de noi în câteva puncte dialectale
transilvănene: Coltau (Maramureș), Gilău și Bontida (Cluj) și Dumbrăveni (Sibiu). Din păcate
însă, de la Henrik Wlislocki încoace, nici acest dialect nu a fost suficient abordat, oricum nu la
nivelul științific dovedit de acest laborios cercetător. De la Erdős Kamill (1958) aflăm că în
Ungaria dialectul carpatin este cel mai arhaic, dar în el au pătruns cuvinte din maghiară pentru a
suplini cuvintele vechi rrome dispărute sau noțiuni noi. Rromii carpatini - menționează Erdős (1958)
- sunt foarte prietenoși cu cetățenii de alte etnii și în cazul în care se împrietenesc devin foarte fideli
prietenilor „albi” (v. si Marcel Courthiade, 1995 a, 104). Din punct de vedere tipologic, idiomul
rromilor carpatini aparține, la origine, grupului de dialecte balcanice arhaice din stratul I, alături de
dialectele: mećkar si kabuʒi (Albania), dialectele xanduri (Grecia), dialectul erliilor si drindarilor
(Bulgaria), dialectele arli, bugurʒi si mahaʒer (în fosta Iugoslavie), dialectele ursarilor și spoitorilor
(România), dialectele din Turcia, grupul de dialecte vorbite de Polska rroma (rromii polonezi), cele din
Tarile baltice si cele din Rusia septentrionala. De asemenea, aici mai sunt incluse dialectul rromilor din
Abruzzes (Italia), cel al rromilor Mustala (Kaale) din Finlanda si dialectele sinto-manuche.
(SARĂU, Gheorghe, 1997, Rromii, India și limba rromani, București: Kriterion, pp. 123-124)

Gheorghe Sarău, Elena Radu, 2011, Ghidul mediator școlar (pentru comunități cu rromi),
București UNICEF: Vanemonde, p. 72.
2
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este deja suficient analizată de către Sarău și s-a constatat că acea limbă este
un grai al dialectului carpatic printre cele patru dialecte majore vorbite pe
teritoriul României de astăzi, anume, dialectul căldărarilor, al ursarilor, al
spoitorilor și dialectul carpatic sau al rromilor carpatini. O să utilizez analiza
lui din cartea Rromii, India și limba rromani (București, 1997).
4. Critica lucrărilor lui Wlislocki
Lucrările lui Wlislocki sunt tratate cu neîncredere de către mai mulți
oameni de știință. Cea mai cunoscută critică, deși este o scrisoare personală
adresată unui alt rromolog, este a rromologului finlandez:
„I have satisfied myself as to complete atheism of the Gypsies.
Wlislocki is wholly irresponsible in my view. Almost everything he says is
his own imagination, scientific sensationalism. He turned Gypsy and died
amid fumes of alcohol. I simply ignore all his works. I have met his Gypsy
friends who, on being told of his accounts about the various deities, the
visions of ghosts, etc., burst out laughing, delighted that they had been able
to fool him so completely.“3.
Rromologul ceh Jiří Lípa analizează cartea de gramatică a limbii
rromani a lui Wlislocki, Die Sprache der transsilvanischen Zigeuner
(Leipzig, 1884), pe care am menționat-o mai sus, și din punct ortografic și
după câteva greșeli identice, a concluzionat că mare parte a acestei cărți
este, de fapt, din cartea Cigány nyelvtan (1877), scrisă de către György
Ihnátko, în 1877, la Lučenec (Slovacia). Articolul lui se numește “O
nevěrohodnosti ciganologa H. v. Wlislockého (Neplauzibilitatea
rromologului H. v. Wlislocki.)”. Citez din acesta:
„În limba basmelor rrome, observăm încă mai multe cunfunderi ale
lui H. v. Wlislocki cu privire la regulile gramaticale decât conține
gramatica lui a limbii rromilor „transilvăneni”. Acolo este plin de greșeli
morfologice; în afara de acesta, apar forme și expresii care nu există în nici
un dialect rrom. Astfel versiunea originală a acestor basme nu poate fi
rromă. Probabil Wlislocki a tradus în rromani. Atunci, bineînțeles, ceea ce
spune despre ei – originea lor, limba, relația lor cu folclorul altor naților –
este doar o parte a mistificării lui.”4.
Tancred Borenius, 1943, “Arthur Thesleff: A friend’s memoir”, in: Journal of Gypsy Lore
Society, Third Series, XII, Jan.-Apr., 1943, Nos. 1-2, pp. 1-9.
4
Tradus din Jiří Lípa, 1968, “O nevěrohodnosti ciganologa H. v. Wlislockého”, in: Slovo a
slovesnost, volume 29 (1968), number 4, pp. 407-411: „V jazyce cikánských pohádek H. v.
Wlislockého zjišťujeme ještě mnohem zmatenější mluvnická pravidla než ta, která obsahuje
3
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Deși, în același articol, se concluzionează că „Nelze ovšem úplně
vyloučit, že v rozsáhlém ciganologickém díle Wlislockého se najdou i cenné
pravdivé výklady. (Totuși nu se poate ignora, că există și interpretarea
prețioasă adevărată în lucrările rromologice vaste a lui Wlislocki.)”, noi
trebuie să citim lucrările lui Wlislocki mereu cumaximă atenție.
Probabil și această lucrare scurtă reprezintă o dovadă că sursele lui
Wlislocki sunt fictive, sau, cum spune Jiří Lípa, sunt o „mistificare”.
5. Textele dialectale din cartea Aus dem inneren Leben der Zigeuner
Cartea de mai sus, Aus dem inneren Leben der Zigeuner (Berlin,
1892), conține poezii și descântece în limba rromani. Sursele nu sunt dintrun anumit loc, ci din mai multe părți geografice. Dintre cele 9 capitole,
ultimul capitol se numește „IX Eine zigeunerische Dichterin (IX O poetă
rromă)” și o prezintă pe Gina Ranjicič, care este, după Wlislocki, prima
poetă de etnie rromă. Unii bănuiesc chiar și existența reală a acestei poete5,
dar, dacă considerăm că a existat măcar, poeziile tratate în acest capitol al
IX-lea sunt citate. Așa că nu le-am inclus în acest studiu comparativ.
Deci, în cele 8 capitole sunt incluse texte variate, culese din mai
multe părți geografice. Dar Wlislocki nu oferă detalii. Menționează pe scurt
de la care rrom a preluat textul și redă începutul poeziei, de pildă:
„Ein Lied der südungarischen Zeltzigeuner lautet: ... (Un cântec a
rromilor corturari din sudul Ungariei spune:...)” (p. 51.)
„Unfruchtbare Weiber der südungarischen und rumänischen
Zigeuner ritzen die linke Hand ihres Gatten mit einem scharfen Messer [...]
und sagen dann den Spruch her: ...(Femeile sterile ale rromilor din sudul
Ungariei și România zgârie mâna stângă a soțului lor cu cuțitul ascuțit [...]
și atunci spun următoarele vorbe:...)” (p. 76)
jeho mluvnice „sedmihradské“ cikánštiny. Hemží se tam tvaroslovnými chybami a kromě
toho tvary a výrazy, které neexistují v žádném cikánském nářečí. Původní znění těchto
pohádek tedy nemohlo být cikánské. Do cikánštiny je zřejmě přeložil Wlislocki. Pak ovšem i
to, co o nich říká — o jejich původu, jazyce i o jejich obsahových vztazích k folklóru jiných
národů — je jen součástí jeho mystifikace.”
5
„The first Romaniy poet? – The question of whether Gina Ranjičic, described by the
Austro-Hugarian scholar Henrich von Wlislocki as the first Gypsy woman poet, really
existed has remained unresolved for over a century. Before on can answer this question one
has to assess the rich scholary heritage of Wlislocki himself.” (Elena Marshiakova; Vesselin
Popov, 2001, Gypsies in the Ottman Empire - A contricution to the history of the Balkans,
Hertfordshire: Centre de recherches tsiganes University of Hertfordshire Press, p. 79).

137

„Serbische Zigeuner tröpfeln Blut aus der Hand ihres jüngesten
Kindes auf eine halbverkohlte Rute [...] wobei sie den Spruch hersagen: ...
(Rromii sârbi varsă sângele celui mai tânăr copil al lor pe creanga
jumătate arsă [...] atunci spun această vorbă:...)” (p. 88.)
Am găsit 17 poezii cu mențiunarea locului sau a informatorului.
(Textele sunt transcrise în ortografia internațională a limbii rromani, în afară
de cazul sociativ-instrumental, care, în textele lui Wlislocki apare cu
varianta -ha.)
Rromii maghiari

Rromii corturari din
sudul Ungariei
Rromii din Sudul
Ungariei și România (p.
76.)

Rromii sârbi

Rromii corturari
transilvăneni

(p. 34.)
Bengesqro sersameha marelas, Andasosθe xoxojipe, Bute rroma rromnǎqe ;
Mègiś, mègiś the ʒanel, Save rromnǐ haj! Rromes, T’avel mindig te benges!
(p. 51.)
Upro bar me somas, Ćeresrobara hadǐdǒm; Tel śukare strafelǐ, Akor siges
me paślǒm; Piranesqe bar dinǒm, Jimasθar me lesqe som!
(p. 76.)
Detexara avena, Trin Urma, Jeka amare rat rodel, Avri amare rat arakel,
Trite leha (= leça) ćaves kerel! Tuθe dav, so manqe hin; Manqe das, so tuθe hin;
M’rro trùpos the naćol, T’ro trùpos the barvalǒl, Sar ćumut, kana naćol, Sar
ćumut, kana barvalǒl!
(p. 81.)
So laćes tu anes, Kathe pro lime ać! So misexes anes, Bengesqe ać!
Laćesθar de tu manqe, Andr-o nevo devlesqro!
(p. 98.)
Devla baxt del rromnǎqe, Ćingardel joj ʒivese! Te baxt hin biboldenqe, -,
Keldeqe na the kerde, Amen taisa ruśarde!
(p. 171.)
Ʒivese te raćije, Sastǎr, bare Rakoćije, The jak manqe paguba, Kerel nikana,
Manqe taisa sasćarel, Manqe tatǎrel. Kana divles avla, Kana kerel paguba,
Rakoćija, t’re vastaha (=vastaça), Jaka tu mara, Sar e bibolda marde, Gule
Kristushes! Efta lanćaha (= lanćaça), Pandav jaka; Andr-o nav devlesqro te
svate Mariaqri! Amen!
(p. 23.)
Enǎ Urma ʒǎnen, The pandel Lolmiśes kamen; Taisa bijel Mautia, Joj maj
kamel kurauna, Miśensa lolensa (= Miśença lolença)! Mautijaqe me kuvav,
Miśensa (= Miśença) jek’ kurauna! Sikoven, sikoven, Miśa andr-e misexen, Den
manqe sasćaripen! Gule deleja andr-o ćèro, mudara misexes, ko andr-o man
sině, te sastǎr man Mohmedeja!
(p. 88.)
Marav xolǐpen, Marav ćoren, The tu ać kathe, The tu hin manqe! Rata dav
tuθe, Rona dav lenqe! Tu ać sastes, Jon aćen nasvales!
(p. 79.)
Tuθe rat dòsta na dinǒm; Tuθe rat akana dinǒm. Barvalǒl tu sar ada ruk; Na
hin tuθe misexe duk!
(p. 88.)
Dav tuθe trinen rata, Ternes te laćes avna! Ko tut ćorel, adalesqe, Hin rat te
mas śutǎrdě! Kana rata te rata, Pal tire per avna, Jakh te jakh te bare jakh,
Sakoves xal te xal, Ko kamel tut the xal!
(p. 128.)
Kekeraśka, kekraśka, Ura, ura peće ćàra! Maś te maro men ana, Na hin
menqe bibaxta! Pastungori the ures, Kija menqe na th’aves; Upro śero tut’angar!
Meriben tut’ pro duvar!
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Rromii slavoni

Rromii corturari din
nordul Ungariei
Rromii bănățeni

Femeie rromă din BácsBodroger (sudul Ungariei,
în Vojvodina din Serbia de
prezent)

(p. 129.)
Sigo, sigo! Ćilo, ćilo! Ćiral, ćiral! Na perminal!
(p. 144.)
Koka nǐlajaqri tu th’ura! Kija dajaqe tu ura! Pen tu : amen maj ʒidas, Del joj
mare, balabaś!
(p. 92.)
Save aśunav, the dikhav; Save dikhav, th’aśunav! Efta lanćaha (= lanćaça)
Bengesθar pandla, Save th’avelas, Ćin m’rro jak ʒǎl, Ćin m’rro kan ʒǎl!
(p. 93.)
Ćavesqro te dajaqri, Mulana rata, Hin kathe pandla, Mulano ʒǔkel, Kiya
ʒǔkli, Kathe jov avel! Sar pèda, sar rata, Kathe hin pandla, Sar ada, so kamav,
Th’astarǒl m’rre vastaha
(= vastaça)!
(p. 173.)
Jak, oh gule jak, Kerav tuθe duj kolǐba, Kerav tuθe duj kolǐba, Turkerenqre
bare śerensa (= śerença); Kerav tuθe toronǐsa, Kurućenqre muszigensa (=
muszigença), Sasosenqre purensa (= purença).
Odoj tu the baśes, Odoj tu the ʒides, Kija manqe ća th’aves, Kana laćes
manqe anes, Andr-o nav devlesqro; Kija manqe na th’aves, Kana misexes anes,
Andr-o nav devlesqro!
(p. 174.)
Phuvusha nikana, Jak kamena; Amen kamaha, Jaka taisa, Kana laće hin.
Lenqe das amen, Ćadćerli. Uva jak devles hin, Lesqe das amen, E panǐ;Andr-o
nav bare, devlesqro!

Bineînțeles, este posibil ca unele să se refere la aceeași localitate (De
pildă, termenul „rromii maghiari” poate include și „rromii corturari din
sudul Ungariei” și „cei din nordul Ungariei”). Noi le-am tratat separat.
Cantitatea acestor poezii este prea mică. Ele sunt scurte și cu un corpus
lingvistic sărac. Totuși, am încercat să le analizez din patru puncte de vedere.
Sunt, în total, 9 categorii după origine:
A. Rromii corturari din sudul Ungariei
B. Rromii corturari din nordul Ungariei
C. Rromii corturari transilvăneni
D. Rromii maghiar
E. Rromii din sudul Ungariei și România
F. Rromii sârbi
G. Femeie rromă din Bács-Bodroger (sudul Ungariei, în Vojvodina
din Serbia de astăzi)
H. Rromii slavoni
I. Rromii bănățeni

1. Desinența de genitiv sg.
2. Terminația de cazul sociativinstrumental sg.
3. vocala care apare la copula pers. I
sg. Timpul prezent și conjugarea vb.
Perfect 1 sg.
4. copula 3 sg., timpul prezent

A
-

paginile, în care se găsesc poezii
p. 51.
p. 93.
p. 79, p. 88, p. 128, p. 129, p. 144.
p. 34.
p. 76, p. 81, p. 98, p. 171.
p. 23, p. 88.
p. 174.
p. 92.
p. 173.

B
-qr-

C
-qr-

D
-qr-ha

E
-qr-ha

-

G
-qr-

Ǒ /
o

-

ǒ

-

-

-

-

hin

hin

-

hin

hin

-
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F
-

I
-qr-

-

H
ha
-

hin

-

-

-

Poeziile sunt selectate pentru a se face o comparație lingvistică.
Totuși, observăm următoarele fenomene:
1. În limba rromani există 3 tipuri de genitiv. De pildă, „al rromului”
poate fi, după dialecte, rromesqo/ rromesqoro/ romesqro. Iar în poeziile din
cartea lui Wlislocki apare exclusiv tipul trei, anume -qr-, care este forma
sincopată a tipului -qor-.
2. Desinența de cazul sociativ-instrumental poate fi -sa, -ca (după
ortografia limbii rromani comune; se pronunță ța) și -ha, iar în poeziile
apare varianta -ha.
3. Vocalele, care pot să apară la copula pers. I sg., timpul prezent, și
la conjugarea formelor de perfect 1 sg., în limba rromani, sunt -e- sau -o- și
variantele provenite din ele, -ǒ-, -ǔ-, iar în poezii apare -o- și -ǒ-.
4. Copula 3 sg., timpul prezent, în limba rromani, poate fi si, isi, hin
etc. În poeziile „culese” de Wlislocki apare doar hin.
5. Prepozițiile și adverbele diferă des în dialecte. Dar în textele lui
Wlislocki formele sunt identice.
Repet, corpusul este prea redus cantitativ. Totuși, se poate observa că
cele 4 caracteristici menționate mai sus ca tipice în graiul carpatic din
Transilvania și în gramatica scrisă de Wlislocki (deși, după Jiří Lípa, se
observă similaritate cu cartea Cigány nyelvtan (1877), scrisă de către
György Ihnátko în 1877) le confirmă. Wlislocki a făcut investigații în
Ungaria Mare și nu a mers mai departe. Dar, în prezent, numai în România
există cel puțin 4 dialecte diferite. Diferențele sunt evidente în lexic și în
morfologie, ceea ce s-ar fi putut vedea până și într-un text scurt, precum în
poeziile din cartea Aus dem inneren Leben der Zigeuner, care par scrise într-un
singur dialect. Din punct de vedere lexical, nu am găsit cuvinte foarte diferite.
Concluzie
Ca asumpție, să zicem că Wlislocki a făcut cercetare reală pe teren și
a cules poezii de la rromii locali din diferite zone. Dar, analizând morfologia
și fonetica, observăm că limba în care se transcriu poeziile este identică,
adică poeziile s-au scris în graiul pe care îl știa Wlislocki și a cărui
gramatică el a codificat-o într-o altă carte. Astfel, putem să concluzionăm că
Wlislocki a operat (involuntar?) uniformizarea limbii în textele dialectale.
Chiar dacă a cules, într-adevăr, poezii de la rromi, el le-a notat cum știa el
sau le-a transcris în limbajul pe care îl cunoștea. Pe de altă parte, nici nu
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putem exclude mica posibilitate ca Wlislocki să fi făcut cercetare doar
printre rromii care vorbesc același grai.
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1. Contextul social-economic
Comunitatea rromă a locuitorilor din satul Românești, comun
Cojasca, județul Dâmbovița, a cunoscut în ultimii 20 de ani mutații
lingvistice specifice, adaptate noilor structuri economice și sociale.
Oportunitatea liberei circulații la nivelul Uniunii Europene,
specializarea în meserii foarte solicitate în vestul Europei, precum cele de
fierar-betonist, faianțar, zidar, a condus la deplasări masive pe durate mari
de timp în cadrul UE ale locuitorilor de etnie rromă, alături de cei de etnie
română din localitatea în discuție aici. Caracteristice localității sunt
următoarele aspecte: a) unii meseriași au plecat definitiv din țară, împreună
cu familia și copiii; b) alții au plecat singuri (adică numai un membru al
familiei, în principiu – tatăl familiei) și revin periodic în țară, în preajma
sărbătorilor, pentru perioade bine stabilite, între o lună și două luni; c) alții revin
și pleacă, în funcție de oportunitățile de angajare în străinătate sau în România.
Așa stând lucrurile, influențele rapide și imediate asupra întregului
sistem al limbii, dar mai ales asupra vocabularului sunt datorate procesului
de contaminare lingvistică.
Formele de adresare, apelativele, termenii tehnico-științifici din
limbile țărilor în care au plecat sau din română sunt frecvent folosiți de
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etnicii rromi în paralel cu elementele native1. În vorbirea acestor oameni s-a
creat un amalgam lingvistic, greu de caracterizat printr-o frecvență anume
de cuvinte rromani – străine – românești.
O altă trăsătură este renunțarea la folosirea limbii rromani, după
perioadele mari petrecute în străinătate. Datorită gradului de cultură și
civilizație cu care au luat contact, se ajunge la abandonarea limbii rromani
chiar în propria comunitate.
O altă categorie destul de consistentă de vorbitori de limbă rromani
sunt așa-zișii „băștinași”, adică cei rămași în vatra satului, cei care
alcătuiesc discret comunitatea rromă – de regulă, familiile cu stare materială
precară. Aceștia continuă să vorbească limba rromani, deseori în proporție
covârșitoare, în familie și în comunitatea lor, restrânsă la un cartier al
satului, ceea ce se răsfrânge asupra posibilității copiilor de a comunica
atunci când se află în tovărășia copiilor din familiile de români.
Trebuie menționat acest fapt, deoarece în ultimii ani la Românești a
început un proces care poate părea ciudat. Este vorba despre asimilarea
românilor, pur și simplu, contrar tradiției. Ea se datorează altei perspective
actuale: din diverse motive, asupra cărora nu insistăm aici, românii își
înstrăinează casele pentru a se stabili în alte zone ale satului sau în
localitățile rurale vecine. Pentru românii rămași, totuși, locului, s-a creat o
situație oarecum firească, izvorâtă din rolul limbii rromani aici: într-o zonă
eminamente de factură etnică rromă, în care românii au rămas izolați, limba
română cedează și începe să-și piardă din valorile ei, vocabularul românesc
fiind invadat de elemente rromani.
2. Particularități lingvistice ale limbii rromani vorbite în mediu românesc
Totuși, cele mai multe probleme de adaptare sunt cele al vorbitorilor
de origine rromani. Între cele două limbi considerate materne, datorită și
căsătoriilor interetnice, cu zone diferențiate lingvistic, dar și tradițional, limba
rromani înregistrează frecvente schimbări de la o zi la alta. În cele ce urmează,
prezentăm câteva aspecte ale interferențelor lingvistice română/rromani.

Am arătat în altă parte cum românii din diaspora aflați în SUA au adaptați terminologia
anglo-americană în primul rând în domeniul tehnic, de specialitate, care viza noile lor
ocupații sau operațiuni noi pentru ei, cum ar fi cele financiar-bancare, de tehnică IT etc. Cf.
P. Gh. Bârlea & R.-M. Bârlea, 2007, „Interferențe lingvistice și integrare spirituală în
comunitățile românilor din S.U.A. și Canada”, in: Pro-Active Partnership in creativity for
the next generation, Quebec – Canada: Presses Internationales Polytechnique, pp. 823-824.
1
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2.1. Vocabularul, constituind subsistemul cel mai deschis, mai
permeabil al limbii, ceea ce înseamnă că este oglinda tuturor transformărilor
din societate, înregistrează cele mai mari mutații.
Evidente sunt adaptarea pronunțării neologismelor prin sufixare.
Întâlnim, de regulă, cuvinte românești, folosite însă cu sufixul rrom -os, cu
valoare generală pentru substantive de oricare gen gramatical, dar mai ales
pentru neutru:
pateos, pixos, caietos, creionos, penaros.
Multe dintre fenomenele lingvistice observate în vorbirea elevilor de
etnie rromă și a familiilor acestora din localitatea Românești-Dâmbovița
sunt regăsibile și în vorbirea comunităților de rromi din alte localități, din
diferite zone ale României. Explicația este simplă. Vorbitorii respectivi
folosesc tiparele din limba lor maternă, în care încearcă să toarne cuvintele
românești, construind propoziții și fraze care sună ciudat în limba națională, „de
adopție”. Este un fenomen tipic pentru oricare două limbi aflate în contact.
De data aceasta, dificultatea sporește prin adăugarea unei a treia
influențe, pentru că elevii proveniți din familiile care au fost plecate o vreme
în străinătate – în spații anglofone, francofone, germanofone etc. – tind să
amestece termenii din cele trei limbi, iar uneori chiar să construiască
structuri mai ample prin amalgamarea achizițiilor lingvistice din cele trei
spații în care au trăit. Este vorba, în primul rând, despre elevii din clasele
mici, care se află la vârsta marilor acumulări și care manifestă o mare
putere de receptare și însușire a structurilor lingvistice, dar pe care
schimbările dese din viața cotidiană, respectiv alternările de mediu lingvistic
nu îi ajută deloc să-și fixeze un sistem lingvistic stabil.
Revenind la interferențele româno-rromani, putem spune că am
remarcat și în vorbirea eșantionului nostru de studiu (elevii de 6-11 ani din
satul Românești, cu populație bi-etnică) fapte de limbă consemnate de
cercetători consacrați. Astfel, în cartea lui Yusuke Sumi despre graiul
rromilor din Poiana-Turda2 găsim elemente de vocabular utilizate și de
rromii din Românești, în ciuda faptului că este vorba despre două dialecte
rromani diferite – dialectul transilvănean vs dialectul muntenesc:
Dublete lexicale românești-rromani:
Rom. Râu vs rrom poni „apă” și, prin extensie, „râu”, „lac”, „mare”
cărbune vs anghar
român vs gazo.
Cf. Yusuke Sumi, 2017, Elemente românești în graiul rromilor din Poiana-Turda. Prefață
de Petre Gheorghe Bârlea, București: Editura Muzeul Literaturii Române.
2
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2.2. Dublete lexicale rromani/românești adaptate
Există o categorie de noțiuni care sunt exprimate printr-o serie
sinonimică formată din cel puțin doi termeni, dintre care unul face parte din
fondul matern vechi, adică este conservat din limba rromani (chiar dacă,
etimologic, provine din alte limbi cu care strămoșii rromilor de astăzi au
venit în contact, în peregrinările lor istorice – ca greaca, turca etc.), iar altul
provine din fondul românesc (cu aceleași probleme de proveniență, de altfel,
deși istoria este alta), dar adaptat la specificul fonomorfologic rromani:
• Pentru vb. A înțelege

xătarel „a simți”, „a pricepe”
ïnceležinel „a înțelege”

Sub forma „rromizată” fonomorfologic se recunoaște, de fapt,
cuvântul românesc „a înțelege”.
• Pentru tren
vonato
treno
Se observă ușor că al doilea termen este o adaptare a românescului
tren la specificul categoriilor gramaticale de gen, număr și caz din limba
rromani. Ar fi de făcut două observații importante în legătură cu această
serie de cuvinte. Ambele observații sunt de natură sociolingvistică. Prima se
referă la repartiția pe registre de limbă, mai exact, pe orientarea spre lexicul
tradițional sau spre cel modern. Cum este de așteptat, generația vârstnicilor
preferă termenul „țigănesc neaoș”, în timp ce tinerii îl folosesc mai mult pe
cel românesc sau pe cel țigănesc provenit din adaptarea termenului
românesc la specificul limbii rromani.
În același fel apare conduita verbală în comunitățile bilingve în care,
pe lângă români, se află și așa-numiții „sârbi”, de fapt, bulgari. Este vorba
despre localități precum Dobra sau Băleni-Sârbi, din jud. Dâmbovița, despre
cartierul „Matei Basarab” din Târgoviște, precum și în comunitățile din
diaspora românească naturalizată în SUA, Canada, Europa de Vest etc.
Pentru ilustrarea interferențelor românei cu limba „sârbească” (de
fapt, bulgară) se pot da exemple precum:
• Pentru casă
dom „casă”
cășătă
• Pentru masă
sinie
masătă
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• Pentru ușă

vrată
ușătă

Și aici, primul termen, slav, este folosit de bătrâni, pe când al doilea
este folosit de tineri. Se observă că termenul folosit de tinerii „sârbi” (de
fapt, bulgari) reprezintă adaptarea cuvintelor românești la specificul fonetic
și morfologic al limbii bulgare3.
În cazul interferențelor anglo-române (variante AE), se pot da
exemple precum:
• Pentru vb. A conduce (un autovehicul)
a conduce
a drăivui
• Pentru adv. bine
bine
OK
• Pentru subst. Pivniță/subsol

pivniță
basement
Evident, distribuția pe grupe de vorbitori este aceeași – tinerii
alegând termenul englezesc (din engleză americană) sau, în orice caz, pe cel
englezesc adaptat la regulile fonetice și ale flexiunii limbii române/precum
drăivuiesc, „conduc mașina”.
A doua observație importantă privește amalgamul de limbi care
contribuie la vocabularul unor comunități bilingve – fie din perspectivă
istorică mai veche, a contactelor etnoculturale mai vechi, fie din perspectiva
mai nouă, a emigrației economice actuale, integrate – de fapt – în fenomenul
globalizării. Mai exact, este vorba despre folosirea și a unui al treilea
sinonim, adăugat la perechile citate mai sus, care arată că în comunitățile
bilingve mai dăinuie împrumuturi din limbile cu care au avut contact
strămoșii lor, până la generația actualilor bunici. Alteori, dimpotrivă, la cei
doi termeni (din limba maternă și din limba națională oficială a statutului în
care se află respectiva comunitate, cu domiciliul de bază) se adaugă unul din
limba modernă vorbită în țara în care familiile respective au plecat la muncă
de puțin timp. Bineînțeles, acest al treilea sinonim reprezintă opțiunea

Am preluat exemple din studiul Mariei Tufeanu, „Interferenţe lingvistice în comunităţile
de bulgari din Muntenia. Cartierul Matei Voievod din Târgovişte”, in: Diversitate și
identitate culturală în Europa (coord. P. Gh. Bârlea), nr. 3, 2006, Târgoviște: Editura
„Bibliotheca”, pp. 164-181.
3

146

fiecărei generații – vechi, în cazul contactelor lingvistice istorice, nouă – în
cazul contactelor lingvistice actuale:
Cercetătorul sus-menționat, Y. Sumi, citează un asemenea termen
terțiar pentru noțiunile de tren sau de apă, pentru care generația bunicilor
rromi din Poiana folosesc câteodată un termen provenit din limba maghiară.
Explicația constă în faptul că rromii carpatici din Transilvania au făcut parte,
înainte de 1918, din Imperiul Austro-Ungar și au locuit/au peregrina prin zone
din Ungaria, de unde au preluat unele cuvinte. În consecință, se remarcă:
• Pentru noțiunea de „tren”

vonato
Treno
gedèš (din magh. Gőzös „locomotivă”)

• Pentru noțiunea de „râu”

panί
apă/râu
niròs (din magh. Nyir „mlaștină”)

Pentru generația tânără, al treilea termen provine, cum spuneam, din
limba țării în care elevii au stat (și au învățat, eventual, la școlile de acolo),
cel puțin câțiva ani:
• Pentru „a înțelege”
xatărel „a pricepe, a simți”
a înțelege (din rom. „a înțelege”)
capisco/comprendo etc.
Uneori, apare și al patrulea termen, preluat din engleză, ca marcă a
globalizării favorizate de televizor etc.:
I see.
2.3. Fonetica
Structura fonologică este domeniul în care se remarcă mari dificultăți
la elevii rromi, una dintre ele fiind alternanța vocalelor e/ă din structura
fonologică a substantivelor și a verbelor, prin inversiune.
• națiune pentru păpușă
• girafe pentru girafă
• Nu știe „să vorbește” – Nu știe să vorbească.

147

În acest ultim exemplu avem, de fapt, și o problemă de morfologie a
verbului, vizibilă frecvent în vorbirea elevilor mai mici sau mai mari. Vom
reveni mai jos asupra acestui aspect.
Alte aspect constă într-o alegere aleatorie a vocalelor și consoanelor
de către fiecare vorbitor, după cum consideră:
mese – mase;
macarale – macarele;
băț – beț;
stomac - stomag;
momentan – momental;
aici – aice etc.
De asemenea, elidarea vocalei plenisone a din diftongul oa a devenit
aproape o regulă generală, căci fenomenul apare la toți vorbitorii de limba
rromani, indiferent de vârstă, de gradul de instruire etc.. Întotdeauna
emisiunile vocalice sunt mai greoaie, dificil de realizat, întârziind de multe
ori fluxul vorbirii:
Ioane → Ione;
soare → sore;
Ioana →Iona;
scrisoare → scrisore.
O altă particularitate fonetică este elidare consoanei „v” în poziție
intervocalică: dumneavoastră → dumneaoastră;
sorcova → sorcoa.
Consoana „v” are un regim special, deoarece este folosit de regulă în
locul vocalei unui diftong:
toaletă → tovaletă;
ouă → ovă4.
2.4. Morfologia
Sistemul morfologic oferă mai multe aspecte legate de flexiunea
verbală și nominală. Am amintit mai sus ezitările în folosirea corectă a
Alternanța u/v este un fenomen foarte larg răspândit în limbile indoeuropene, căci provin
ambele dintr-un străvechi sunet sonant, cu valoare multiplă, în funcție de vecinătățile din
cuvânt, dar și de evoluția istorică a limbilor. În latină, de exemplu, suprapunerile se văd în
grafiile de tipul senatvs, vrbs sau Svetonius. În comunitățile slave din România, vorbitorii
pronunță adesea Eua pentru Eva și, invers, vreche pentru ureche. Despre comportamentul
sonantelor i și u indoeuropene, cu valori triple – de vocală; de element component
(semivocalic) al unui diftong; de consoană – a se vedea Lucia Wald, 1979, Fonetică indoeuropeană, București: TUB, pp. 49 sqq.
4

148

terminației de persoana a treia a unor verbe. Acestea se datorează lipsei
de exercițiu în aplicarea regulilor de organizare a paradigmei verbale la
grupe diferite de verbe de la aceeași conjugare sau a paralelismelor de la
conjugări diferite:
• El vrea să fuge. – El vrea să fugă.
• Trebuie să mănâncă. – Trebuie să mănânce.
• Să bagă – Să bage.
Alternanța celor două limbi – română/rromani, precum și influențele
străine datorate plecării temporare în țări unde se vorbesc alte limbi
moderne, au accentuat aceste mutații morfologice. Elevii sunt în
imposibilitatea de a realiza acordul substantivului cu adjectivul, datorită
faptului că limba rromani folosește forma unică, invariabilă, a adjectivului,
ca și engleza și alte idiomuri, de altfel. Chiar prin exercițiile orale și scrise
perseverente, formarea acestor competențe se realizează foarte greu.
Problemele de morfologie se manifestă, așadar, mai ales în
îmbinările sintactice, respectiv în realizarea acordului substantivului cu
adjectivul, dar și în folosirea modului și timpului verbelor.
• o foaie → doi foi
• puțină apă → puține apă
Verbul, nucleu al comunicării, ar trebui să fie folosit corect, având în
vedere rolul său în structura enunțurilor. În ciuda tuturor eforturilor,
incompatibilitatea de adaptare lingvistică este evidentă în cazul verbelor,
elevii neputând conștientiza valorile modurilor și ale timpului. O formă
populară a viitorului din limba română, dar într-o manieră adaptată, este
frecvent întrebuințată cu valoarea prezentului.
Se constată adaptarea viitorului popular din limba română, o să fie,
oi fi, am să fiu, în cazul verbului „a fi” – „oi fi este”,
în care accentul cade pe infinitiv:
• Este cald afară > O fi este cald afară.
• Este adevărat ce am auzit > O fi este adevărat.
• El este în clasă > El o fi este în clasă.
În general, particularitățile limbii rromani sunt vizibile la toate
părțile de vorbire, atât flexibile, cât și neflexibile.
Mutații gramaticale, datorită interferenței între limba română și
limba rromani întâlnim și la pronume.
Confuzia genurilor, în special masculin și feminin, duce și la
alternarea formelor pronumelor neaccentuate în cazul Dativ și Acuzativ.
149

• Îi aștept pe băieți. → Le aștept pe băieți.
Forme incomplete sau modificate ale mai mult ca perfectului/
perfectului compus sunt întâlnite în vorbirea uzuală a elevilor:
• Eu cumpărasem pâine./ Eu am cumpărasem pâine.
• Eu am cumpărat. /Eu am cumpărase.
• Eu am scris. /Eu am scrisesem.
Adăugăm aici exemplul gradelor de intensitate ale adjectivelor și
adverbelor. Normal, în rromani există un comparativ sintetic, așa cum există
în multe alte limbi actuale (franceză, engleză ș.a.). Sufixul comparativ
tradițional era -eder și cel pentru superlativ era -bala sau -kono. Sub
influența limbii române, comunitățile rrome din cele patru mari dialecte folosesc
comparativul și superlativul analitic, preluând eventualele mărci adverbiale sau
pronominale de formare a acestor grade ale intensității, respectiv:
• maj < rom. Mai
• cel maj < rom. Cel mai
• O chaja hin cel maj sukar „Fetele sunt cele mai frumoase.”
Cercetătorul citat, Y. Sumi, arată că pentru singular, rromii au
adoptat forma variabilă după gen, cel, cea, dar la plural folosesc forma
invariabilă cel, provenită din articolul pronominal românesc, atât pentru
masculine, cât și pentru feminin:
Ei sunt cel mai frumoși.
Ele sunt cel mai frumoase.
2.5. Structurile sintactice
La nivelul sintaxei, construcția enunțului și a respectării ordinii
cuvintelor în propoziție prezintă vizibile caracteristici particulare. Dacă în
limba română inversiunea are, în principiu, un rol stilistic, în limba rromani
aceasta este regula:
maxi-taxi vs taxi-maxi
A dormit mult vs Mult a dormit.
În ceea ce privește semnificația unităților lexicale, a sensului în
propoziție și frază, apar alte probleme. De exemplu, vorbitorii rromi au mari
dificultăți în înțelegerea și utilizarea semnificației circumstanțierilor locale,
temporale și modale a adverbelor și locuțiunilor adverbiale de tipul înapoi,
în spate, în față, făcând confuzia cu substantivul în cazul Genitiv, precedat
de prepoziții:
• Privește înapoi (adv. de loc)
vs
• Înapoia casei este o grădină (prep.)
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• Deasupra se așază capacul (adv.)
vs
• Pe deasupra casei zboară o pasăre (loc. prep.)
Mulți spun, de obicei: Merg înapoia acasă.
3. Influențele rromani asupra românei
Am amintit, la începutul acestei mici analize, despre influența
inversă exercitată de limba rromani asupra limbii române. Precizăm încă o
dată că acest lucru se petrece în micro-comunitățile relativ izolate din satele
bilingve. O parte dintr-o astfel de așezare ajunge să fie dominată de familiile
rrome. Familiile românești preferă să-și vândă casele și să se mute în zonele
cu populație românească. Dar unele gospodării de români rămân locului și
se amestecă – nu numai ca așezare, ci uneori chiar prin căsătorii mixte sau
prin activități economice (agricultura, meșteșuguri etc.) – cu cele rrome.
Este vorba, reluăm precizarea, despre o pătură foarte săracă, despre familii
care nu au aproape nici un membru care să fie plecat la muncă în străinătate
și care nu au nici pe departe evoluția economică a celor plecați de mulți ani.
În aceste comunități mixte, românii încep să folosească în vorbirea
cotidiană termeni împrumutați din rromani:
gagiu „om”, „român”;
șucar „frumos”, „frumoasă”;
baro/baro.. „mare”, „important”;
barosan „bogat”.
În general, însă, influențele românești asupra limbii rromani sunt
cele mai puternice. Acest lucru se vede și în structura gramaticală, cum am
arătat mai sus.
4. Concluzii
Pe baza celor câteva date prezentate mai sus, parte – culese direct de
N. Miu din vorbirea localnicilor din zona studiată (tineri elevi, dar și adulți
din familiile acestora), parte – rezultat al documentării bibliografice
întreprinse de R.-M. Bârlea, putem spune că interferențele lingvistice în
asemenea comunități bilingve sunt foarte bogate și foarte complicate.
1. Important este să observăm că ele nu mai sunt unidirecționale, ci
pot funcționa, în anumite condiții, și bidirecțional, mai precis – reciproc. În
plus, mișcările de populații, chiar și în microgrupuri, adaugă alte elemente
de interferențe lingvistice, atât diacronic, prin peregrinări tradiționalistorice, fie acum, în sincronie, prin deplasările în scop economic (în căutare
de muncă) în alte spații geo-economice și etno-lingvistice.
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2. Pentru un cadru didactic român, care trebuie să formeze și să
dezvolte competențe și chiar performanțe de comunicare în limba națională
și oficială – româna, în cazul nostru – aceste situații complică mult procesul
de predare-învățare. Se impun exerciții intense de conversație, lecturi (fie și
pe fragmente foarte mici), recitări, compuneri simple, la început etc. Totul
trebuie făcut prin metoda pașilor mărunți, prin tratarea individuală a
elevilor, cu exerciții dintre cele mai diverse și adaptate la principiul
accesibilității elevilor.
3. În prezent, se simte necesitatea efectuării unor studii mai ample și
mai detaliate asupra evoluției etniei și limbii rromani în comunitățile
considerate până nu de mult tradiționaliste, arhaice, enclavizate. De fapt,
după ce sedentarismul lor s-a realizat foarte greu, la scară istorică, acum se
petrece fenomenul invers: astăzi numai o parte din locuitorii așezărilor de
rromi mai acceptă „să stea locului”. La prima vedere, în foarte multe
localități din Romania (ca și din Bulgaria, Serbia etc.), cu banii câștigați
„afară”, mulți și-au construit case impunătoare – așa-numitele „palatepagode” –, în care adună bunuri materiale scumpe. De fapt, pentru cei mai
tineri din familiile respective peregrinările (caracteristice acestui neam
milenar) au reînceput – de data aceasta – pe fondul mobilităților generale ale
tinerelor generații, la scară globală.
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1. Introducere
Productivitatea cuvintelor de origine turcească în limba română
veche, deseori cu prelungiri până în epoca actuală, este mult mai mare decât
se crede. Acest adevăr se verifică foarte bine mai ales în structurile
locuționale românești, conform principiului conservării formelor vechi de
limbă în frazeologisme, în varianta „calcifiată” în formule uzuale, stereotipe
ale actelor vorbirii. În cele ce urmează, am ales spre ilustrare cuvântul ocaua
dintr-un domeniu de activitate și de gândire obișnuite în viața comunităților
lingvistice din orice timp și din orice loc de pe pământ : operațiunile
financiar-comerciale.
Cuvânt cu mare frecvență, altădată, în vorbirea românească,
termenul din această serie, precum ocaua, este acum arhaism. Făcea parte
din VF până la sfârșitul secolului al XIX-lea, a îmbogățit inventarul
cuvintelor românești oxitone, cu accent pe vocala à, la singular, și cu
terminația -àle, la plural, respectiv, cu -eà/-ele: ocà- ocàle. El apare mai ales
în locuțiuni verbale, dar și în unele nominale, adverbiale etc.
2. Istoricul cuvântului
În limba turcă, cuvântul okka, atestat din anul 1310, provine din
arabă, cf. uḳiyya(z), unde reprezenta o măsură pentru alimente, grâne etc.,
corespunzătoare valorii de 320 de grame1. Atestat și în aramaică, sub forma
uḳiyya/unḳiyyā, termenul este pus în legătură cu lat. uncia „unitate de
măsură pentru greutăți, de cca 28-35 grame”2.

1
2

Cf. Nișanyan, s.v.
Cf. DLR, s.v. uncia. Termenul se folosește și astăzi în sistemul anglo-saxon de măsurare a greutăților.
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De la Roma, termenul a circulat, odată cu obiectul pe care îl
desemna, în Imperiul Bizantin, așa încât este greu de stabilit care este
originea exactă a formelor balcanice. În orice caz, în turcă a devenit
productiv, căci sunt atestate derivate și forme compuse, schimbări de clasă
gramaticală etc.: altiokka, okkali.
În secolul al XVII-lea, Meninski îl înregistrează cu formele arabe,
ukiyye, dar și cu adaptări fonetice, nukayye, ukiyye, cea mai utilizată fiind
nakiyye. Totuși, forma care s-a generalizat a fost cea denumită de
lexicologul citat „vulgară”, oka, pe care o glosează: „Pondus librarum
21/4”3. Pe atunci avea o altă valoare ponderală – 1,283 grame.
În română, cuvântul este înregistrat de către E. Suciu ca termen
popular actual, ca un indice de frecvență sub valoarea lui 54.
Istoricii consideră că turcii au fost cei care au introdus termenul în
română, deoarece ei au impus, în secolul al XVII-lea, măsurarea lichidelor
cu ocaua, care avea 1,280 l, în Țara Românească, și 1,520 l, în Moldova5.
De fapt, unitatea de măsură a variat nu numai de la o provincie la alta, ci și
de la o epocă la alta, precum și în funcție de folosirea recipientului respectiv
pentru greutate sau pentru capacitate, respectiv pentru materii uscate, sau
pentru capacitate, respectiv, pentru lichide6. Rămâne ca sigură originea ei
arabă (echivalentă cu patru livre romane), adusă în spațiul românesc de către
turci, în perioada când se încerca monopolizarea comerțului de la nordul
Dunării, mai ales în Moldova. Prin extensie, termenul desemnează cantitatea
de marfă solidă, lichidă, sau suprafața de teren (mai rar) egală în kilograme
sau litri/metri cu această măsură. De asemenea, termenul este folosit pentru
vasul cu care se măsoară, un recipient de regulă conic, fabricat din metal sau
din lemn de esență tare, cf. DLR, s.v.
Tot prin extensie, prin statornicirea sistemului oficial de măsurare de
după reformele lui Al. I. Cuza, termenul ajunge să desemneze unitatea
3

Meninski, Thesaurus, s.v.
E. Suciu, 2009, pp. 704-718.
5
Nicolae Stoicescu, 1971, pp. 71-72.
6
Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, ocaua era folosită și ca unitate de măsură pentru
suprafețe, după cum rezultă dintr-o Tabelă de drepturi, redactată pentru Obștea Moșnenilor
din Titești, Vâlcea, la 1858. Era echivalentul unui „moș” (neam), adică 1/12 din hotar. La
foarte scurt timp după acest înscris au apărut cele două documente legislative ale lui Al. I.
Cuza – Legea sistemului metric (1864) și Regulamentul de măsuri și greutăți...(1866), care
au stabilit măsurarea suprafețelor cu metrul, echivalat în stânjeni, pogoane, falce, respective
lanțuri (20 m).
4
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generală de măsurare, putând să însemne „kilogram”, în sudul Moldovei și
Muntenia (ALR, I, 1605, 808, 932 ; 1602/896), ALR, II, 4280/727) sau
„litru”, regional – în zona Tecuci (ALR, I, 1605/528 ; ALR II, 4286/365 ;
386 ; 704 ; 727). Tot regional (în zona Hațegului), este consemnat sensul
„cântar” (ALR I, 1605/116).
Formele cuvântului în română sunt : ocá – ocále, dar există și atestări
pentru adaptări fonomorfologice cu schimbări de accent : óca-ocái ; ócă-óci ;
ocá-ócă (1725, apoi la Creangă) ; ocă-oce (Neculce) ; ocă-oche ; óca-óce
(Ispirescu, Iorga). Articulat, cuvântul are formele: ocaua, ocaoa, óca.
3. Atestări ale utilizării curente în limba română
Primele atestări românești sunt consemnate pe la jumătatea secolului
al XVII-lea, în :
- GLR, I, 95/27:
Acum vinul se vinde cu ocaoa 5 bani sau zece (anul 1642)
Apoi, din secolul al XVIII-lea, cuvântul are nenumărate atestări:
- Anonymus Caransebesiensis (cca. 1725):
Povestea de un călugăr ce a mâncat 10 ocă de carne.
- I. Neculce (1744):
Să nu mai ie pârcălabii tidve şi oce de vin şi de horilcă.
- Amfilochic, E. 63/3 (…), deplânge sistemul aproximativ de
măsurare în T.R.
De ar fi cântare, rămășița (= fracția) ar fi oci ; de la oci la litre, de
la litre la dramuri, cf. DLR, s.v.
În folclorul românesc, termenul este bine atestat :
Și a luat un ciocănaș
Mult mititel,
De 12 ocă de oțel (Pop, apud G.C.R, II, 334)
Vinul bun, ocaua mare
Băui vinul de gustare (V. Alecsandri, Poezii populare, 265)
Nouă oca de oțel
Și nouă oca de fier (G. Dem. Teodorescu, Poezii populare, 154)
Cumpăr pâinea cu oca
Și măsline cu litra (Șezătoarea, III, 160)
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… scorpia îi dete buzduganul său, de 99 oche de fier (Cătană, P. B., II, 76)
Când era ocaua plină
Te ținea puica pă mână (Graiul, I, 33)
Vinu-I bun și oca mică
Crâșmărița frumușică (Șezătoarea, XX, 159)
Bețivului și dracul îi iese cu ocaua înainte (C. Negruzzi, Scrieri, I, 250)
Culegerile de folclor literar ale lui P. Ispirescu, T. Pamfile, N. Gane
atestă folosirea curentă a acestor expresii în popor, iar V. Alecsandri, I.
Ghica, N. Filimon, I. Creangă colportează tradițiile populare despre „ocaua
mică” și „ocaua lui Cuza”.
Există, mai întâi, folosirea termenului nedeterminat, care are sensul
de „probă a adevărului”, „măsură obiectivă a faptelor” :
a prinde cu ocaua
„a prinde pe cineva cu minciuna”
„a prinde cu o faptă necinstită”
„a prinde pe cineva asupra faptului”
Apoi, apare termenul determinat de adjectivul mică, aluzie la
obiceiul unor negustori de a falsifica vasul conic cu care se măsurau grânele,
sarea, zahărul etc., precum și lichidele, mai ales uleiul, gazul, băuturile7 :
a prinde cu ocaua mică
a umbla cu ocaua mică
Situația măsurătorilor devenise critică la jumătatea secolului al XIXlea, pe de o parte, din cauza diferențelor de etalonare a acelorași unități de
măsură în cele două țări – Valahia și Moldova, la care se adaugă
schimburile cu Transilvania, unde se aplica un alt sistem, iar pe de altă
parte, din cauza sus-amintitelor probe de falsificare a instrumentelor de
Pentru că fenomenul falsificării luase amploare, s-a introdus obligativitatea ștanțării
ocalelor (ca și a cântarelor, în general, cu o pecete, eliberată de autoritățile locale, de obicei.
Istoricii citează cazul pecetei prin care magistratul orașului Râmnic atestă, la 1834,
autenticitatea ocalelor și a cântarelor din oraș și din zonele învecinate. Grigore Țiganul, rob
al Sfintei Episcopii din Râmnic, își însușise o astfel de pecete, cu care marca, în schimbul
unor sume de bani, ocalele și cântarele măsluite, spre disperarea localnicilor, apud N.
Stoicescu, 1971, p. 137.
7
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măsură, devenite proverbiale în popor. Așa încât, una dintre inițiativele cu
cel mai mare răsunet în masele populației din dreapta și din stânga
Milcovului, girate de de Al. I. Cuza, după Unirea din 1859, a fost Reforma
din 1864, urmată de Regulamentul de aplicare, din 18668. Ecoul satisfacției
pentru aceste măsuri s-a reverberat în tradiția populară, sub forma unor
legende urbane, mai ales. Ioan Ghica și Vasile Alecsandri, în schimbul lor
de scrisori și în alte texte, Ion Creangă, în Poveștile sale, apoi Al. I.
Odobescu reiau poveștile din tradiția populară, conform cărora domnitorul
obișnuia să umble deghizat prin târguri și prin iarmaroace, prin cârciumi și
prăvălii, pedepsindu-i pe negustorii prinși cu „ocaua mică”. În schimb,
stimularea utilizării instrumentelor standardizate de măsurare a generat
expresia „ocaua lui Cuza”, care însemna măsura dreaptă, corectă, iar apoi,
prin obișnuitul proces al hiperbolizării din creațiile populare, a însemnat
„unitate mare”, „generozitate”. Locuțiunea care s-a născut de aici a fost :
a da (ceva) cu ocaua lui Cuza
„a da cu multă dărnicie”, cf. Zanne, Proverbe, VI, 72
4. Procesul de abstractizare. Analogii și extensii de sens
Evident, fiind vorba despre evaluări, subiectivismul specific uman
nu a întârziat să se manifeste, acționând prin obișnuitele procese de
generalizare și abstractizare : a umbla cu ocaua mică a ajuns să se însemne
„a umbla cu minciuni”, „a înșela (pe cineva)”, așa cum a da cu ocaua lui
Cuza a căpătat sensul hiperbolic semnalat mai sus „a oferi cu dărnicie”.
Procesul abstractizării a mers mai departe însă, prin obișnuitele, de
asemenea, determinări adjectivale, adverbiale etc.
a duce/a face cu ocaua plină
a duce/a face cu ocaua rasă
Ambele locuțiuni cu variantele lor sunt atestate în nord-estul
Olteniei, cf. Mat. Dialectal, I, 232, apud DLR, s.v., însemnând „a merge/a
rezolva ceva repede și ușor” (cu referire la cai, iar de aici, la afaceri etc.).
5. Construcții, ziceri, sintagme hibride
Printre zicerile uzuale în epoca de glorie a ocalei, ca unitate
standardizată de măsură, se numără și cea în care intră în construcție și

„Legea privind adoptarea sistemului metric, de greutăți și măsuri în Principatele Unite
Române”, aprobată prin Decretul-Lege nr. 1181/15 sept. 1868, respectiv „Regulamentul
relativ la măsuri și greutăți și verificarea lor”, din ianuarie 1866, cf. N. Stoicescu, op. cit.
8
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daraua „greutatea ambalajului, a recipientului sau a mijlocului de transport
pentru o marfă”, cf. tc. Dara sau tara, zicale cu efect eufonic:
Mai mare daraua decât ocaua
Nu face daraua cât ocaua.
*
Unii cercetători susțin că ocaua a fost, timp de un secol, „cea mai
cunoscută unitate de măsură din istoria României”9.
Concluzii
Așadar, locuțiunile verbale românești construite în jurul unui termecheie de origine turcească din sfera semantică a comerțului și finanțelor
reiau adesea tipare uzuale din limba turcă, dar își dezvoltă serii lexicosemantice bogate pe teren propriu.
Cele mai multe asemenea construcții domină sfârșitul de secol XVIII
(numai puținătatea documentelor scrise ne împiedică să stabilim circulația
mai intensă într-o perioadă mai veche), apoi tot secolul al XIX-lea și
aproape tot secolul al XX-lea, în pofida modernizării, respectiv
occidentalizării limbii române – literare și uzuale.
Desigur, folosirea acestor termeni în sintagme, locuțiuni, structuri
metaforice etc. le-a prelungit supraviețuirea mult timp după ce înseși conceptele
pe care le denumeau (unități de măsură, monede, formule de tranzacționare
comercială) au ieșit din uzul comunității vorbitorilor de limbă română.
Pe de altă parte, ideea de evaluare, de măsură explicită și implicită, de
provocare a destinului, precum și ideea de „noroc”, de „corectitudine”, de
confruntare interumană a favorizat circulația și dezvoltarea acestor locuțiuni.
Mai ales folosirea lor figurată, metaforică și contextele ironice,
familiare, negative le-au stimulat lărgirea ariei de întrebuințare și persistența
în limba română – atât în uzul oral, cât și în stilul beletristic, jurnalistic etc.
Toate acestea conferă plasticitate, bogăție și, în general, personalitate
limbii române.
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TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE COMUNITĂŢII
MUSULMANE DIN DOBROGEA
Prof. drd Melisa KIYMET NAZIF
Universitatea „Ovidius” Constanța
nazif.melisa@yahoo.ro
Sedimentată odată cu trecerea timpului, tradiţia a devenit o valoare
colectivă, un ansamblu de practici sacralizate ale unei comunităţi. Prin
intermediul tradiţiei sunt transmise credinţe, gânduri ce conservă un tezaur
de experienţe şi acţiuni ale unui popor.
Tradiţiile respectate de comunitatea turco-tătară din Dobrogea sunt
variate unele îşi au originea în tradiţiile islamice, iar altele în practica
comunităţii majoritare din care aceştia fac parte. Dacă unele tradiţii au
suferit modificări şi s-au adaptat, cu trecerea timpului, la noul stil de viaţă al
oamenilor şi la noua realitate a acestora, altele au fost preluate de la creştini,
prin procesul de aculturaţie.
Pe scurt, tradiţiile reprezintă un set de comportamente acceptate şi
sunt utilizate în toate perioadele parcurse de un individ, de la naştere până
la moarte, în funcţie de timpul şi locul în care acestea se petrec. Există mulţi
factori care pot modela tradiţiile. Dintre acestea enumerăm credinţele
religioase, economia, cultura, istoria, percepţia timpului, etc.
Turco-tătarii din Dobrogea respectă o sumedenie de tradiţii, sărbători
şi obiceiuri, de la botez la circumcizie, de la educaţia copilului la nuntă şi
până la moarte, unele comune şi altor comunităţi turceşti, altele specifice
lor. Aceste sărbători urmăresc atât asigurarea coeziunii între membrii
comunităţii etnice, cât şi validarea relaţiilor pozitive cu celelalte comunităţi
cu care aceştia convieţuiesc.
O importanţă deosebită este acordată sărbătorii de după luna postului
sau luna Ramazan, numită Ramazan Bayramı, dar şi sărbătorii sacrificiului,
Kurban Bayramı. Aceste două sărbători sunt respectate cu fidelitate de toţi
musulmanii şi au un caracter profund religios, iar pentru comunitate ele sunt
esenţiale în întărirea solidarităţii şi a spiritului de întrajutorare. Conform
tradiţiei, după slujba de rugăciune (Bayram namazı), la care participa
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exclusiv bărbaţii şi are loc în geamii, sub îndrumarea unui imam, începe
şirul lung de vizite a căror ordine este dată de vârstă şi gradul de rudenie1.
Pe lângă aceste două sărbători, comunitatea musulmană din
Dobrogea încearcă să conserve şi să respecte şi altele tot cu caracter religios,
cum ar fi cele cinci nopţi sfinte considerate ideale pentru rugăciune. În
ordine cronologică acestea sunt: Mevlid Kandili – Naşterea Profetului
Muhammed, Regaip Kandili – Noaptea conceperii profetului, Miraç Kandili
– Ridicarea la cer a profetului, Berat Kandili – Noaptea iertării păcatelor şi
Kadir Gecesi – Noaptea relevării Coranului către Profetul Muhammed2.
În vreme ce sărbătorile amintite mai sus au caracter religios, altele
sunt legate de anotimpuri, cum ar fi Nevruz (Ziua Nouă sau Anul Nou) sau
Hıdırellez (Ziua lui Hızır ce marchează începutul verii), iar altele sunt legate
de cele trei etape importante din viaţa omului, naştere, căsătorie şi moarte.
Dacă în ceea ce priveşte sărbătorile legate de anotimpuri lucrurile sunt
simple pentru că deobicei acestea se sărbătoresc în natură prin organizarea
unor jocuri şi mese cu bucate tradiţionale, festivităţile legate de cele trei
etape din viaţa omului prezintă ceremonii specifice şi diverse.
La turco-tătari există o serie de ritualuri efectuate după naşterea unui
copil, una dintre acestea este pregătirea unui preparat, mamelek (helva) şi a
unei băuturi dulci, şerbet/lohusa şerbeti acestea sunt oferite tuturor
apropiaţilor şi mamei care tocmai a născut, pentru a-i stimula lactaţia.
Tradiţia alegerii numelui şi modul în care acesta este dat copilului,
reprezintă un alt moment important pentru turco-tătari. Numele este ales cu
atenţie, iar părinţii ţin cont de semnificaţia lui şi de cele mai multe ori caută
ca acesta să se regăsească şi în cartea sfântă, Coranul. Tătarii nogay au şi un
proverb ce explică motivul din spatele acestui obicei „Yaxşı ädem ölse, atı
qalar, yaman ölse –kiyimi qalar”34. La câteva zile de la naştere, un imam
sau un bătrân îi recită copilului Adhan în urechea dreaptă şi Iqameh în
urechea stângă, iar apoi îi rosteşte tot în ureche numele de trei ori.
Tot în prima perioadă a vieţii este realizată şi circumcizia la băieţi,
unde după ceremonia tradiţională familiile organizează şi o petrecere
(sünnet düğünü sau sünnet toy) la care iau parte rudele apropiate şi prietenii
acestora. Fiind văzută ca un prim pas spre bărbăţie, circumcizia reprezintă
1

N. Ibram, 1998, p. 55.
M. A. Mehmet, 2017, in: A. Cupcea; K. Gyula (coord.), 2017, pp. 48-49.
3
Kapayev Suyun, 1995, Nogaydn Üyi, Çerkessk, apud D. E. Akbaba, 2015, p. 393.
4
Dacă o persoană bună moare, numele său rămâne, dacă o persoană rea moare, doar
hainele sale rămân. trad.n.
2
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un moment important din viaţa unui băiat musulman, iar pregătirile pentru
această zi sunt pe măsură. Familiile confecţionează sau achiziţionează un
costum specific şi un toiag, simbol al înţelepciuni.
Privită ca o operaţie chirurgicală, circumcizia constă în îndepărtarea
unui bucăţi de piele din prepuţul băiatului, pentru a-l proteja de infecţii şi
pentru a-i asigura o igienă mai bună5.
Căsătoria a implicat încă din cele mai vechi timpuri o serie lungă de
etape, ritualuri şi obiceiuri, de la cererea fetei de la părinţi (isteme) până la
ritualurile din ziua nunţii. Dacă, în trecut, părinţii erau cei ce alegeau în
numele fetei, aceasta urmând să îşi cunoască viitorul partener ulterior, astăzi
această practică este mai rar întâlnită. În zilele noastre, după ce tinerii iau
hotărârea să îşi unească destinele, cer permisiunea părinţilor şi stabilesc
împreună cu aceştia amănuntele legate de logodnă (nişan), cununie
religioasă (nikah/ imam nikahi) şi nuntă (düğün). În trecut, familia mirelui
acorda, pentru completarea zestrei fetei (çeyiz), o anumită sumă de bani sau
diferite bunuri (başlık parası). O altă tradiţie, respectată şi în prezent, constă
în schimbul de cadouri, boccea, ce conţine în mod tradiţional nouă obiecte.
Dacă în trecut aceste obiecte erau confecţionate manual, astăzi sunt
achiziţionate produse de îngrijire proprie, îmbrăcăminte, bijuterii şi
obligatoriu un exemplar din Coran (Kur`an-i Kerim).
La fel ca şi în trecut, nunţile la turco-tătari sunt organizate de-a
lungul mai multor zile şi respectă o anumită ordine. Pentru început, amintim
o veche tradiţie, numită „noaptea de hena” (kına gecesi), ce are în prim plan
mireasa şi implică un adevărat ritual prin care aceasta îşi ia rămas bun de la
prietenele ei nemăritate, de la familie şi cunoscuţi. În cazul mirelui, reţinem
obiceiul bărbieritului (güvey traşı), ce are loc de obicei în dimineaţa nunţii,
când acesta este pregătit de către prietenii săi şi condus cu alai să îşi ia mireasa.
Înainte de marea zi, cu precădere vinerea, familiile turco-tătarilor
musulmani organizează cununia religioasă (imam nikahı), oficializată de un
imam în prezenţa delegaţilor şi a martorilor. În cadrul acestei slujbe,
delegaţii cuplului, care de cele mai multe ori sunt doi bărbaţi vârsnici, rude
cu mireasa şi mirele, stabilesc alături de aceştia şi două sume de bani, una în
cazul unui divorţ (mehr-i müeccel), iar cealaltă reprezentând preţul nupţial
(mehr-i muaccel). Ceremonia se încheie cu o masă şi cu o petrecere la care
participă exclusiv tinerii, prieteni, ai cuplului proaspăt căsătorit religios6.
5
6

N. Ibram, 2015, in: A. Cupcea (coord.), 2015, p. 147.
M. A. Mehmet, 2017, in: A. Cupcea; K. Gyula (coord.), 2017, pp. 50-51.
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Desigur, ziua nunţii este şi ea plină de tradiţii şi obiceiuri, unele
respectate, altele ce au fost date uitării odată cu trecerea timpului şi amintite
cel mult în poveştile bătrânilor sau în literatura de specialitate. De la luarea
miresei din casa părintească şi blocarea uşii camerei în care aceasta se
pregăteşte de către prietenele ei nemăritate până la verificarea cearşafului de
către naşă, în ziua următoare, nunţile turco-tătarilor sunt pline şi astăzi de
multe momente încărcate de semnificaţie.
Când unul dintre turco-tătari moare, toate cunoştinţele acestuia vin la
înmormântarea. În funcţie de ora la care acesta trece în nefiinţă este
programată şi înmormântare: dacă decesul are loc înainte de slujba de prânz,
acesta este îngropat chiar în acea zi, dacă însă decesul are loc după slujba de
la prânz, el este ţinut peste noapte acasă şi vizitat de rude şi prieteni. Deşi, în
mod natural, sentimentul de tristeţe este prezent, jelitul nu este privit cu ochi
buni de către turco-tătari, căci ei consideră că atât naşterea, cât şi moartea
sunt hotărâte de Allah şi nimeni nu trebuie să îi plângă alegerile7.
La finalul slujbei realizate de imam în faţa casei, mulţimea este
întrebată de trei ori daca îşi dă „învoirea de a se despărţi amiabil” de
persoana decedată (hakkını helal etmek). Conform tradiţiei, decedatul este
condus pe ultimul drum pe umeri de bărbaţi, de acasă până la cimitir.
Modernizarea a făcut ca acest drum să fie parcus cu maşina. Totuşi, această
tradiţie continuă să fie marcată, decedatul fiind condus pe umeri de la
intrarea în cimitir şi până la mormânt.8 În vreme ce bărbaţii participă la
slujba şi la ritualurile din cimitir, femeile rămân acasă şi citesc versete din
Coran (Kur`an-i Kerim), pregătesc pachete cu diverse preparate, dintre care
nu lipsesc pâinicile tradiţionale şi halvaua, pachete ce ulterior sunt împărţite
nevoiaşilor şi cunoscuţilor.
Vreme de mai multe zile, rudele apropiate persoanei decedate se
strâng şi citesc împreună versete din Coran (Kur`an-i Kerim). La împlinirea a
trei, şapte, patruzeci, cinzeci şi două, o sută de zile, un an şi şapte ani, familiile
organizează parastase (mevlid) la care participă mai multe persoane.
Doliul este şi el respectat: bărbaţii îl respectă prin lăsarea bărbii, iar
femeile prin purtarea de batice şi a unor haine lungi şi simple. Deşi în Coran
(Kur`an-i Kerim) nu există aceste reguli clar specificate, comunitatea, dar şi
întreaga lume musulmană încearcă să le îndeplinească din respect faţă de
persoana decedată.
7
8

D. E. Akbaba, 2015, pp. 393-394.
N. Ibram, 1998, pp. 55-60.

163

Privite ca un mijloc de solidarizare, de sudare şi de închegare a
comunităţii turco-tătare musulmane, tradiţiile sunt de o importanţă
deosebită. Scurta trecere în revistă a acestora subliniază faptul că ele,
tradiţiile, obiceiurile, ritualurile, au păstrat de-a lungul timpului aceasta
comunitate unită şi i-au oferit caracteristicile definitorii. Chiar dacă multe dintre
ele nu sunt respectate în totalitate sau au fost modificate sub influenţa majorităţii
creştin ortodoxe, ele reuşesc să împiedice disoluţia unei minorităţi.
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1. Etnie, identitate, limbă, bilingvism. Câteva consideraţii teoretice
Din punct de vedere etimologic, etnia provine din grecescul ethos şi
desemnează ansamblul popoarelor care erau organizate în cetăţi (polis). Întrun sens mai larg, etnia ar însemna grupuri de fiinţe ce locuiesc împreună.
Termenul de etnie este unul destul de recent, el fiind introdus în
Franţa secolului XIX. Iniţial, el numea orice grup definit de limbă şi de
cultură comune, deci de o tradiţie intelectuală şi nu ereditară, precum
aspectele fiziologice. De ultimele se ocupă rasa, care reuneşte indivizi
marcaţi de caracteristici fiziologice comune (Gavriluţă, 2007 : 647).
Un grup etnic este o colectivitate într-o societate mai largă, având o
origine comună, reală sau presupusă, memoria unui trecut comun şi un
accent cultural pus peu nul sau mai multe elemente simbolice ce definesc
identitatea grupului, cum sunt rudenia, religia, limba, un teritoriu comun,
naţionalitatea sau înfăţişarea fizică (Mihu, 2000 : 374).
Identitatea de grup este variabila care reflectă intensitatea conştiinţei
identitare a comunităţii etnoculturale. Identitatea unui grup este cu atât mai puternică
cu cât există mai multe trăsături comune, caracteristice membrilor grupului.
Nu în puţine cazuri etnia este redusă la o singură trăsătură culturală :
limba. Bineînţeles, limba este deosebit de importantă în caracterizarea etniei.
Prin limbă, membrii unei etnii îşi exprimă cel mai extins şi mai nuanţat
specificitatea etnică pe care şi-o însuşesc încă de la primele contacte cu părinţii
şi, îndeosebi, cu mama. De aceea se şi foloseşte termenul de limbă maternă, ca
fiind identică cu apartenenţa la o anumită etnie (Mihu, 2000 : 384).
Orice studiu privitor la identitatea lingvistică trebuie să ia în
considerare rolul pe care îl joacă limba în construcţia identităţii.
Complexitatea relaţiei dintre limbă şi identitate apare din faptul că
identitatea este atât sursa, cât şi produsul practicii lingvistice ; nu numai
limba modelează identitatea, ci şi identitatea modelează limba.
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Identitatea se poate forma prin diverse mijloace şi variaţii lingvistice.
Din perspectivă psihosocială, elementul central al conceptului de identitate
este faptul că identitatea nu este ceva ce deţii, ci este ceea ce faci. De
exemplu, utilizarea unui termen lexical, a unui accent sau a unui dialect,
poate conferi vorbitorului o anumită identitate în comunitate.
Cu toate acestea, filosofii au discutat multă vreme despre identitate
drept ceva ce ai, ce este intern. Este demn de menţionat faptul că nu există
încă un consens între filosofi, sociolingvişti şi sociologi cu privire la direcţia
cauzală dintre identitate şi limbă. Mai precis, încă se află în dezbatere dacă
identitatea conduce la un anumit tip de comportament lingvistic sau dacă
utilizarea unui anumit limbaj caracterizează adoptarea unei identităţi.
Relaţia dintre limbă şi identitatea unui individ este descrisă de către
Giles şi Johnson (1981) în cadrul teoriei lor etnolingvistice. Pe scurt, teoria
susţine că limba este un indicator proeminent al apartenenţei la un anumit grup.
Luând în considerare rolul limbii în definirea identităţii, nu este
dificil ca un individ să se considere membru al grupului etnic A dacă acesta
are abilitatea de a vorbi limba A şi este totodată monolingv. Însă este diferit
pentru indivizii care au abilitatea de a vorbi mai multe limbi sau care sunt
bilingvi. Cu ce grup ar trebui să se identifice ei ? Este o chestiune cu care se
confruntă mulţi indivizi bilingvi.
În mod cert, bilingvii au avantaje datorate competenţei lor
lingvistice. Însă atunci când individul bilingv trăieşte în comunităţi
multietnice, multilingve, bilingvismul poate fi o provocare la adresa
identităţii individuale.

2. Dobrogea – tărâm multietnic
Dincolo de diversitatea populaţiilor, a limbilor şi a credinţelor
religioase ale locuitorilor săi, Dobrogea – zonă istorică de tradiţie a ţării – a
fost şi a rămas o însemnată parte a lumii şi spiritualităţii româneşti.
Spaţiul dobrogean deţine o bogată gamă de elemente eterogene,
stând mărturie pentru capacitatea diverselor culturi de a se întrepătrunde şi
de a construi o moştenire culturală comună, Dobrogea reprezentând un
creuzet în care întâlnim, printre alţii, greci, turci şi tătari, bulgari, români,
aromâni, italieni, ruşi lipoveni, ucraineni.
Dobrogea, „un uriaş muzeu etnografic viu”, aşa cum a fost descrisă
de către geograful C. Brătescu, ocupă un loc important în mozaicul cultural
românesc. Limba, obiceiurile şi tradiţiile tuturor etniilor conlocuitoare se
constituie într-un adevărat tezaur etnolingvistic.
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Deşi în diferite perioade istorice, compoziţia etnică a Dobrogei a suferit
permanent schimbări, grupurile minoritare stabilite în zonă şi-au prezervat
identitatea şi conştiinţa etnică : limba, tradiţiile, obiceiurile, religiile etc.
Reprezentanţii grupurilor etnice au convieţuit în mod pașnic, drept rezultat,
Dobrogea a fost si este caracterizată de pace și înţelegere interetnică.
Obiceiurile și tradițiile au îmbogățit dintotdeauna lumea
comunităților și relevă legături profunde între oameni. Comunitatea umană
își desfășoară activitatea socială prin respectarea mecanismelor construite
din generație în generație.
În opinia lui Pop Mihai, „dacă în cercetarea obiceiurilor operăm cu
concepte şi termeni lingvistici, punând faptele de cultură populară în
ecuaţiile teoriei comunicaţiilor, putem socoti că orice fapt de cultură, deci
şi orice obicei, este un act de comunicare (…) Ca act de comunicare, el se
deosebeşte totuşi de comunicarea prin limbă, de comunicarea lingvistică
curentă, prin faptul că foloseşte şi alte limbaje – muzical, coregrafic, gestic,
mimic – sau limbaje specializate, ca cele ale miturilor, riturilor,
ceremonialelor, obiceiurilor, modurilor de comportare, bunei-cuviinţe.”1.
Structurile ceremonial familiale, constituie o component majoră a
ansamblului obiceiurilor tradiționale românești, fixând momentele
fundamentale ale vieții individului: nașterea, căsătoria, moartea.
Dintre acestea, în lucrarea de faţă ne vom opri asupra ritualurilor de
nuntă. Nunta poate fi privită drept un act social, cu impact asupra întregii
comunităţi. În societăţile tradiţionale, la nuntă participau în mod direct
tinerii, familiile şi invitaţii lor, iar în mod indirect, întreaga comunitate,
întreg satul.
În teoria etnologului francez Arnold Van Gennep, ceremonialul
căsătoriei marchează o suită de treceri. Tinerii trec dintr-o categorie întralta, din cea de nubili în cea de căsătoriţi (Gennep, 1998 : 107). Apoi trec
din familiile părinţilor în noua lor familie și capătă ca atare un nou statut
social, o nouă poziţie în sistemul relaţiilor de rudenie. Ceremonialul nupţial
are o finalitate precisă : de a-i uni pe cei doi tineri și de a apropia familiile
acestora. Unirea se realizează progresiv, în etape pregătitoare, succesive, de
la tatonările iniţiale (întâlnirile, peţitul), până la consacrarea noii celule
sociale și apoi la integrarea ei în colectivitate (Gennep, 1998 : 25-26).

1

M. Pop, 1999, p. 14.
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Întreaga desfăşurare a obiceiurilor în legătură cu căsătoria cuprinde
cele trei etape principale : logodna, nunta şi obiceiurile de după nuntă.
Obiceiurile în legătură cu căsătoria s-au schimbat în timp, iar modurile în
care obiceiul se realizează sunt diferite de la un ţinut la altul. Folcloriştii
contemporani care au studiat acest obicei l-au privit, în general, sub ambele
aspecte : cel de ceremonial de trecere şi cel de spectacol popular şi au văzut în
cele trei etape, trei acte al dramei matrimoniale, iar în diferitele momente şi
acţiuni ceremoniale, scenele diferite ale acestei drame (Pop, 1999 : 157, 158).
În Dobrogea, tradiţiile şi obiceiurile din desfăşurarea ritualului
nupţial sunt variate şi numeroase. Nunta, ca act social, înglobează atât
elemente comune, cât şi specifice fiecărei comunităţi etnice conlocuitoare.
Ritualurile nupţiale au generat şi o serie de elemente de ordin lingvistic :
cuvinte, expresii, sintagme, sensuri etc.
3. Ritualurile etniilor dobrogene și termenii care le desemnează
În continuare, vom prezenta câteva elemente ale terminologiei dobrogene
de nuntă, identificate până la acest moment în demersul de cercetare :
Actanții
La aromâni : γrambo/nveastă (mire/mireasă), nun/nună (naș/nașă),
surată (domnișoara de onoare), numtari (nuntași), pruxunit/pruxunită
(pețitor/pețitoare)
La turco-tătări : güvei (mire) ; gelin (mireasă) ; vekil baba (naș) ;
vekil anne (nasa) ; chadi (martori care decideau asupra zestrei) ; ghengheler
(soţiile fraţilor miresei sau ai mirelui) ; dighisi (soţia fratelui mirelui sau a
altei rude foarte apropiate) ; șakirte (băiatul care strigă prin sat, invitând
lumea la nuntă) ; vechil (reprezentant însoțit de doi martori, numiți șaid).
La rușii lipoveni : mujîk (soț) ; svatia (nași de cununie) ; svaha (nașa
de cununie), svat (naș de cununie) ; şuriak (fratele soției).
La greci : diveriţele/ călinu mighali (fete din partea miresei care
invitau la nuntă) ; diverii (flăcăi din partea mirelui care invitau la nuntă) ;
pitheram (soacră) ; pitherasum (socru) ; ghambros (ginere) ; nif (noră) ;
nunu (naş) ; nuna (naşă) ; cumbaru (fin) ; cumbara (fină) ; ienisti (fratele
mai mare al soţului) ; drăghincu (fratele mai mic al soțului) ; călinu (sora
mai mică).
La italieni : compare şi commare del annelo (martori cu atributele
nunilor) ; diver (cavaler de onoare al mirelui).
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Actul peţirii şi al logodnei
La aromâni : semnlu njicu (logodna mică) ; isozmâta (logodna mare),
misalea di semnu n’ic (masa de logodnă) ; miștearea (plătirea miresei) ;
isuserea (peţire).
La turco-tătări : nşan (logodna) ; söskesen (pețit) ; mer (arvuna
pentru cumpărarea miresei ; cuvânt arab din Coran) ; siut-acî (datoria
laptelui – rest de plată pentru cumpărarea miresei) ;
La lipoveni : svatia (momentul pețitului).
La italieni : i promessi sposi (logodnicii).
Dansuri și muzică
La aromâni : cănticu la sursearea yrambolui (cântecul la bărbieritul
ginerelui) ; cănticu nveastil’ei (cântecul miresei) ; cântarea/giucarea
pail’ei/doarâloru (cântarea/jucarea zestrei) ; cănticu γrambolui (cântecul
ginerelui) ; cănticu nveastil’ei (cântecul miresei) ; cânticu ali scoacri
(cântecul soacrei) ; coru nveastil’ei (danțu miresei) ; alăchirea tu coru
(intrarea în horă) ; cănticu di la hlambură (orația bradului).
La turco-tătări : daúla (toba cea mare).
La lipoveni : gorika (amar ; strigătură de nuntă).
Preparate culinare
La aromâni : pâltare (colac cu carne) ; plâţinta yrambolui (plăcinta mirelui) ;
La turco-tătări : culac ciorbasi (ciorba specifică, servită la nunți) ;
kuskuz (boabe de orez înfăşurate în aluat şi uscate) ; baklava (desert
tradițional) ; kobete (plăcintă cu pilaf).
La lipoveni : kasnic (budincă din orez) ; lapșá (servit ca preparat
standard la nuntă cu măruntaie de găină).
La italieni : paşta şuta (paste cu carne) ; panetonne (cozonac) ;
La ucraineni : şeşca, lejâi, korovai (aluaturi de nuntă).
Practici şi daruri
La aromâni : paia, doarî (zestrea) ; arâvoana sau semnu (însemne
specifice tinerilor logodiți) ; sursearea γrambolui (bărbieritul mirelui) ;
hirtisearea γrambolui (binecuvântarea mirelui) ; alâxearea γrambolui
(îmbrăcatul mirelui) ; mintăn’ili nveastil’ei (iertăciunile miresei) ;
ncl’inăciun’i di numtă (gesturi și urări de bun augur) ; pișchirusearea
nvestil’ei (ridicarea voalului) ; alâxearea nveastil’ei (îmbroboditul miresei) ;
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nveasta ntreapî (mersul miresei la apă) ; larea măn’iloru (spălarea pe
mâini) ; dislâxearea (schimbarea hainelor de nuntă) ; aspârdzearea
hlamburl’ei (desfacerea steagului) ; turarea nveastâl’ei la pârințâ tu prota
dumănică dupî numtă (vizita familiei miresei în prima duminică după
nuntă) ; nâdzearea la nun’i (vizita nașilor) ; amaneți, doarili di numtă
(darurile de nuntă) ; hlambura (steagul de nuntă) ; culacu a nunlui (colaci de
nănaș) ; culacu a cuscrâl’ei (colaci de cumetri) ; barbută (prosop) ;
himâniclu (pepene împodobit) ; sumă (bucată de lână).
La greci : prujumnea (schimb de plamada) ; csurisumi tu ghambro
(bărbieritul ritual al ginerelui) ; Vrimenus ghambros (Udatul ginerilor).
La lipoveni : molitva ocişcennaia (molitva de curăţire) ; acolişnaia
(petrecerea mirelui) ; devişnik (petrecerea miresei) ; lestovka (şirag de mătănii).
La turco-tătări : borçe (bocceaua care se dă la logodnă, plină cu
daruri, ca schimb între cele două familii) ; docuz (nouă ştergare, batice şi
batiste cusute unele de altele, aplicate pe o cămaşă) ; nikea (cununia
religioasă) ; săzbirallah („înţelegerea”) ; daki (ceremonie la care cei prezenți
la nuntă puneau pe o masă special aranjată cadouri pentru miri) ; cevrè
(batista brodată, colorată) ; csè (covor de perete, lucrat cu flori) ; maramà
(șervet lung, lucrat în flori ; de notat că în unele părți românești, femeile își
acoperă capul cu ștergare lungi, numite marame) ; șerbenti (ștergar, mai lat,
mai lung și mai frumos decât marama) ; cãbrâs (covor de perete cu
înflorituri) ; tocâz (darul soacrei) ; gurdila (salba).
Vestimentaţie
La aromâni : nivișteșțî (vestimentație specială de nuntă a miresei) ;
γrâmbeatiți (vestimentația specială de nuntă a mirelui).
La greci : bulul (un acoperământ de cap mic, din mătase roşie, purtat
peste şalul mare, alb, cu franjuri, numit gear, ce simboliza virginitatea miresei).
La lipoveni : şalka (basma) ; kichka (boneţică din mătase cu care se
strâng pletele fetei) ; kasiak (basma monocoloră în trei colţuri, uneori cu ciucuri) ;
salichka (o basma mai mică decât kasiak-ul) ; zbornik (termenul provine de la
verbul zbor = a aduna ; „cutiuța” care aduna la spate părul femeilor) ; lentă
(panglică albă) ; rubașka (cămașă fără guler, vestimentația mirelui).
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1. Defining the Oral History Narrative
“All history was oral before the advent of writing”, remarks historian
Rebecca Sharpless (2006: 19). Indeed, the eminence of the oral tradition in
pre-literate societies remains undisputed and one might rightly argue that
history was at first, by definition, oral. It was thus the spoken word that held
sway before the appearance of written history and it should be noted that
myriads of written historical works were built around information
transmitted orally. A famous example is that of Thucydides’ “History of the
Peloponnesian War” where the Greek historian used first-hand reports that
he later meticulously scrutinized. Another noteworthy example is Bede’s
“History of the English Church and People” in which the author drew on the
“countless faithful witnesses who either know or remember the facts”2.
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Oral history grew to encompass a multitude of purposes and uses and
it soon became clear that it had to be granted official recognition. Allan
Nevins, a historian at Columbia University, was the one who founded “the
Columbia Oral History Research Office” in 1948. Nevins opened the
gateway to more rigorous research as evidenced by the growing number of oral
history offices (for example The Regional Oral History Office founded by the
University of California at Berkeley in 1954), journals and associations.
As political upheavals sent ripples of change throughout Africa, Asia
and Europe, Oral History was employed so that new meanings of an
oppressive past could be articulated. People who suffered under political
systems like fascism, Nazism, Stalinism and apartheid were given a voice
and the opportunity to regain their national identities and reconstruct a
distorted history in an attempt to reconcile with their past.
I will consider a definition of the field as delineated by Ronald
Grele: “the interviewing of eye witness participants in the events of the past
for the purposes of historical reconstruction” (1991: 63). Perhaps it would
be adequate to flesh out this lucid exposition by highlighting the interplay
between past and present as Shopes (2002) and Abrams (2016) emphatically
show. Hence, narrated stories are similar to a two-way mirror, a part of
which looks back into the past, while the other one reflects into the present.
In the light of this argument, it can be postulated that oral history
interviews are narratives in their own right. A sound starting point is
undoubtedly provided by Portelli’s theoretical framework on oral history
which I will build upon in my following observations.
The oral history interview is resolutely an active enterprise centred
on the laborious use of memory and language. Considering this argument,
one may not find intriguing Portelli’s rejection of terms like ‘witness’ and
‘testimony’ in favour of ‘narrator’, ‘narrative/story’, ‘story-tellers’ or
‘history-tellers’3. Story-telling is therefore indivisible from human
experiences carrying with it a range of performative patterns. As a result,
individuals’ Voices (the capital V suggests a rather rounded understanding
of the term; Hesse-Biber/Leavy, 2011: 165) cannot be severed from their
nonverbal gestures, bodily movements, intonation, speech configuration and
silences (ibid.).

3

For further references see https://www.semanticscholar.org/paper/A-Dialogical-Relationship.An-Approach-to-Oral-Portelli/27a9e04020c52b34b9e11ba2db510cd133b0f20e.
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Since the oral history interview is grounded in reflective story-telling
and performance, different narrative styles emerge. In this respect, narrative
structure married with language selection yield valuable data about narrators and
offer insights into the impact of social status on the interpretation of their life
experiences. The role of language can hardly be downplayed as the interviewees’
different narrative styles mirror the organising power of language.
Accepting distinct narrative styles (be they of marginalised people,
black African women, etc.) and recognising their value is vital to the oral
history practice. Disavowing the male-dominated forms of communication,
researchers should be conscious of the plurivocal nature of their evidence
(women communicate differently from men) and of the fact that there is no
“right way to tell one’s story” (Hesse-Biber/Leavy, 2011: 166).
Entrenched in differences as they are, interviews can be classified
into three main groups according to their narrative styles. Relying on EtterLewis’ and Kohler-Reissman’s taxonomies, Portelli perceives style as
unified, segmented and conversational, recalling also the episodic
storytelling (Hesse-Biber/Leavy, 2005: 167). Needless to say, this
categorization is influenced by an individual’s race, ethnicity, gender,
education or geographical origin.
Guided by theoretical necessity, I am compelled to discuss sketchily
the narrative styles previously inventoried. Therefore, the unified style
implies a continuous focus on the historian’s questions, building around
pertinent chronological examples. What can such organisational unity
denote about a speaker? It expresses evidently a narrator’s view of his/her
life in terms of cohesion and clarity (Hesse-Biber/Leavy, 2005: 168).
Conversely, a segmented narrative frame may indicate the
fragmentariness and disruption that interviewees attribute to their life
stories. This situation is frequently the result of oppressive experiences
generated by race, class or gender (Hesse-Biber/Leavy, 2005: 168). Even
more significantly, such a disconnected narrative may reveal the tellers’ lack
of practice in telling a story due to their marginalisation. In my view, trauma
can also lead to the segmentation of a narrative as silenced emotions are
finally vocalised. All in all, what should be highlighted is that stray
utterances or apparently unrelated sentences prove their intimate connection
with the topic at hand.
Thirdly, the conversational style integrates the narration of past
conversations (Hesse-Biber/Leavy, 2005: 169). This strategy enables
interviewees to defend against distressing or painful memories once the
174

reminiscing process commences. By so doing, they struggle to find a
communicative frame that is somewhat comfortable to them. Researchers,
for their part, ought to acknowledge the details and descriptions deriving
from the performance-like recurrence of conversations.
Finally, the episodic storytelling pivots around a certain theme
contrasting thus with the chronology of the unified narrative (HesseBiber/Leavy, 2005: 170). It should be borne in mind that narrators do not
cast their stories in one narrative style. On the contrary, they alternate these
procedures and increase historians’ awareness about the complexity of
individual accounts.
To continue, it is worth mentioning that, supported by Passerini’s
works on oral narratives4, Grele accepts the validity of Portelli’s statement
regarding the organisational force of narratives admitting the “importance of
narrative as an ordering, sense-making device at both the collective and
individual level” (Charlton/Sharpless, 2006: 68). This statement can be
neatly juxtaposed with that of Thomson who entrusts narrative with a
cardinal role in making the chaotic range of life experiences coherent and
meaningful (2012: 89). Another idea worth retaining from this quote is that
not only individuals enact a sensible construction of their lives through
stories. Likewise, communities have recourse to narratives that validate their
temporal coherence and stability.
A second point made by Grele refers to the repeatability of stories in
different time frames when telling is restricted linguistically, factually or
rationally (Charlton/Sharpless, 2006: 70). No narrative is told identically at
two different times so in order to comprehend the history of these stories
Grele proposes an ‘appropriation’ of the text, as suggested by Ricoeur. But
what does this appropriation lead to? According to the French thinker, the
expected result implies “the disclosure of a possible way of looking at
things, which is the genuine referential power of the text”
(Charlton/Sharpless, 2006: 71). Therefore, it is the plurality of voices and
the multitude of world visions brought forth that lend narratives their
unmistakable strength.
Consequently, it comes as no surprise to see that in his seminal work
Time and Narrative (1983) Ricoeur places narratives at the core of historical
analysis (Charlton/Sharpless, 2006: 386). Truly, telling stories has always
4

See for example, Passerini, L., 2003, Work ideology and consensus under Italian fascism. In R.
Perks and A. Thomson (eds.), The Oral History Reader, 53-63, London, New York: Routledge.
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formed an integral part of history. Yet, this indestructible partnership should
not be taken at face value. Its explanation lies in man’s inability to apprehend or
describe time. As a result, the composition of a narrative “as an allegory and
metaphor of time” (Charlton/Sharpless, 2006: 386) facilitated people’s portrayal
of time and their location within a temporal framework.
As illuminating as this rationale can be, it is not the task of this
section to delve into the philosophical mechanics of the relation between
time and narrative. Readers may, however, refer to Ricoeur’s work
previously mentioned or to Mary Chamberlain’s comprehensive study of
narrative theory (Charlton/Sharpless, 2006: 384-409). The latter integrates
insights from fields of study like anthropology, literary criticism and history.
With these clarifications laid out, I ought to make one final remark
about the inextricable link between oral history and narrative. To do so, I
draw on Tonkin’s nuanced examination of oral history and narrative in
Narrating our Pasts: The Social Construction of Oral History (1992). Her
main rationale is that factual evidence cannot be abstracted from human
narratives which are, of course, imbued in different interpretations,
structures, allusions and metaphors. Additionally, social conditions and the
performative features of orality (or oracy) impinge on the constructions of
narratives (Charlton/Sharpless, 2006: 69).
Inspired by literary theory, both Tonkin and Cherepanova import the
notion of ‘genre’ into their discussion of oral history sources. Similarly to
the well-known conventions of a sonnet, states Tonkin, the oral genre can be
signified by the “occasion, or the status of the teller” (1992: 3). Moreover,
history as a representation of the past can only be possible in the form of
“verbal representations” (1992: 2). Presenting facts and forming judgments
imply the observation of grammatical and discourse norms both by narrator
and listener. Once again, meaning making becomes a mutual enterprise and
the oral representations of the past cannot be divorced from the relation
speaker-audience developed within the telling of the story.
If Tonkin’s understanding of narrative genre is immersed in her
study of the Jlao Kru of Liberia, Cherepanova (2015) treads a more delicate
path tapping into Soviet daily life and mental constellations. Interviewing
more than one hundred members of the Russian intelligentsia brought up in
Soviet times she identifies a recurrent narrative pattern.
Resolutely, a sharp distinction could be drawn between respondents
who regarded themselves either as “winners or losers, happy people or sad
ones, heroes or victims” (Cherepanova, 2015: 125). It stands to reason that
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the ‘winners’ coloured distressing episodes (both personal and collective,
such as wars and repression) in more positive and optimistic terms. They
were also the ones who engaged in a critical and reflective narration of the
past. On the other hand, the losers or fugitives regard themselves as victims
and their life stories acquire a sorrowful undertone that also spreads to
references about national history.
The polarity of these narratorial perspectives can be tracked down to
a confluence of factors, ranging from social surroundings and cultural
patterns to psychological constructs and family relations (Cherepanova,
2015: 127). Guided by Kristeva’s notion of intertextuality, Cherepanova
sees these factors as texts that bind together to produce a story tainted by
innumerable life experiences, circumstances or social networks. Lastly,
defined by intertextuality and the psychological contour of the narrator,
these autobiographic narratives can easily match Hayden White’s
categorization of genres (Cherepanova, 2015: 128). Therefore,
Cherepanova’s recall of his quadruple identification of novel, tragedy,
comedy and satire, raises awareness about the substantial impact exerted on
the narrating experience by an individual’s psychological constitution.
Finally, a unique observation comes from De Caro (2012) and his
painstaking study of oral history interviews with British members of the
Indian Civil Service. His critical postulate is that shorter oral narratives,
such as anecdotes and personal narratives are inserted in the wider oral
testimonies. I assume that, in this case, once can talk of a real ‘mise en
abyme’ which renews emphasis on narratives as a central component of
human discourse. As De Caro cogently explains, his interviewees’ stories
about colonial India or their personal attempts to reconstruct their lives
following the country’s independence, offer invaluable pieces of
information that are either explicitly mentioned or obliquely referenced
(2012:259). As such, the American researcher plumbs the deepest layers of
the ‘mise en abime’ technique, garnering evidence about the unifying
characteristics of the English upper class involved in the colonial enterprise.
Such a discussion about narrative and analytical introspection
compels attention to the nexus of memory and identity. Neither Tonkin nor
Thomson avert this issue which forms an unmissable link in the narrative
chain. As such, remembering permits self-identification in storytelling and
offers conditions for a critical evaluation of individuals’ course of life
(Thomson, 2012: 90). As oral history juggles with temporal frames,
alternating between ‘the now’ and ‘the then’, Portelli’s distinction between
177

the “narrated self” and the “narrating self” seems more than reasonable
(Portelli, Battle of Valle Giulia: Oral History and the Art of Dialogue, 1997:
15, quoted by Thomson, 2012: 90). What is more, if narratives are a
platform for the formulation of personal identity, they can also shape,
according to Tonkin, individuals’ social identities (1992: 10).
Conclusively, all the statements formulated in this section carry
within them the claim that oral history is organically a narrative endeavour.
It is about a human attempt to harness time and memory and invest verbal
references to the past with meaning.
The Translation of narrative
To eliminate any terminological confusion a clarification ought to be
made in respect to narrative. I use the term, first, to describe an oral history
interview and, second, to refer to the stories encoded within the oral account. The
latter interpretation demands attention in its own right insofar as it provides
analytical entrances into fields like narrative theory and oral literature.
The relation between narrative and translation has been mapped out
by Baker in her perceptive article “Narratives in and of Translation” (2005).
On the one hand, she reinforces the role of translation in the advancement of
dialogue and communication. Against this background, a more pacifist and
tolerant society could be contemplated. However, this positive narrative that
translators employ must run parallel with another one indicative of conflict,
political turmoil and enmity. Thus, Baker strongly recommends that
practitioners in the field should recognize the multiplicity of discourses they
employ and which grants them a participatory function in the dissemination
of narratives.
On the other hand, she rejects the marginal status fixed on narratives
in literature or socio-pragmatics. If these research fields treat perfunctorily
the internal organization of orally performed narratives (namely, phases,
episode, plot 2005: 4), social theory makes amends by emphasising the
crucial part of narratives in our experience of the world. According to
Baker, narratives gain legitimacy and logical consistency as “public and
personal ‘stories’ that we subscribe to and that guide our behaviour” (2005:
5). It is not then far-fetched to insist on the importance of narrative as a
cognitive tool in the creation of reality.
This is not the place, however, to enlarge on this idea so it suffices to
enumerate the four types of narratives identified by Somers & Gibson
(1994) and retrieved by Baker: ontological, public, conceptual and meta
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narratives (2005: 5-7). As translators must be aware of textual mechanics
and parameters, it is suitable to recall the major features of narratives
reviewed by Baker (2005) and Thawabteh (2012): relationality, causal
emplotment, selective appropriation and temporality (2005: 8; 2012:219).
Interestingly, the first classification is applied by Thawabteh to his
analysis of video clips of ten Palestinian narratives recalling the Israeli
occupation of Palestine (1948). What should be noted here is the overlap
between types of narratives. As such, ontological narratives on loss and
dispossession merge with conceptual ones about resistance to occupation
(Thawabteh, 2012: 219). In terms of translation, the author reasserts the
difficulty of linguistic and cultural transfer and urges translators to engage
more profoundly in the examination of cultural and political conflicts.
Finally, a glimpse at the translation of oral literature is also
revelatory in terms of techniques and strategies applied by practitioners. It is
intriguing to discover that anthropologists like Sato-Rossberg (2012) and
O’Neill (2013) raise the issue of losses in translation. More specifically,
once the researcher leaves behind the indigenous language and shared
cultural background of (isolated) communities, how much is relinquished in
translation? The unifying argument in the field points at anthropologists’
sustained efforts to avoid any impoverished target texts and make sure that
“they capture the original words from the mouths of their consultants”
(O’Neill, 2013: 218).
O’Neill’s understanding of translation and its challenges seems to be
founded on Sapir thesis which views oral narratives and their poetic
components as enveloped in the “‘genius of particular languages” (2013:
219). Hence, it is then legitimate to ask how one can translate the tone or
rhyme of Apache narratives both on semantic and phonological planes. As
O’Neill further explains, it is Dell Hymes who applied himself to producing
distinctive versions of the same poems showing that one single translation
could not encapsulate all narrative elements.
The different stages Hymes proposes give an inkling of the delicacy
and awe with which he treats the source texts. As such, he introduces first
the original in an attempt to address phonological concerns. Secondly, a
literal translation is presented which encapsulates the narrative plot, without
capturing the aesthetics of the original. These two processes are then
succeeded by literary translations allusive to the style embedded in the
source text and, finally, by grammatical and lexicographic observations
(O’Neill, 2013:222).
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However, what may pay dividends when undertaking such a task is
the consideration of a poem in its larger social context, including also the
various meanings it might hold for its author, performer and public (O’Neill,
2013: 220). Despite the close reading and interpretation of the original,
aesthetic losses cannot be circumvented.
Hence, conflicting approaches were recorded between the ‘fidelity
ideology’ of early anthropologists like Boas (who prescribed a literal
translation that would keep the departure from the original at minimum) and
the stylistic realism of later researchers convinced that they could capture
some elements of the original (O’Neill, 2013: 221). Therefore, the
conundrum that must be solved indefinitely lies in the safe transfer of
narratives into a different language, aesthetic dimension, and culture.
2. Oral History narratives on Romanian communism
I have argued that oral history interviews are quintessentially a
narrative undertaking. Additionally, according to the ‘mise en abyme’
model, I observe that interviewees feel a compulsion to frame past events as
stories. Indeed, according to Margaret Atwood, “you’re never going to kill
storytelling because it’s built into the human plan. We come with it”5. What
interests me in what follows is the nature of narratives included in oral
history interviews on communism and their translation in English. I advance
my theoretical statements drawing on transcribed interviews I have
translated from Romanian into English. They have been extracted from the
following books: Supravieţuitorii: mărturii din temniţele comuniste ale
României (by Anca and Raul Ştef, Humanitas, 2014) and Convorbiri cu
Mihai I al României (by Mircea Ciobanu, Humanitas, 2008).
My critical comments are predicated on Portelli’s model that exploits
narratives in terms of their unified, segmented and conversational styles.
Subsequently, episodic storytelling is also included in this categorization.
Unavoidably, historical interviews manifest a juxtaposition of these
narrative styles. Yet, my assumption is that the selected interviews are
primarily conversational and unified, at variance with the first set of

5

For further references see https://entertainment.time.com/2012/10/08/margaret-atwoodon-serial-fiction-and-the-future-of-the-book/
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interviews culled from the book Memorialul durerii: întuneric şi lumină (by
Lucia Hossu-Longin, Humanitas, 2013)6.
2.1. Supravieţuitorii: mărturii din temniţele comuniste ale României
(The Survivors: testimonies from Romania’s communist prisons)
The book Supravieţuitorii: mărturii din temniţele comuniste ale
României was published by Humanitas in 2014. It consists of twenty
interviews collated by Anca Ştef and interspersed with photographs by Raul
Ştef. These interviews train the spotlight on the infernal world of communist
prisons like Aiud, Piteşti, Gherla or Periprava as reconstructed by political
detainees. They offer a renewed perspective on the inherently antithetical
nature of life: the abiding conflict between good and evil, between truth and
lies or between what is morally beautiful or repugnant. However, all these
testimonies retain an aura of serenity and inner peace that can only result
from a life guided by faith and emotional fortitude. The prisoners’ narratives
bring home the pervasive sense of terror, the evil concoctions of new forms
of violence, the acute lack of food and the backbreaking forced labour.
In what follows, the examples provided shed light on the challenges
of oral narratives in their translation from Romanian into English. To begin
with, I train my analytical lenses on Matei Boilă’s interview which displays
a strong inclination for narratives in his recollection of past episodes.
For instance, describing his reunion with a close friend who helped
him organise the students’ anti-communist protest in Cluj in 1945, Boilă
retrieves the anecdotal story told by his friend:
“[...] Do you know what our story reminds me of?” “No, of what?”
“Of that Romanian from the Apuseni Mountains who went to town to sell his
produce and on his way back stopped high up on a hill to sleep placing his
pails at his feet. While asleep, he kicked into the pails which rolled all the
way down the hill and smashed to smithereens. And then the Romanian from
the Apuseni Mountains said: ‘Well, I don’t know about the damage done,
but I liked how it rolled down’. Matei, the same goes for us – we don’t
really know about the damage done, but we liked the way we did it”.

This set of interviews was also analysed in the author’s PhD thesis, together with the other
two sets of transcribed interviews examined in this paper.
6
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„[...] Ştii cum am păţit noi?” „Cum?” „Ca şi moţul, care a fost în
oraş să îşi vândă produsele şi a venit înapoi şi în mijlocul dealului s-a pus să
doarmă şi şi-a pus ciuberele la picioare. Şi în timp ce dormea, a dat cu
piciorul în ciubere, care s-au rostogolit de sus, de pe deal, până jos, praf s-au
făcut toate. Şi atunci el a zis : « Paguba fu cum fu, dar îmi plăcu cum
marsă. » Măi, Matei, aşa a fost şi la noi, paguba fu cum fu, dar ne-a plăcut
cum am făcut.” (2014:193)
The story recounted by Boilă’s friend and later narrated by the
interviewee himself strikes simultaneously a humoristic and a performative
note. Indeed, the anecdote of the pails rolling down and the witty remark of
the man from the Apuseni Mountains serve to loosen up tension, taking
researchers and readers by surprise. Moreover, the performative structure of
the passage towers over the other narrative elements being primarily a direct
result of the peculiar language used. Specifically, the words of the mountain
dweller are cast in the dialect of the Apuseni Mountains and can find no
direct linguistic equivalence. My translation of the protagonist’s colourful
and rhythmic speech (‘Paguba fu cum fu, dar îmi plăcu cum marsă’) fails to
match the original, given its standardisation and domestication (‘Well, I
don’t know about the damage done, but I liked how it rolled down’).
Likewise, the embeddedness of the excerpt in a cultural frame
precludes literal translation and losses are recorded in the target text. As
such, the two words ‘moţ’ and ‘ciubere’ bear a regional imprint and elude
any direct equivalence in the target language. Paraphrase and a generic term
respectively are employed to enable the communicative transfer of the original
message. All in all, translation offers a more anaemic version of the source text,
transmitting effectively the anecdotal story, yet being beaten into second place
by the high degree of performance ingrained in the original.
As this example has shown, narratives can be used from the outset to
help the interviewee orient himself in the research context and find his feet
as a storyteller. They may have humorous connotations that invite
researchers or readers to make themselves comfortable and ready to listen to
the story. Or, as I demonstrate next, narratives may serve to define more
abstract concepts such as mental resistance. The dichotomy mental –
physical resistance solidifies in Boilă’s account being clearly delineated
through the vehicle of a story:
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Let me tell you a story I heard in prison. [...] Beaten and tortured
herself, she resisted everything. Until one day when the officer leading her
inquiry ordered some cakes. She had resisted so many things, yet, when she
saw the cakes, she couldn’t take it anymore. The officer noticed her
emotional transformation and blackmailed her: “Do you want these cakes?
You can have them all, but tell me first about this and that.”
Vă spun o întâmplare din puşcărie, pe care am auzit-o. […] Bătută la
rândul ei şi torturată, a rezistat la toate. Până într-o zi când ofiţerul care o
ancheta a comandat nişte prăjituri. Ea, care rezistase la atâtea lucruri, când a
văzut prăjiturile n-a mai putut. Ofiţerul a observat modificarea asta în
psihicul ei şi a şantajat-o: „Vrei prăjiturile astea? Ţi le dau pe toate. Dar
spune cutare şi cutare.” (2014: 196).
This apparently innocent story of prison cakes marks the clear
boundaries between physical resistance and mental fortitude. Prisoners
might have displayed them both yet one was inarguably weaker than the
other. Once the guards could measure each detainee’s power of endurance,
whether physical or emotional, they terrorised them into submission. The
story of this lady and her partiality for cakes shows how human weaknesses
can be exploited for nefarious political purposes.
Concerning translation, a literal procedure follows sequence by
sequence the development of the action culminating with the guard’s words,
quoted directly. I should note though the more liberal translation of the
sentence ‘Ţi le dau pe toate’ as ‘You can have them all’. The domesticated
construction fits in sensibly with the rest of the target text as the translation
reaches semantic and communicative harmony.
I restate the argument of oral history as narrative by flagging the
overture to the story: ‘Vă spun o întâmplare din puşcărie, pe care am auzito’. The beginning of the story is announced by this sentence which,
performatively speaking, sets the stage for what is to be told next. The
researcher’s and readers’ curiosity is definitely excited and my translation
embraces minor syntactic changes for greater fluency. Thus, my version
‘Let me tell you a story I heard in prison’ banishes the slight fragmentation
of the source language. Dismissing literality, the target text sounds more
natural to target readers and no losses are reported as communicative
equivalence is safeguarded.
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To continue, my perception is that historical narratives signal their
special affinity with the literary realm. Indeed, as previously explained, their
linguistic, performative, and psychological patterns invite thoughts about
literature. Boilă’s description of the confrontation between communists and
students buttresses this argument:
They organised the workers of Dermata and, together with police
officers and some of their men, took the students’ hostel by storm. It was
horrible. They came with crowbars, weapons and wanted to get into the
hostel, and then the students closed the doors and put their iron beds in
front of the door to protect themselves. They would throw all things down to
drive them away.
I-au organizat pe municitorii de la Dermata şi, împreună cu mai
mulţi poliţişti şi cu oameni de-ai lor, au asaltat căminul Avram Iancu. A fost
ceva groaznic. Au venit cu răngi, cu arme, au vrut să intre în cămin, iar
atunci copiii au închis uşile şi au pus paturile de fier în uşă, ca să se apere.
Aruncau cu toate lucrurile jos, ca să-I alunge. (2014: 196).
The clash between the forces of good and evil, a treasured literary
theme, is highlighted in this paragraph. As such, communists are pitted
against students in what is depicted as a violent melee underpinned by rich
visual and kinaesthetic images. From the real weapons used by the former
(crowbars, arms) to the improvised ones of the latter (iron beds, odds and ends),
enumeration is employed as an effective literary strategy that inserts details
almost imperceptibly. Translation is literal, in an attempt to render repetitions,
imagery and ultimately the rumpus and uproar expressed in the original.
However, prison narratives are not always antagonistic and bleak, as
fragments of normality and joyful events seep into the detainees’ routine.
Nicolae Purcărea confesses how he met his would-be wife while riding in
the Securitate van. Of course, they could not see each other but they
communicated through the Morse Code. She was being taken to Lăţeşti as
part of her forced displacement, while the interviewee was on his way to
prison. Briefly, the two reunited in Lăţeşti and got married. Purcărea
appends this happy story to his interview on communism in Romania:
The wedding was like any other wedding: nice and with the whole
village present. We had a small cask of wine of around fifty litres, but it
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wasn’t enough and I had to look for more. Both my father and brother
came. We were married by doctor Sonea, who was from Braşov and who
was brought to Lăţeşti in 1957. We remained in touch until his death.
Nunta a fost ca orice nuntă: plăcută, a fost cu tot satul. Am avut un
butoiaş de vin de vreo cincizeci de litri, dar nu ne-a ajuns, a trebuie să mai
caut vin. Au venit tata şi fratele meu. Ne-a cununat doctorul Sonea, care era
din Braşov şi a fost adus în ’57 la Lăţeşti. Am rămas în legătură până a
murit. (2014: 27).
The liveliness of the description stems from the abundance of
details: from the guests who attended the wedding (the narrator’s brother,
father and the whole village), the specific drink used (wine) and the man
who performed the religious ceremony (a doctor from Braşov). I dare put
forward the claim that this paragraph has the hallmarks of wedding
descriptions in literary texts. It becomes then clear that multiple narrative
patches are stitched together in an oral history interview on communism.
Translators must be heedful of this aspect, as their practice should be
inspired by the narrative and linguistic heterogeneity of this particular genre.
Getting back to the passage hereinabove, I confirm the contributions made
by a literal rendering into English, for both structure and function are
successfully relayed in the target language.
On a different note, Roşca is the only interviewee who offers
insightful evidence about the labour camps in the Danube Delta. Forced to
cut reeds to achieve the work norm, he endures the stifling heat inside
barges and remains constantly alert to the dangers of the water. The
following excerpt gives a brief snapshot of what camp work implied:
When they took us on the other side, the ice had melted and we
worked in water. It was not until a militiaman fell into the water and got wet
that we would be taken out. “Don’t go where there’s no reed, because there
are fish gulfs.” You could fall two metres down.
Dincoace când ne-au dus, se dezgheţase şi lucram în apă. Până nu cădea
şi un miliţian, să se ude, nu ne scoteau. „Unde nu este stuf, să nu vă duceţi, că
sunt hăuri făcute de peşti.” Puteai să cazi şi doi metri. (2014: 187).

185

Extralinguistic references are not totally clear so a higher degree of
interpretation is required. Therefore, the adverb ‘dincoace’ establishes
correspondence with the English ‘across’, yet literal translation is
communicatively imprecise. The meaning is opaque, as one does not know
whether ‘across’ makes reference to the other river bank. On account of
these vague semantic grounds, I have settled on the more generic and
inclusive noun ‘side’. Translation is fundamentally literal, yet the
construction ‘it was not until…that’ can be observed to render the more
fractured sentence ‘Până nu cădea şi un miliţian, să se ude, nu ne scoteau’.
What is more, I make a close observation about the use of direct speech as
the militiaman’s warning is quoted directly.
On a different note, reading these transcribed oral history interviews I
notice that they display traces of intertextuality. For instance, Ioan Roşca’s
account makes references to a famous Russian novel in a passage that plays up
the detainees’ resourcefulness. His tone of voice seems to soften as he declares:
I stayed in the same room with an older man, from Sibiu, who spoke
German. He taught me some German too. We would communicate in the
Morse code through pipes, and those who were upstairs sent down, with
string (shutters were already there), you could only look up, two pages in
German from War and Peace by Tolstoy, a small pencil and a scrap of
paper, to write the translation. I read them out and the old man translated.
Am stat în cameră cu unul în vârstă, din Sibiu, care ştia germană.
Am făcut germană cu el. Şi comunicam în Morse prin ţevi, iar ăia de sus miau trimis, cu sfoară (erau deja obloane), nu vedeai decât în sus, două foi de
carte în nemţeşte, din Război şi Pace de Tolstoy, un creion mic şi o bucăţică
de hârtie, să le scriu traducerea. Eu citeam şi bătrânul traducea. (2014:183).
The narrative is slightly segmented given its production within an oral
setting that enables the speaker to stockpile details and background information. I
should confess that my perception of translation as a linguistic experiment has led
to the production of two versions for the same passage.
First, a free and domesticated target text has rendered descriptions
more explicit (‘cu sfoară’ became ‘with pieces of string coiled around’) and
expansive, interfering heavily with the syntax of the source language.
Second, a literal rendering has restricted the degree of interpretation and
avoided stretching the meaning of words. Sensitive to both structure and
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function, it has taken on board the minimal syntactic fragmentation of the
third sentence and remained closer to the source text. Reading both
translations, I concluded that the latter could be used as a better vehicle for
the content and form of the original. In addition, I have also used
modulation in the case of the structure ‘nu vedeai decât în sus’ rendered as
‘you could only look up’. My version fits in seamlessly with the rest of the
narrative contributing to its fluency and intelligibility.
To continue, I need not pass over the prisoners’ intellectual pursuits.
Some contrivance and ingenuity were necessary to help them avoid the
guards’ watchful eye. However, there are not few those who claim having
learned English, German or French from imprisoned politicians and
professors. Discussions about philosophy (ideas on materialism and
idealism) and religion (contrastive analysis between Christian Orthodoxy
and Catholicism) were prevalent, especially when one was imprisoned with
luminaries such as Petre Ţuţea, known as the Romanian Socrates.
At the other end of the spectrum, communists attempted to foist their
own literature on detainees. As Man and Roşca make clear, the works of
Marx, Engels, Stalin and Makarenko constituted compulsory reading for the
new communist man.
As a conclusion, I confirm the hypothesis formulated at the very
beginning of this section. These transcribed interviews are conversational
and more structurally unified as diversion from the main topic is minimised.
This does not mean though that they are less supple thematically. On the
contrary, references to world literature and happy events in people’s lives (a
wedding or reunion with a friend) rejuvenate the historical interview.
Nevertheless, the unitary and chronological presentation of ideas
does not exempt the translation of these micro-narratives from problems. An
analysis at word and sentence level reveals semantic fragmentation and
requires meticulous attention. In addition, the regional language enhances
performativity and plays up the role of direct speech. Yet, its rendering into
English fails to rise to the occasion as the established equivalence mimics
poorly the original.
2.2. Convorbiri cu Mihai I al României (Conversations with Michael I
of Romania)
The interviews with King Michael of Romania (1940-1947) are
selected from the book Convorbiri cu Regele Mihai I al României, the third
edition published in 2004 by Humanitas. This edition (2004) compresses the
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interviews taken a year after the fall of communism and published between
1991 and 1992 in two separate volumes. Their author, Mircea Ciobanu
(1940-1996) was a poet, prose writer, editor and translator. After 1989, he
was King Michael’s spokesperson in Romania.
A few words should be said about Michael of Romania, the fourth
king of the country. Born in 1921, he ascended the throne in 1940 following
the forced abdication of his father, Carol II. The dominance of the nationallegionary state followed by the authoritarian regime of General Ion
Antonescu gave the King no real power. However, when the tide turned and
the Soviet Army marched onto Romanian territory, King Michael made a
last attempt to save his country and engineered a coup d’état on 23 August
1944 that resulted in Antonescu’s arrest and the reimplementation of the
1923 Constitution. The Soviet Union stalled the signing of the armistice
until it occupied the entire country and started the sovietisation of its new
satellite. Foisting on the Romanian government a prime-minister loyal to
the Kremlin, the communists removed the King from power forcing him to
abdicate on 30 December 1947. The Popular Republic was proclaimed and
the King was forced into exile in Switzerland.
After the Revolution of 1989 he tried to go back to his country but
his attempt was obstructed by Ion Iliescu, president at the time. He was
finally successful in 1992 when around Easter time he managed to return to
Romanian to the joy and acclaim of the people.
If the previous set of testimonies has indicated the narrators’ strong
inclination for the construction of narratives, King Michael also shows a
disposition to storytelling whenever he feels the need to substantiate his
statements. The following two examples extracted from the corpus
concentrate on two narratives produced both by interviewer and
interviewee. I would like to begin with the one formulated by the latter who
intimates the deep gulf separating the East from the West:
Once, a great English industrialist told me that he insisted on
making a tour around Leningrad and then Russia with his Rolls-Royce.
Why? I asked him, imagining that Rolls Royce was a sturdy car which had
already been tested, so it no longer needed it an endurance test. He said:
“To show the Russians what cars we have in England and how well we are
doing...”. [...] The Western industrialist behaved just like a child who
received a toy and showed it to the poor person who did not have it.
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Odată, un mare industriaş englez mi-a spus că a insistat să facă un
tur prin Leningrad şi apoi prin Rusia cu Rolls-Royce-ul său. De ce ? L-am
întrebat eu, închipuindu-mi că Rolls-ul e o maşină rezistentă şi că până
atunci avusese timp să fie testată, nu mai avea nevoie de încă o probă de
rezistenţă. Zice : „Ca să arătăm ruşilor ce fel de maşini avem noi în Anglia şi ce
bine o ducem…” […] Cum a procedat industriaşul din Vest, aşa ar fi procedat şi
un copil care a obţinut o jucărie şi o arată săracului care n-o are. (2008:188).
The passage is a clear illustration of the West’s failure to
comprehend the scale of human suffering in the East. As the King further
explains, the British Rolls-Royce paraded across Russia stood in stark
contrast with the horrendous labour camps dotting the country. Thus, the
narrative evokes the display of wealth that is at variance with the poverty of
the communist countries. What is more, it foregrounds the English
industrialist’s lack of good sense and judgement which reflects in miniature
the West’s position concerning the totalitarian regime.
If this analytical digression has been necessary in contextualising the
King’s narrative, I should now turn my attention to the translation of this
excerpt. It ought to be noted that I have attempted to remain as close as
possible to the structure of the original, relying primarily on a literal
procedure. Minor changes have been implemented on a syntactic level in the
second part of the narrative. As a result, transposition contributes to a more
natural and fluent rendering of the final sentence (‘The Western industrialist
behaved just like a child who received a toy and showed it to the poor
person who did not have it’). Since the communicative meaning is of import
here, such a rearrangement of words is not to be frowned upon.
In addition, my perception is that the driving force of the narrative is
actuated by the convergence of indirect and direct speech. This linguistic
subterfuge both invigorates and authenticates the narrative, attracting the
public’s attention.
The second narrative that I intend to bring to attention is pieced
together by the interviewer himself. The King’s story is definitely inspiring
emulation, as Ciobanu explains the West’s ignorance of the East’s plight by
resorting to intertextuality. His critical comments are cast in the following
narrative mould:
It is exactly like in E.A. Poe’ work Berenice, which tells the story of
a man who immerses himself in self-forgetful studies, while his fiancée,
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young and beautiful, gets old, falling into ruin. When the West raised his
eyes to us, just like Poe’s character raising his eyes to Berenice, it saw the
spectacle of disaster.
Este exact ca în povestea Berenice a lui E. A. Poe, în care ni se istoriseşte
cum un om se lasă absorbit de studiul său până la uitarea de sine, în timp ce
logodnica lui, tânără şi frumoasă, îmbătrâneşte până la a devein o ruină. În
momentul când Occidentul a ridicat ochii asupra noastră, ca şi personajul lui E.
A. Poe asupra Berenicei, au dat de spectacolul dezastrului. (2008:189).
The transfer of the researcher’s narrative into English is reminiscent
of literary translation. As a matter of fact, Ciobanu makes a summary of
Poe’s short horror story Berenice useful for the elaboration of his analytical
comments. In spite of the apparent smoothness of the narrative, the passage
is not exempt from translational challenges. A literal procedure captures
successfully the denotative meanings of words while communicating the
intended message.
Difficulties arise in the rendering of the two parallel structures ‘până
la uitarea de sine’ and ‘până la a deveni o ruină’. Their key denominator is
the word ‘până’ (‘until’, functioning as preposition and conjunction
respectively), which is, however, incongruous with the rest of the sentence.
To make both stylistic and communicative amends, I have eliminated the
temporal cumbersomeness implied in the original. As a result, the English
versions ‘man who immerses himself in self-forgetful studies’ and ‘falling
into ruin’ are dictated by an analysis of semantic components which bestows
on the target text greater fluency and syntactic harmony.
On the interpretative level, one cannot undermine the power of the
narrative in consolidating the interviewer’s point. Indeed, the West’s
delayed response to the East is conveyed metaphorically by Berenice’s story
where the catastrophe of late actions lingers on.
Before rounding off this section, I wish to comment on the King’s
reliance on quotes as a means to justify the legitimacy of his statements.
Talking about the damages of collectivisation and the necessary
reconstruction work of Romanian villages, the King makes an unexpected
reference to Abraham Lincoln’s words:
“You cannot bring prosperity by discouraging thrift.
You cannot strengthen the weak by weakening the strong.
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You cannot help little men by tearing down big men.
You cannot lift the wage earner by pulling down the wage payer.
You cannot further the brotherhood of man by inciting class hatred.
You cannot help the poor by destroying the rich.
You cannot keep out of trouble by spending more than you earn.
You cannot build character and courage by destroying men’s
initiative and independence.
You cannot help men permanently by doing for them what they can
and should do for themselves”.
As far as translation is concerned, I have carried out research to
identify the English original7. My approach is motivated by an attempt to
provide target readers with the actual words in English, as a backtranslation of the Romanian version would have appeared discrepant.
However, when the King paraphrases a general quote by an
anonymous author, literal translation can be readily applied. The interviewee
exclaims: “I found it written somewhere that violence was the last resource of the
incompetent.” (‘Am găsit undeva scris că violenţa este ultima resursă a
incompetentului’; 2008:197). This direct allusion to violence stands as an
inspirational framework for the interviewee’s development of his comments on
the communist’s extensive use of violence.
As a concluding remark, I emphasise the unified structure of both
narratives that are interwoven seamlessly into the wider oral history
interview. They serve as comparative springboards for the development of
historical claims while articulating a more accessible and simplistic angle of
interpretation. Translation makes a productive use of literality and semantic
analysis to encapsulate the cognitive and emotive narrative elements.
Conclusion
Inarguably, oral history interviews are a narrative endeavour cast in
the indissoluble forms of pure storytelling. I perceive them as an
unpretentious historical manifesto with an immense power in restoring the
past through the filter of narratives. Hence, individuals organise the

The American President’s ample quote can be accessed using the following link
http://www.snopes.com/quotes/lincoln/prosperity.asp.
7
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‘messiness’8 of former days in the shape of stories that reflect their struggle
to make meaning out of past events.
The interviews have been analysed according to the narrative styles
put forward by Portelli. Therefore, I have observed the convergence of
unified and conversational narrative styles. Expectedly, the episodic
storytelling applies to all interviews, as reminiscing is carried out in
thematic sequences. On a hermeneutic level, the paradigm ‘winners-losers’
suggested by Cherepanova and implemented on accounts about Soviet
Russia, does not fully apply to the data.
My perception is that interviewees colour their stories neither as
winners nor as losers. Rather, in addition to the pain and suffering inflicted
by their communist experiences, they express no regret at what they did.
Further, I cannot fail to notice that speakers allude to their courage and more
importantly to the courage and self-sacrifice of those who perished without
having the chance to tell their story. In this respect, Monica Pillat’s quote is
suitable here, as she talks about the way “the hero lives on through the
witnesses who remain to tell his story” (my translation from Romanian;
Dincolo de aşteptare, 2016: 133).
As far as translation is concerned, it can be contended that, apart
from modulation and transposition, a literal rendering has proved its
semantic and communicative effectiveness. However, semantically-weak
repetitions have been eliminated and, sporadically, the use of idiomatic
language has dismissed literality.
Additionally, my analysis validates the centrality of direct speech in
all the interviewees’ accounts. Certainly, the detainees and King Michael reenact historical episodes by retrieving the voices heard in times gone by. It
is thus in the form of direct speech that past dialogues between the
interviewees and the Securitate members/prison guards/communist officials
are conjured up. Hermeneutically speaking, this might act as a self-defence
mechanism as narrators seek to impose coherence and order on the chaos of
(personal) history. With regards to translation, I remark on the dominance of
literality, transposition, addition, and modulation.
Last but not least, the wide array of engaging and suspenseful stories
(clashes with the Securitate, learning languages in prison, hunger strikes,
For further information on the concept see historian Noah Yuval Harari’s interview at
https://www.youtube.com/watch?v=ledJBbRfH8g
8
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reed cutting in the Danube Delta, etc.) piece together a mosaic of narrative
voices. In the illusory form of literature, history tells its story as many
interviewees eagerly begin by saying ‘vreau să vă spun o poveste’ (‘let me
tell you a story’).
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DESTINE ÎN OGLINDĂ: FOLCLORISTUL
OVIDIU BÎRLEA –
MONSENIORUL OCTAVIAN BÂRLEA
Conf. univ. dr. Ionela Carmen BANȚA
Universitatea din Craiova
carmenbanta74@yahoo.com
1. Prolegomenon
Personalități remarcabile ale culturii românești, frații Ovidiu și
Octavian Bîrlea sunt nume care s-au identificat, mai bine de jumătate de
veac, cu domeniile culturii populare și cu istoria ecleziastică, devenind prin
intermediul studiilor și cercetărilor inedite repere critice și bibliografice ale
spiritualității românești modern,.
Somități marcante ale secolul al XX-lea, acoperind arii de cercetare
vaste, atât prin intermediul operelor de factură hasdeiană, cât și prin
îndelungata muncă benedictină, folcloristul Ovidiu Bîrlea și istoricul teolog
Octavian Bîrlea fac parte din intelectualii tipici ardeleni care au o origine
ţărănească demnă de toată admiraţia, contribuind esențial la conturarea
numelor de referință ale culturii românești.
În continuare, vom încerca să radiografiem, pe cât posibil, destinul
fraților Bîrlea, nuanțând, în oglindă, biografia celor doi intelectuali. Vom
evidenția cele mai importante evenimente care le-au marcat existența și care i-a
orientat către un mod de viață atipic contextului social și politic al vremii.
2. Repere intelectuale
Culegător neobosit, cu o conştiinţă accentuată a misiunii de
conservare a patrimoniului nostru folcloric, exeget, istoric al folcloristicii,
metodolog (el își stabilește propria direcție de cercetare științifică prin
lucrări care sunt încă considerate ca lucrări de importanță primară),
Ovidiu Bîrlea a desfăşurat o adevărată operă de mentorat, dincolo de opera
sa propriu-zisă.
El poate fi considerat unul dintre cei mai autoritari specialişti care au
determinat, prin lucrările realizate şi prin direcţiile pe care le-a imprimat
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cercetărilor ulterioare, totala autonomizare şi certificarea ştiinţifică a
domeniului folcloristicii (în sens specializat). Deşi lucrările sale de referinţă
au fost elaborate în aşa numita perioadă „totalitară”, când s-a exercitat
dictatura proletariatului „şi s-a dezvoltat ideologia comunistă în România.
Este ştiut că nu a făcut concesii autorităţii politice, fiind unul dintre acele
caractere care nu au acceptat compromisul nici în plan politic, nici în cel
ştiinţific sau al vieţii sociale”1.
Articolele și studiile sale au fost publicat în „Analele Universităţii
din Timişoara”, „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, „Ateneu”,
„Orizont”, „Revista de folclor”, „Revista de etnografie şi folclor”, „Revista
Fundaţiilor Regale”, „România literară”, „Satul”, „Sociologie românească”,
„Steaua”, „Tribuna” ş.a.
A tipărit opere care au pus bazele folcloristicii românești: Istoria
folcloristicii românești (Premiul Academie Române), despre care Octavian
Bârlea spunea: „cartea are toate calităţile să fie carte de căpătâi pentru
specialişti şi pentru marele public. Sper că-și va găsi loc de cinste în toate
bibliotecile mai răsărite din ţară. Ar fi bineînţeles să fie făcută cunoscută şin străinătate, în cercul specialiştilor, cel puţin”2; Mică enciclopedie a
poveștilor românești „este un studiu monografic cum rar s-au scris; ea poate
fi așezată printre contribuțiile fundamentale la studiu folclorului, ale lui
Hasdeu, Lazăr Șăineanu, Adolf Schullerus”3; Poetică folclorică poate să fie
„o carte care deschide o nouă etapă în cercetarea poetici folclorului
românesc, una care pune capăt, cu autoritatea științei, diletantismul”4;
Volumele Folclorul românesc reprezintă „o cunoaștere detaliată și de mare
adâncime a culturii noastre populare” (Nicolae Bot) sau sunt „o sinteză
unică și inegalabilă, o operă monumentală ce-i înscrie definitiv (autorului)
numele în rândul celor mai importanți folcloriști pe care i-am avut” (Ion
Cuceu); Cu Eseu despre dansul românesc s-a deschis un drum. Cel puţin eu
nu cunosc o carte care să prezinte întreaga gamă a jocurilor româneşti şi să
le indice locul în evoluţia şi viaţa culturală românească5.
Monseniorul Octavian Bârlea, figură impunătoare a exilului
românesc, a fost teolog și specialist în istorie ecleziastică. Opera sa este
Sabina Ispas, 2010, Cuvânt înainte la Istoria folcloristicii româneşti, de Ovidiu Bîrlea
(reeditare). Ediţie îngrijită şi bibliografie de Carmen Banţa, Craiova: Editura Aius.
2
Scrisoare trimisă din Detroit la 5 decembrie 1974.
3
Nicolae Bot - scrisoare din 1977.
4
Nicolae Bot - scrisoare din 1979.
5
Scrisoare trimisă de Octavian Bârlea din München, la data de 6 iulie 1982.
1
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deopotrivă teologică și istorică pentru că temele abordate se întrepătrund,
conferind unitate ideologică și tematică.
„Octavian Bârlea a desfășurat timp de mai bine de o jumătate de
secol o activitate rodnică în orice funcție i s-a încredințat, o activitate care a
cunoscut, în principal, trei aspecte: caritabilă, culturală și spirituală. Este
editor și colaborator la ziare și reviste, câteva dintre ele, cele mai importante
ale exilului literar românesc: Îndreptar, Revista Scriitorilor Români,
Perspective, la care se adaugă întemeierea de societăți culturale: Societatea
Academică Română (S. A. R.), pe drept cuvânt numită Academia Română
în perioada exilului, și Academia Româno-Americană (A. R. A.)”6.
Cunoscător a mai multor limbi străine, un erudit prin excelenţă,
Monseniorul Octavian Bârlea a scris nenumărate studii şi articole cu
subiecte religioase, dar şi istorice. În domeniul cercetării istorice a
specificităţii ecleziastice româneşti puţini au ajuns la performanţele
analitice. A publicat, de-a lungul timpului, în America şi Europa (Italia,
Germania, Romania, Franta, Spania, Austria) numeroase studii precum: De
Confessione Orthodoxa Petri Mohilae (Frankfurt am Main, 1948) ; Ex
historia romena : Ioannes Bob episcopus Fagarasiensis (1783-1830),
(Freiburg, 1951) scrisă în latină cu note informative în limba română ;
Biserica Română Unită între cele două războaie mondiale, în : Biserica
Română Unită, Madrid 1952 ; România şi Românii/Romania and The
Romanians (Los Angeles, SUA, 1977) […]. A mai publicat Icoana şi
tabloul între Orient şi Occident (München, 1987); Mitropolia Bisericii
Române Unite proclamată în 1855 la Blaj (München, 1987) ; Arta şi evlavia
din Bisericile româneşti (München, 1987); Die Konzile des 13-15.
Yahrhunderts und die ökumenschie Frage (Otto Harrassowity, Weisbaden,
1989), Spre o nouă faţă a Bisericii Române Unite, (München, 1991);
Tendinţe de armonie în România între ortodocşi şi uniţi începând de la
primul război mondial până astăzi, (München, 2001)7.
3. Despre arborele genealogic al familiei…
Născuți la un interval de patru ani, Octavian (3 mai 1913) și Ovidiu
(13 august 1917) fac parte dintr-o familie numeroasă. Au avut 4 frați, din
două căsătorii ale mamei Maria (greco-catolică), născută la 3 iunie 1890, în
Ion Buzași, 2018, „Un sfânt al exilului românesc”, in: Steaua, nr. 1, p. 24.
Ionela Carmen Banța, 2013, Ovidiu Bîrlea, ediție critică din fondurile documentare
inedite, București: Editura Muzeului Național al Literaturii Române, p. 75.
6
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comuna Bucium‐Poeni, fiica lui Simion şi Samfira Costinaș. A fost
căsătorită cu de două ori : prima dată cu Bîrlea Ioan (născut în anul 1870),
care a decedat la vârsta de 50 de ani. Rămasă văduvă şi cu patru copii
(Octavian, Sever, Ovidiu, Horea) se recăsătoreşte cu Cetereş Alexandru, cu
care va avea împreună încă doi copii (Sabina, Vasile). Și al doilea soț a
decedat, după 14 ani, în 1934. Din nou rămasă văduvă, a trebuit să-şi
crească copiii singură şi va ajunge la venerabilă vârstă de 87 ani8.
„Satul natal, Bârleștii Mogoșului din Munții de Apus, nu departe de
Bucium Șasa, unde a păstorit Ion Agârbiceanu la începutul secolului al XXlea, și tot acolo, în a doua jumătate a veacului, a fost dascăl Ion Pop
Reteganul, este o așezare în care greco-catolicii nu erau majoritari și, așa
cum se întâmplă – e aproape o lege a pedagogiei – mama are în primii ani ai
copilăriei o influență covârșitoare, deprinzând copilul cu „rânduiala
creștină”, cu rostul muncii în viața omului”9.
Cei doi frați Bîrlea purtau prenume de rezonanță, ca să nu poată fi
maghiarizate, Octavian și Ovidiu. Aceasta a fost o formă de rezistenţă, dar
este evidentă şi influenţa latinismului provocat de biserica greco-catolică, unită
cu Roma. Iată cum Blajul şi-a pus amprenta şi asupra antroponimiei, astfel
fraţii Bîrlea aveau nume „nobile”, deşi erau ţărani din tată-n fiu10.
4. Perioada anilor de studii… provocări intelectuale și
împlinire spirituală
Deoarece au făcut parte dintr-o familie de moţi gospodari, cu
potenţial financiar, Ovidiu şi fratele său, Octavian, au fost trimişi la şcoală
de părinţi, îndemnaţi de învăţătorul şi preotul satului. Astfel, familia „avea
avere mare… oameni înstăriţi. De-aia l-o dat la şcoal, că pe vremea aia nu
merea hie cine la şcoală. Țânea crâşma şi să ocupa cu vitele”11.
Radiografiind parcursul intelectual a lui Ovidiu Bîrlea aflăm că
primii patru ani de școală i-a petrecut în satul natal, în perioada 1924-1928.
Colegii de clasă, Aurel Ungurean și Marian Horea mărturisesc : „…chiar
une-i biserica o fost şcoala veche ; eram ciurdă de copii. Şcoala o demolato cân o făcut biserica. Biserica îi pe locu une o fost şcoala. Acolo erau
8

Ibidem, p. 78.
Ion Buzași, 2018, „Un sfânt al exilului românesc”, in: Steaua, nr. 1, p. 23.
10
Doina Blaga, „Evocându-l pe Ovidiu Bîrlea”, in: Studii şi comunicări de etnologie, tomul
IX, Bucureşti: Editura Academiei Române, p. 186.
11
Avram Cristea, 2007, „Ovidiu Bîrlea (13 august 1917 - 7 ianuarie 1990)”, in:
Dacoromania, nr. 32, Alba Iulia, (mărturie a lui Aurel Ungurean, născut în 1924.
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şapte clase, după care s-a mutat […]. Şcoala era la ei, în casâle lor, că nu
era şcoală a statului, acuma este şcoală a statului, tot acolea lângă casâle
lor. Dăduse acolo o cameră că avea căşi mai multe. Învaţam acolo pân-la
patru clase. De la patru ne duceam la centru”12. Învăţătorul era bătrân „un
om foarte greu la vorbă. Nu trebuia să te bată, mai întindeai palma”13. L-a
stimulat să înveţe şi „Ovidiu învăţa foarte bine. Cân eram în vacanţă, vara,
la vaci, apoi el era tăt cu cartea la el. L-o ajutat Cutean la multe, cân o
văzut că poate şi-i place”14. În clasă „noi ficiorii eram de-o parte, fetele de
alta, nu erau amestecaţi fetele cu ficiorii”15.
Ulterior, a continuat clase de gimnaziul la Baia de Arieş (19281929), iar din dorința părinților, urmează liceul militar. Mândria familiei era
ca unul dintre copii să ajungă ofițer. Astfel, în anul 1929, tatăl său îl duce la
Târgu-Mureş, unde urma să susţină probele impuse pentru admitere.
Dovedind o bună pregătire, va reuşi la şcoala de ofiţeri. „În perioada liceală,
Ovidiu Bîrlea îşi va vizita rudele, participând cu multă plăcere la petrecerile
organizate mai ales în Bucium-Poieni. Acţiunile sale pentru toata viaţa sunt
definite de anii dintâi ai copilăriei şi ai adolescenţei petrecuţi într-o lume
profundă, ataşat de tradiţiile şi obiceiurile ancestrale ale apusenilor de care
nu se va rupe niciodată”16.
A continuat studiile universitare la Facultatea de Litere şi Filosofie a
Universităţii din Bucureşti, secţia filologie modernă, prima perioadă 19371939, şi cea de-a doua 1940-1942.
Putem afirma că cei 18 ani de învățătură, parcurși sârguincios de
Ovidiu, i-au nuanțat un profil intelectual moral și estetic. Liceul militar a
contribuit la conturarea unei personalități „disciplinare”, iar facultatea
umanistă, prin excelență, l-a ajutat să descopere tainele cercetării științifice.
Octavian Bârlea (5 mai 1913 – 5 aprilie 2005) a urmat primele trei
clase ale şcolii primare în satul natal. În următorii ani face studii gimnaziale
la Abrud (1923-1926), ulterior la Baia de Arieș (1926-1927). La Alba-Iulia
a frecventata liceul „Mihai Viteazul” (1927-1930), iar după terminarea
liceului se hotărăște să urmeze Academia de Teologie Greco-Catolică din
Blaj (1930-1934). Gestul lui Octavian a surprins într-un fel familia, cu toate
Ibidem (mărturie a lui Marian Horea, născut în 1917).
Idem.
14
Idem.
15
Idem.
16
Ionela Carmen Banța, 2013, Ovidiu Bîrlea, ediție critică din fondurile documentare
inedite, București: Editura Muzeului Național al Literaturii Române, p. 13.
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că tatăl său, Ioan Bârlea, fusese cantorul bisericii din sat. Credem că în
această hotărâre a contat și faptul că acolo secretarul facultății era părintele
Pompei Bârlea (probabil o rudă mai îndepărtată)17.
După absolvire, a lucrat în cadrul Mitropoliei, unde l-a cunoscut pe
Eugene Tisserant, secretarul Congregației pentru Bisericile Răsăritene, care
va fi ocrotitor și model pentru tânărul teolog. Mai târziu, devenit Cardinal,
va apăra adevărul Bisericii Române Unite cu Roma și va susține până la
sfârșitul vieții acțiunile părintelui Octavian Bîrlea18.
5. Maturitatea și experiența vieții după studiile universitare…
singurătate în mulțime
După absolvirea facultăţii, în anul 1942, Ovidiu Bîrlea a trăit
experiențe dureroase, care l-au marcat de-a lungul vieții. S-a înrolat în
armată cu gradul de sublocotenent și, din nefericire, prins într-o conjunctură
nefastă, ca o ironie a sorții, a fost luat prizonier19.
Târziu, după prizonierat, într-o discuţie privată pe această temă,
Ovidiu Bîrlea i s-a confesat profesorului Voicu Ioan Macavei, din comuna
Bucium-Alba, cu care a avut o legătură ca „între buciuman la buciuman”,
cum a fost luat de duşmani: „destinul a vrut neapărat să-mi joace o figură
deloc frumoasă şi anume, că aceea că pe data de 28 august 1944 să fiu pe
stradă şi ştiind că este armistiţiu, nu mi-am făcut nici un fel de griji. Un grup
de ruşi au pus mâna pe mine, m-au urcat cu forţa în maşină şi dus am fost. A
fost experienţa mea rea de prizonierat, şi nu de un prizonierat oarecare. Mau luat în ’44 şi m-am întors acasă în ’48 aproape”. Au fost luaţi prizonieri
mai mulţi soldaţi şi duşi în Siberia”
După mai mulți ani, marcat fiind de această experiență dureroasă
psihică și fizică, mărturisește prietenului George Meniuc, într-o scrisoare
trimisă spre sfârşitul anului 1972: „Nici mie nu mi-a fost prea neted
drumul : aşa pe scurt, 1 an armată + 2 ani jumătate mobilizat + 4 ani (fără
două luni) prizonier de război. Au fost ani de zile când n-am putut pune
mâna pe o carte. Dar, degeaba facem proces istoriei, faptele s-au petrecut şi
fiinţa noastră le-a înregistrat”.20
Ion Buzași, op. cit., p. 23.
https://www.egco.ro/2020/04/05/monseniorul-octavian-barlea/, accesat la data 04.10.2020.
19
Informaţii din dosarul nr. 84 a monseniorului Octavian Bîrlea, aflat în Arhivele
Securităţii în cadrul CNSAS.
20
George Meniuc, 2010, Pagini de corespondenţa (Scrisoare din 24 noiembrie 1972),
Chișinău, p. 437.
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Întorcându-se din prizonierat, a lucrat ca funcționar la
Departamentul naționalităţilor, între anii 1948-1949.
Începând cu anul 1949, se va angaja la Institutul de Folclor, de unde
se va retrage 20 de ani mai târziu, în 1969. Sabina Ispas mărturiseşte :
„La data aceea, în 1949, când a venit el în Institut, era aici un grup
de reprezentanți ai unei Românii care beneficiase de perioada interbelică de
libertatea gândirii, de regăsirea identitară, de prezenţa unor profesori
remarcabili, mulţi dintre ei cu contacte serioase în lumea apuseană. A fost
un nucleu excepţional la data aceea, care a pus bazele gândirii şi orientării în
Institutul de Folclor de atunci, în care Ovidiu Bîrlea a avut un rol deosebit
[…]. Avea îndemânare didactică, eu am lucrat cu Ovidiu Bîrlea trei ani,
unde am învăţat să transcriu în acest sistem fonetic. Nu era o persoană
comodă, era foarte autoritar, şi poate că nu era suficient de comunicativ.”21.
În perioada 1963-1969, a fost şeful sectorului literar la Institutul de
Folclor din Bucureşti. Ion Cuceu mărturiseşte că l-a cunoscut ca „stăpân
absolut” al institutului. Cu toate că director era Mihai Pop, Ovidiu Bîrlea era
cel de care ţinea seama întregul colectiv literar, „era personalitatea numărul
unu, aş zice, a etnologiei române de atunci”22.
Funcţia de şef al sectorului literar i-a dat posibilitatea să iniţieze şi să
participe efectiv la elaborarea planurilor de cercetare, la fixarea direcţiilor în
care să fie orientat studiul creaţiei populare, la fundamentarea şi realizarea
nemijlocită a lucrărilor de anvergură, care aveau să fie publicate sub egida
Institutului de Folclor.
„Activitatea la Institutul de Folclor al Academie Române i-a oferit
lui Ovidiu Bîrlea condiţii optime, în primul rând pentru formarea şi
desăvârşirea sa ca folclorist, în adevăratul sens al cuvântului. În cadrul
institutului îşi completează cunoştinţele, de teren mai ales, în domeniul
folclorului literar, îşi însuşeşte tainele folclorului muzical şi coregrafic, îşi
defineşte programul de lucru şi de studii, îşi cristalizează concepţia despre
folclor, trecând la tratarea sistematică a tuturor aspectelor lui.”23.
La doar 52 de ani, în 1969, se retrage din Institut, demisionează și
continuă, precum un „lup singuratic”, o muncă sisifică de cercetător privat
Cristina Oancea, Poveştile de taină ale apusenilor – serie documentară –, emisiune
prezentată la TVR Cultural, interviu acordat de academician Sabina Ispas (director la
Institutul de Folclor „Constantin Brăiloiu”, Bucureşti).
22
Interviu personal acordat la data de 20 decembrie 2012.
23
Ion. H. Ciubotaru, „Rigoare şi seriozitate în Bârlea”, in: Discobolul, serie nouă, nr. 121122-123 (126-127-128), ian.-febr.-mart. 2008, p. 208.
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care scrie și publică neîncetat o operă monumentală, temelia domeniilor
folcloristice. A trăit până la vârsta de 73 de ani din scriere de carte, din
propriile publicații, asemenea lui Adrian Marino, ajutat, uneori, de fratele
său, monsenior.
A fost considerat orgolios, neprietenos, iar felul său de a fi singuratic
a fost văzut ca o formă a „marginalizării cercetătorului într-o societate
intransigentă cu cei care nu (îi) acceptau regulile obedienței politice”24. Își
fixase standarde înalte, de la care nu accepta să abdice sub nicio formă.
Moare la 7 ianuarie 1990, la Cluj-Napoca.
Fratele Octavian Bârlea, după finalizarea studiilor în România, la
data de 1 decembrie 1934, a lucrat în cancelaria metropolitană din Blaj până
la 15 martie 1936, având funcţia de grefier. Intre 15 martie și 15 decembrie
1936 a fost pedagog la internatul Mitropolit Vancea, la Veza-Blaj. Ulterior,
până la 13 octombrie 1936, a fost econom al aceluiaşi internat. Începând cu
data de 15 aprilie, până în 30 septembrie 1937, a funcţionat în calitate de
secretar ad interim al cancelariei mitropolitane blăjene25.
Concomitent cu preocupările administrative şi-a urmat evoluţia în
sfera ecleziastică. Astfel, la data de 25 martie 1933, a fost făcut lector la
Blaj. În octombrie 1937 a fost subdiacon, diacon şi apoi preot la Blaj, după
ritul bizantin-român. „Octavian o fost teolog, preot… El o vrut să se
căsătorească cu o fată de aicea şi nu l-o-nvoit mumă-sa. S-o supărat şi s-o
dus.”26.
În anul 1937 a fost hirotonisit ca preot de mitropolitul Alexandru
Nicolescu, iar pentru a-şi desăvârşi studiile teologice, a fost trimis în
Occident, la Roma, unde se remarcă de la început în faţa superiorilor săi
români şi de alte naţionalităţi la Colegiul Pontificium Athenaeum De
Propaganda Fide. Susţine doctoratul la 23 martie 1945, obţinând şi licenţa,
în acelaşi an, în „Istoria Bisercii”, la Facultatea de Istorie Ecleziastică a
Universităţii Gregoriene (celebră în Europa Occidentală).
„Urmează șapte ani de studii la Roma, în care, pe lângă o desăvârșită
pregătire teologică, obține două doctorate în istorie: cu o teză despre
cărturarul Petru Movilă, de origine moldoveană, mitropolitul Kievului, și cu
Otilia Hedeșan, 2014, „Un savant pe nedrept uitat”, in: Anthropos, revistă a Uniunii
Scriitorilor din România. Cf. și revista Orizont, nr. 2, februarie 2014.
25
Lucian Periş, 1999, „Monseniorul Octavian Bârlea – o viaţă consacrată bisericii şi istoriei
acesteia”, in: Annales Universitatic Apulensis. Series Historica, nr. 2-3, 1998-1999, p. 243.
26
Avram Cristea, 2007, „Ovidiu Bîrlea (13 august 1917-7 ianuarie 1990)”, in: Dacoromania, nr.
32, Alba Iulia (mărturie a lui Aurel Ungurean, născut în 1924).
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alta despre controversatul episcop al Blajului, Ioan Bob. Desfășoară o
carieră ecleziastică și culturală, nu lipsită de greutăți și sinuozități, de
bucurii și dezamăgiri, dar învinse toate prin hotărârea de a construi ceva
durabil, de a conferi unitate culturală exilului românesc”27.
Începând cu anul 1945 (3 martie) şi până în 1952 (mai) este numit
Vicar General al Misiunii Vaticanului pentru românii din Germania (RFG)
şi Austria. A deţinut funcţia de preşedinte al „Comitetului român de la
Heidelberg”. În Germania a fost numit preot la Frankfurt pe Main. Datorită
activităţii depuse în Germania, primeşte titlul de monsenior, în 1952, din
partea Vaticanului şi este numit şef al misiunii catolice pentru Europa şi
Rector al Misiunii din Franţa, cu sediul la Paris.
Revine la Roma în 1956 şi, timp de aproape trei ani, 1957-1960 este
şeful secţiei în limba română la Radio Vatican28 și, ulterior, în perioada
1968-1973.
În august 1961, Octavian Bârlea pleacă din nou în Germania, la
mănăstirea călugăriţelor Bunului Pastor din München, apoi, de la 1 noiembrie
1964, a funcţionat ca vicar ad tempus la Germering, lângă München.
După 8 ani, când se întoarce din misiunile pe care i le încredinţase
Vaticanul, revine la Radio Vatican, în perioada 1968-1973. Pregătirea
profesională şi culturală a preotului Octavian Bârlea şi prestigiul de care se
bucură în cadrul emigraţiei române au determinat cercurile conducătoare ale
Vaticanului să-l numească, din 1972 până în 1977, „vizitator apostolic”29
pentru cele 17 dioceze greco-catolice române din SUA30.
După o perioadă foarte lungă, mai precis, de 40 de ani, în perioada 823 martie 1977, Bîrlea Octavian a făcut o vizită în România. Vizita l-a
costat foarte scump, deoarece cercurile greco-catolice ostile din S.U.A. au
militat pentru îndepărtarea sa din funcţia de „vizitator apostolic”, acuzându-l
de colaborare cu autorităţile române31. Întâlnirea cu familia a fost
emoționantă, de scurtă durată, marcându-i pe frații Bârlea până la moarte.

Ion Buzași, op.cit, p. 23.
Înfiinţată în anul 1947.
29
Este un titlu şi o misiune conferită de Sfântul Scaun pentru a reprezenta Biserica Catolică
pentru o naţiune după stabilirea de relaţii diplomatice între aceea ţară şi Sfântul Scaun.
Aceste vizitator apostolic inspectează anual parohiile şi instituţiile în subordine şi face
raport Sfântului Scaun privind starea lor spirituală şi financiară.
30
CNSAS, fond Documentar, dosar 84, vol. 2.
31
Ibidem.
27
28
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În perioada 1978-2003 a fost Rectorul Misiunii române unite cu
Roma din Germania. Monseniorul Octavian Bârlea a trecut la cele veșnice
în 5 aprilie 2005, fiind precedat cu trei zile de Papa Ioan Paul al II-lea.
6. Scrisoarea – „flacăra vie” a relației fraterne
Octavian și Ovidiu Bîrlea au trăit în lumi politice paralele, însă
„glasul sângelui” i-a unit pentru eternitate. Corespondența a fost „colacul de
salvare”, iar faptul că nu s-au văzut zeci de ani, nu i-a împiedicat să și
așterne sentimentele, rezultatele activității științifice, intelectuale pe hârtie si
să depășească frustrările neîntâlnirii fizice.
Scrisoarea a fost cea care i-a „alimentat sufleteşte”, și i-a ajutat să
supravieţuiască emoţional la mii de kilometri distanță. Epistolele (doar cele
primite de la Ovidiu Bârlea) au fost publicate în volumul Ovidiu Bîrlea,
ediție critică din fondurile documentare inedite și conțin mărturisiri inedite
ale monseniorului. Din scrisori descoperim că, prin vasta sa cultură şi
experienţă, Octavian Bârlea a putut să întreţină o corespondenţă atât la nivel
familial (participând emoţional la toate problemele acestei), dar şi ideatic
(fin observator, bun sfătuitor, critic sever despre opera fratelui).
Ultima scrisoare semnată de Monseniorul Octavian, cea din 30
septembrie 1988, găsită în arhiva folcloristului, are un umor sarcastic,
tragic : „Mi-am amintit de speranţa unei revederi. Vremile ne îndeamnă însă
să nu ne grăbim. Ne-am revăzut în 1977, după 40 de ani de despărţire. Dacă
menţinem pentru revederile noastre acest ritm de 40 de ani, ar mai lipsi cam
30 de ani până la viitoarea întâlnire. Să-l rugăm pe bunul Dumnezeu să ne
dea vârsta lui Matusalem, ca să ne putem iar îmbrăţişa”.
7. Concluzii
Spiritele fraților Bîrlea rămân încă vii, prin vasta și monumentala
operă pe care au lăsat-o urmașilor. Putem să afirmăm că prin formația lor
intelectuală și prin profilul enciclopedic, Octavian și Ovidiu Bîrlea și-au pus
amprenta definitorie asupra unor domenii de cercetare esențiale culturii
românești: folcloristica și istoria ecleziastică.
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DIN CORESPONDENȚA LUI EMIL TURDEANU
Drd Maria Andreea FANEA
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București
faneaandreea@yahoo.com
Oamenii de ştiinţă şi cultură care au luat drumul exilului după 1947
au scris destul de mult, după plecarea lor. Întemeindu-şi reviste, edituri şi
centre culturale în exil, au scris pentru că au simțit nevoia să-şi continue
activitatea şi să ia atitudine împotriva situaţiei din ţara de origine. Pe rând, ei
au început să vorbească la posturile de radio „Europa Liberă” şi „Vocea
Americii” şi au scos reviste în care se publicau articole despre cultura şi
istoria României, care au fost maltratate şi schimbate după placul celor
veniţi la putere după abdicarea cu pistolul la ceafă a Regelui Mihai şi
izgonirea lui în exil. Au apărut, astfel, Lumea liberă şi Micromagazin, la
New-York, Luceafărul românesc, la Montreal, Cuvântul românesc, la
Hamilton, Toronto, într-un cadru pitoresc la Câmpul Românesc de la Hamilton,
Jurnal ARA, publicat la Los Angeles, California, iar în Europa au apărut, printre
altele, Lupta, la Paris, și Curierul românesc, la Göteborg, în Suedia.
Tot în exil au apărut şi o serie de cărţi cum ar fi: Ileana, Princess of
Romania – I live again, Editura Rinehart&co., N.Y-Toronto, 1950; Silvia
Constantinescu, Exil, oameni şi idei, Editura Curierul Românesc, Suedia;
Emil Turdeanu. Modern Romania. The achievement of National Unity 19141920. ARA, Los Angeles, 1988 (Turdeanu 1988: 38); Miron Butariu, O
viaţă de om, ARA, vol. XII, Los Angeles, 1991; Români în ştiinţa şi cultura
occidentală, ARA, Los Angeles, 1992.
Activitatea ştiinţifică a lui Emil Turdeanu, începută în ţară, cu un
studiu publicat în 1932, s-a desfăşurat mai ales la revista „Cercetări
literare”, de sub conducerea profesorului Nicolae Cartojan, membru al
Academiei Române, unde a publicat şase studii, dar şi teza de doctorat. A
mai publicat şi în alte reviste, dintre care amintim „Buletinul Institutului
Român din Sofia”, pe care l-a înfiinţat, şi „Studii literare”, de sub direcţia
profesorului Dumitru Popovici de la Universitatea din Cluj. În Franţa, a
colaborat la „Revue des Études Slaves”, în care a publicat 15 studii şi
articole. De asemenea, a publicat în „Revue de l’Histoire des Religions”, în
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periodicul „Revue des Études Roumaines”, înfiinţată de el, a cărei redacţie a
fost condusă de Emil Turdeanu peste 20 de ani. A înfiinţat şi revista
„Fiinţa românească”, pe care a condus-o împreună cu Virgil Ierunca. De-a
lungul vieţii, Emil Turdeanu a colaborat cu foarte multe reviste din ţări
diferite. Astfel, în Anglia a colaborat la „Slavonic and Est European
Review” şi la „Oxford Slavonic Papers”, în Germania, la Sud-Ost Institut
din Munchen şi la „Die Welt der Slaven” din Wiesbaden, în Olanda, la
„Journal for the Studies of Judaism”,în Italia, la „Rivista di studi bizantini e
slavi”, fiind şi în comitetul de redacţie, la „Studi bizantini e neoclasici”, la
„Ricerche slavistche”. În Grecia a tipărit o carte care a inaugurat colecţia de
publicaţii a „Asociaţiei slaviştilor de la Universitatea din Salonic”. În Statele
Unite a publicat două lucrări, în „Romanian Studies”, condusă de fostul său
student de la Sorbona, profesorul Keith Hitchins, de la Universitatea din
Urbana (Illinois), iar în cadrul Academiei Americano-Române de Ştiinţe şi
Arte, a avut contribuţii în Journal ARA şi a publicat şi o carte de studii de
istorie politică a României. Profesorul Emil Turdeanu a fost membru
marcant ARA şi în Comitetul de conducere până în 2000, luând şi un
premiu. Profesorul a fost interesat în studiile sale de literatură română
veche, literatură religioasă apocrifă şi de istorie românească şi sud-est
europeană, publicând multe studii (Manea, 1992: 358).
După 1990, când scriitorii şi oamenii de ştiinţă din exil au început să
fie publicaţi şi în ţară, Emil Turdeanu s-a bucurat şi el de un succes
remarcabil în rândul cercetătorilor din ţară, publicându-i-se în ţară o parte
din lucrări.
Numeroase persoane și personalități române, care nu-l cunoșteau
decât după nume îi scriau, iar când a venit în țară după 1990, prietenii și
cunoscuții l-au primit cu multă căldură.
Astfel s-a constituit o vastă arhivă de corespondență, care are o
deosebită valoare documentară, aflată astăzi o parte la Biblioteca
Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, dar și la Iași,
corespondența cu Țimiraș, iar cea cu Gr. Nandriș se află în Germania, din
care o parte a publicat-o Ionel Oprișan, în 1999.
Astfel, Turdeanu îl felicita într-o scrisoare de la 20 martie 1949 pe
Grigore Nandriș pentru tot ce face pentru țară: „Îmi permit să vă felicit
călduros, scria Emil Turdeanu, la 20 martie 1949, și să vă exprim mândria
noastră, a tuturor, pentru dovada strălucită pe care ați dat-o, despre nivelul
ridicat la care se găsea învățământul universitar în țara noastră”.
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Andrei Oişteanu a dat titlul Din nou despre Emil Turdeanu, pentru
că primul articol l-a publicat în Jurnalul literar, nr. 33, din 20 august 1990,
în care i-a dedicat câteva rânduri savantului Emil Turdeanu, publicând un
fragment dintr-o scrisoare a lui Emil Turdeanu, prin care profesorul se
delimita de modul cum, la jumătatea lunii iunie, autorităţile române
hotărâseră să instaureze ordinea şi disciplina în Bucureşti, prin intermediul
minerilor. Andrei Oişteanu primeşte răspuns de la Emil Turdeanu, după
apariţia articolului: „Nu mă aşteptam să publicaţi fragmentul din scrisoarea
mea, dar, în definitiv, cred, că aţi făcut bine. Este o luare de poziţie pe care
nu am de ce să o tăinuiesc” (Oișteanu, 2000: 3).
În scrisoare Emil Turdeanu îi transmite şi locul întâlnirii, pe 26
septembrie, ora 17, la Café de Cluny şi modalitatea cum se vor recunoaşte.
Fiecare să ţină în mână un număr din Jurnalul literar.
La întâlnire, Andrei Oişteanu a văzut un domn distins, abătut însă,
pentru că pe 3 iunie 1990 murise soţia lui, cercetătoarea Laetiţia TurdeanuCartojan, fiica profesorului Nicolae Cartojan.
După ce au comandat ceva, au început să vorbească despre „coordonatele
geoculturale ale locului”, după expresia profesorului Emil Turdeanu.
Se aflau în Cartierul Latin, la intersecţia bulevardelor Saint Germain
şi Saint Michel, peste drum de Muzeul Cluny, pe locul unor terme romane
din jurul anului 1500. Aici a fost edificată o abaţie de către Jacques
d’Amboise, abate de Cluny. În muzeu se află colecţii şi mărturii de artă din
perioada galo-romană şi din cea medievală, inclusiv recunoscutele tapiserii
La Dame à la Licorne.
Autorul articolului arată că profesorul Emil Turdeanu putea să
vorbească ore în şir despre locurile din Paris, el trăind şi lucrând acolo din
1947. Vorbeşte despre Universitate, bibliotecă, librăriile şi anticariatele din
Cartierul Latin (Shakespeare) şi de cafenelele românilor: cafenelele
simboliştilor şi a avangardiştilor (Deux bagots).
În Café de Cluny, obişnuia să se întâlnească Mircea Eliade cu
prietenii şi colaboratorii săi, inclusiv cu Emil Turdeanu.
Andrei Oişteanu vorbeşte în continuare despre viaţa şi activitatea
profesorului Emil Turdeanu, arătând unele amănunte din activitatea
profesorului (Oișteanu, 1990: 3).
În ultima contribuţie a lui Andrei Oişteanu, alături de alţi oameni de
cultură din ţară, este redată corespondenţa acestora cu Emil Turdeanu, după
1990, până-n 1991: Andrei Oişteanu, Paul H. Stahl şi Pr. Paul Mihail.
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În finalul Omagiului Emil Turdeanu, din Revista de istorie şi teorie
literară, se regăseşte o listă selectivă a lucrărilor publicate de Emil
Turdeanu între 1932-1990 (Oișteanu 1991: 239-244).
La rubrica Dialoguri esenţiale, din Jurnalul literar, 2000, redactorul
şef al revistei, Nicolae Florescu, într-un interviu maraton intitulat „Cu Emil
Turdeanu despre respectul adevărului”, început în pagina 1 şi continuat în
paginile 6 şi 30, trece în revistă principalele evenimente importante din viaţa
şi activitatea sa din exil, inclusiv discuţiile pe diverse teme cu Mircea
Eliade, la întâlnirile lor de la Paris la Café de Cluny, locul de întâlnire al
profesorului Emil Turdeanu cu oameni de cultură din ţară şi din exil
(Florescu, 2000: 6, 30).
Doamna profesor univ. dr. Florica Dimitrescu publică o scrisoare din
30 noiembrie 1996, cu ocazia primirii invitaţiei la sărbătorirea profesorului
Turdeanu la Paris. Doamna profesor vorbeşte despre personalitatea lui Emil
Turdeanu şi-şi aminteşte cum l-a cunoscut la Paris când era şi domnia sa
împreună cu soţul, Alexandru Niculescu ca profesori invitaţi la Sorbona în
1965 (Dimitrescu, 2000: 6). La sărbătorirea lui Emil Turdeanu la Paris,
doamna Florica Dimitrescu i-a scris o frumoasă scrisoare:
Stimate domnule Profesor,
Vă trimit aceste rânduri omagiale din București. Nu am putut fi de
față la sărbătorirea dv. De la Paris, deși îmi anunțasem, e drept, indirect,
participarea. Vă mulțumesc, mai întâi, fiindcă v-ați gândit la prezența mea
la această sărbătorire a dv. Pe care o meritați, domnule profesor, din plin.
Eu sunt una care pot depune mărturie. M-am întâlnit cu numele dv. În anii
40, pe vremea când eram studentă. Istoria literaturii vechi, cartea de bază a
profesorului Nicolae Cartojan, menționa adesea numele dvs., alături de
lucrări de slavistică, de filologie slavă, de română veche, pe care le
împlineați sub îndrumarea lui sau singur. Profesorul Cartojan a fost
maestrul dv., căruia i-ați rămas credincios toată viața. Stima și iubirea
purtate de dv. Fiicei lui Cartojan, Laetiția, soția dv., este o dovadă și un
exemplu. Am intrat și eu mai modest în aceste pasionante studii de limbă și
literatură română veche. Alături de profesorii mei, Alexandru Rosetti și
Jaques Byck, am lucrat cu profesorul Dan Simonescu, și el elevul lui Cartojan. În
cursul acestor lucrări, adesea mă întâmpina, pe extrase, pe cărți, numele dv. Nu
vă cunoșteam. Ne despărțeau pe cei din țară, de dv., cei din exil, barierele
comunismului, dar studiile ne adunau laolaltă, în abstracție.
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Profesorul Dan Simonescu și soția sa, Coca, aveau legături directe
și, probabil, secrete cu dv. Iar în momente de singurătate și de sinceritate ni
le mărturiseau în casa lor plină de căldură, din strada Icoanei.
În 1983, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea lui Nicolae
Cartojan, sărbătorită de Academia Română, am avut onoarea de a vorbi, în
cadrul secției de limbă și literatură a Academiei, alături de profesorul Dan
Simonescu și de buna mea prietenă Stela Toma, despre opera și viața
eminentului Dvs. maestru. Și, bineînțeles, am pronunțat în cursul conferinței
mele numele Dvs. alături de al lui. Pe soția Dvs., Laetiția, și ea specializată
în limba română, care fusese, ca și mine, elevă a Școlii Centrale din
București, urma să o reîntâlnesc, tot în studii, atunci când profesorul
Jacques Byck îmi încredințase nobila sarcină a editării unor texte vechi. Eu
mă ocupam de Tetraevanghelul lui Coresi din 1560, a cărui ediție am reușit
să o duc la bun sfârșit în 1963 și știam că soția Dvs. se îndeletnicea cu
editarea Psaltirii Hurmuzaki.
Și a venit vremea să vă cunosc la Paris, la începutul anilor 80. Îmi
amintesc și acum întâlnirea cu Dvs. și cu Doamna Laetiția în piațeta din
fața Sorbonei, și retrăiesc bucuria de a vă fi cunoscut „de visu”. Le-am
povestit despre această minunată întâlnire, încă de pe atunci, Cocăi și
profesorului Dan Simonescu. Pentru mine era un mare eveniment!
Dvs. erați atunci profesor de limba română la Roma, în așteptarea
numirii definitive care întârzia. Dar Institutul de română de la Sorbona, unde, în
vremea aceea, la începutul anilor 80, funcționa soțul meu. Alexandru Niculescu,
purta amprenta și urmele activității Dvs. intense acolo.
Aflasem între timp și de suferințele pe care le provoca doamnei Dvs.
și Dvs. personal, noul director al Departamentului de italiană, în cadrul
căruia se găsea și Româna la Sorbona, profesorul Christian Bek. A trebuit
să se adauge la aceste necazuri și zădărnicia concursului de profesor la
universitatea din Roma, din cauza timpului lent în care se desfășoară
concursurile pentru ocuparea posturilor universitare în Italia.
Și, în sfârșit, dureroasa pierdere a Doamnei Dvs., Laetiția CartojanTurdeanu. Ați trecut, Domnule Profesor, prin încercări și suferințe nemeritate.
Ați avut însă o conduită științifică, politică și umană exemplară și un mare, un
enorm curaj, de care România ar fi putut de mult să-și dea seama.
După Revoluția din 1989 valoarea dv. A fost în fine recunoscută în
țară. Ați devenit Doctor honoris causa al Universității din București, ați fost
ales membru de onoare al Academiei Române. România, în fine, v-a
recunoscut printre oamenii ei de seamă.
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În 1995, știind că merg în țară, mi-ați încredințat sarcina să
urmăresc în ce măsură cărțile și revistele Dvs. dăruite cu generozitate
Institutului de Istorie și Teorie literară al Academiei Române, au fost
primite. Desigur că le-am „vizitat” în biblioteca Institutului și cu această
ocazie priveam cu emoție sutele de pachete încă nedesfăcute pe care cu
grijă și cu dragoste le-ați expediat cu mâna și cu banii Dvs din Franța.
Acum de ele se bucură cercetătorii români ai literaturii vechi.
Permiteți-mi de departe, mult stimate domnule profesor, să mă
gândesc cu tristețe că la această sărbătoare ar fi trebuit să fie prezentă
iubita dv. Soție și colaboratoare, doamna Laetiția. Dar, permiteți-mi, de
asemenea, să mă bucur de recunoașterea omagială pe care, acum, și
românii din Paris, din exil, alături de cei din țara noastră, v-o aduc.
La mulți ani, domnule profesor!”
30 noiembrie 1996
Florica Dimitrescu
Istoricul literar Nicolae Scurtu arată în articolul său că „nici la un
deceniu de la moartea profesorului Emil Turdeanu nu se cunosc viaţa şi
activitatea istoricului literar şi memorialistului care a fost Emil Turdeanu”.
În continuare, Nicolae Scurtu publică două din scrisorile care se
găsesc la el, scrise regretatului istoric literar Marin Bucur de către
profesorul Emil Turdeanu, în care se face o critică acidă a evenimentelor
de-a lungul timpului din România comunistă, arătând greutăţile
cercetătorilor din acea perioadă (Scurtu, 2011: 14).
O altă scrisoare care l-a impresionat pe Emil Turdeanu este cea
trimisă lui Dan Simonescu atunci când Emil Turdeanu a pierdut-o pe soția
sa, Letiția Cartojan Turdeanu, răspunzându-i și mulțumindu-i pentru
cuvintele frumoase și încurajatoare. Dăm în continuare conținutul scrisorii.
94260 Fresnes, 11, Allée des Effes
21 iunie 1991
Mult respectată Doamnă,
Iubite Domnule Simonescu,
Vă scriu cu sentimentul unui om care a navigat pe o mare
furtunoasă și carte, cu greu, a răzbit la un țarm mai liniștit. A trecut un an
de cînd am pierdut pe scumpa mea Laeti, care a fost bucuria și podoaba
vieții mele, și abia acum, încurajat necontenit de dragostea băiatului, a
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norei, a nepoților, găsesc puterea de a suporta lovitura sorții și de a mă
întoarce la preocupările care mi-au brăzdat viața.
Lucrez din nou, dar fără elanul aceluia care se ştie susţinut în
efortul său de o dragoste neclintită şi fără speranţa aceluia care mai poate
aştepta o răsplată. Lucrez, fiindcă aşa mi-a fost rostul în viaţă, să nu stau
degeaba şi să samăn ce pot sămăna, fără să mă preocupe roadele muncii.
Cât de fericit trebuie să fiţi Dumneavoastră, Iubite Domnule
Simonescu, care, la frumoasa vârstă la care aţi ajuns vâslind cu pricepere
prin valurile vieţii, Vă puteţi bucura încă de prezenţa şi de căldura
sufletească a Doamnei Simonescu, de stima atâtor prieteni devotaţi, de
admiraţia generaţiilor de cercetători care V-au urmat. Eu am pierdut cu
Laeti tot ce am avut mai preţios: sufletul din a cărui căldură, înţelegere şi
înţelepciune m-am alimentat zilnic. Acum, trăiesc doar cu gândul de a-mi
încheia sorocul cât mai cuviincios. Să închei ceea ce mai am de încheiat ca
lucru şi să predau băiatului şi familiei sale tot ce le pot lăsa din agonisita
unei vieţi de muncă.
Aş fi vrut să mă întorc în ţară, măcar în cadrul unei călătorii de
scurtă durată. Dar ce să mai caut acolo? Nu am nimic de cerut, nu am nimic
de aşteptat. Privesc de departe cum unii se bucură de răsplata împrejurărilor,
cum alţii se întrec în arta de a-şi valorifica abilitatea lor politică.
Va rămâne totuși în urma mea o operă. Nu bogată, dar făcută cu
drag, cu grijă şi, cred, cu destulă competenţă. O operă semnată în cele mai
exigente reviste de specialitate, publicată În edituri celebre şi care a afirmat
o prezenţă românească în Occident, timp de o jumătate de secol. M-am
bucurat de unele aprecieri elogioase în ţară, în primul rând de ce aţi scris
Dumneavoastră cu o mare îngăduinţă, dar instituţiile culturale din ţară trec
peste mine ca şi cum n-aş fi. Poate totuşi că este mai bine aşa, spre liniştea
de care am nevoie acum mai mult decât oricând. Am depăşit şi vârsta
slăbiciunilor omeneşti. Cum Vă scriu rar şi nu ştiu când Vă voi mai scrie,
ţin să Vă mulţumesc, cu sentimentul celui care îşi încheie socotelile vieţii,
pentru tot ce aţi făcut ca ostenelile mele să nu fie lăsate la marginea
drumului pe care, alţii, înaintează triumfător şi îndrăzneţ.
Solicitat la un moment dat de colegi români binevoitori am pregătit
două volume de câte 500 de pagini cu studii nestrânse până acum în volum
şi completate cu unele capitole inedite. Mi se promitea să fie tipărite în ţară.
Dar totul a rămas la stadiul unor frumoase intenţii. Nu sunt bani, nu sunt
tipografi disponibili, nu este hârtie, şi, mai ales, nu este bunăvoinţa de sus.
Cei care Vă conduc se mulţumesc să soarbă puterea cu nesaţ şi cu
212

neruşinare, fără să le pese de promovarea culturii româneşti, iar cei
conduşi sunt preocupaţi să apuce locul cel mai bun. Nu-mi rămâne decât să
regăsesc În mine însumi o înciudată dârzenie de Ardelean, care nu se
pleacă în faţa vitregiilor unei perioade de timp confiscate.
Printre puţinele mulţumiri pe care le mai pot avea, a fost şi aceea de
a primi, dela domnul Buluţă, două frumoase publicaţii: Bibliografia
activităţii Dumneavoastră şi cartea sa despre manuscrisele de origine
română din Austria.
Rămân uimit de cât aţi putut scrie. Aproape fără Încetare, despre
cele mai variate subiecte din domeniul literaturii, al bibliografiei şi chiar al
pedagogiei. Domnul Buluţă a făcut o treabă de mare folos (şi de dreptate!),
adunând într-o singură broşură nu numai opera închegată în volume, ci şi
tot ce aţi risipit de-a lungul a şase decenii În nenumărate reviste din ţară şi
din străinătate.
Mi-a plăcut şi cartea d-lui Buluţă despre manuscrisele din Austria.
Se situează în plin domeniu al interesului meu. Cu astfel de contribuţii
preţioase, ajungem să integrăm în patrimoniul culturii noastre şi
manuscrisele slave, dintre care, până acum, nu s-au bucurat de atenţia
cercetătorilor decât acelea care priveau istoriografia. Aş fi vrut să-i
mulţumesc direct d-Iui Buluţă, şi să-l felicit pentru frumoasele lui publicaţii.
Dar nu-i cunosc adresa. Până când voi avea ocazia ca să-i exprim
îndatorirea mea pentru atenţia cu care mi-a recenzat al doilea volum
publicatia Brill şi pentru îngăduinţa cu care a utilizat contribuţiile mele în
ultima sa carte, Vă rog pe Dumneavoastră să-l asiguraţi de gratitudinea mea.
Mi s-a spus – şi nu mai ştiu de cine, poate de domnul Mircea
Anghelescu, care mi-a câştigat o mare simpatie – că Doamna Simonescu ar
avea probleme de sănătate. Sper că sunt trecătoare. Doresc din stiflet ca
frumoasa vârstă la care aţi ajuns amândoi, şi pe care o exprimaţi acum în
două cifre, să Vă permită să o exprimaţi, la timpul său, în trei cifre.
Închei cu această urare, rugându-Vă să credeţi în sentimentele de
adâncă stimă şi respectuoasă prietenie pe care Vi le păstrez.
Emil Turdeanu
Cea mai interesantă dintre toate ni se pare, însă, descifrarea liantului care
a făcut ca această emigrație să trăiască în ritm propriu peste nenumărate hotare, în
pofida dificultăților materiale și nu o dată spirituale cu care s-a confruntat.
Nu întâmplător, chiar Grigore Nandriș publică, cu gândul de a trezi
conștiința patriotică a confraților săi de pe diverse meridiane, Cântarea
României, de Alecu Russo, iar mulți alții gândesc, când acționează, la
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modelul pașoptist, făcând referințe explicite la predecesorii de la mijlocul
secolului trecut.
„Ideea dumneavoastră, nota Emil Turdeanu, în epistola din 212
noiembrie 1952, de a transpune poemul în versuri albe, potrivit măsurii
ritmice pe care i-a dat-o autorul, mi se pare foarte fericită. Opera își
liberează, astfel, tot parfumul, pe care forma, demodată astăzi, a prozei
ritmate, i-l ținea oarecum ascuns pentru noi. Datorită acestei primeniri,
poemul își regăsește tinerețea de acum un veac și o dată cu ea, tot farmecul
liric. Fără a mai vorbi de rezonanța sufletească pe care o capătă în inimile
noastre, mai greu rănite decât ale pribegilor noștri de acum un secol”.
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IV. CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA EUROPEANĂ –
ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE
EVOLUȚIA LIMBII ROMÂNE LITERARE PRIN
TRADUCERILE SUCCESIVE DIN JULES VERNE
Prof. dr. Gabriela Aurelia CHIRAN
Asociația DICE, România
chirangbrl@yahoo.com
Lucrarea intitulată Limba română literară în traducerile succesive
din Jules Verne este consacrată limbii române literare, analizată în
diacronie, pentru perioada modernă și contemporană, dintr-o anumită
perspectivă, aceea a traductologiei.
Alegerea temei a pornit de la premisa că maturitatea unei limbi
literare se probează nu numai prin creații originale, ci și prin traduceri din
creațiile realizate în alte limbi. De fapt, realitatea istorică ne arată că în orice
cultură scrisă traducerile (de regulă cele cu caracter religios) au precedat
producțiile proprii, cf. P. Gh. Bârlea, 2016, Traduceri și traducători. Pagini
din istoria culturii române, pp. 7-11. Desigur, capacitatea unei limbi de a
reda cele mai profunde idei și cele mai înalte sentimente se verifică prin
confruntarea cu marile capodopere ale omenirii, cum ar fi textele biblice,
poemele homerice, creațiile clasicilor greco-latini, dramaturgia
shakespeariană și altele. Pe lângă acestea, unele scrieri care reprezintă doar
mentalitățile, gustul și interesele unei anumite epoci din evoluția
spiritualității umane, adică anumite specii literare, cu o anumită tematică, un
stil și un limbaj specific, dobândesc notorietate internațională, circulând prin
spațiile cultural-lingvistice cu același succes, cel puțin temporar, ca și
operele fundamentale, de tipul celor evocate mai sus. Un exemplu elocvent
în această privință este, fără îndoială, opera literară a lui Jules Verne.
Apărută la puțin timp după marea revoluție industrială europeană, aceasta
reflectă gustul unor întregi generații pentru descoperirile geografice, pentru
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inovațiile științifico-tehnice, grefate pe gustul mai vechi pentru mistere și pe
interesul față de lumea exotică, plină de neprevăzut. Evident, asemenea
scrieri aduc în actualitate un vocabular adecvat, marcat de terminologii diverse,
de împrumuturi pentru concepte noi și de creații interne, îndrăznețe, deseori cu
efecte neașteptate în structurile morfosintactice și stilistico-pragmatice.
În general, opera julesverniană a fost bine receptată în cultura scrisă
românească. Din 1870 și până astăzi au apărut în limba română circa 200 de
ediții, care acoperă aproape tot ce a fost semnificativ pentru scriitorul
francez în original: între 1870 și 1918 au fost tipărite în română 20 de titluri,
între 1919 și 1946 – 57, între 1948 și 1989 – 91, iar după 1990 – peste 25
(cf. P. Gh. Bârlea, R.-M. Bârlea, „Traduceri din Jules Verne în limba
română”, in: P. Gh. Bârlea, 2016, pp. 398-428). Primul dintre cele două
romane, Le Château des Carpathes (1892) și Le Beau Danube jaune (1901),
pe care Jules Verne le plasează, total sau parțial, pe teritoriu românesc s-a
bucurat de o atenție deosebită din partea tălmăcitorilor români. Între anii
1897-2017 au fost realizate nu mai puțin de opt versiuni românești după Le
Château des Carpathes! (Victor Onișor – VO (1897) ; Ion Pas – IP (1929) ;
Vladimir Colin – VC1/2 (1980/1992) ; Traian Fințescu – TF (2004) ; Dorina
Oprea – DO (2010) ; Gabriel Mălăescu – GM (2017) ; Mariana Riza – MR
(s.a.). Ediția revizuită a lui Vladimir Colin reprezintă efectiv o mostră de
readaptare profesionistă la o nouă generație de vorbitori ai limbii române,
calitativ mai mult decât cantitativ. Am exclus, în schimb, diverse edițiipirat, care afectează aspectul unei versiuni originale, dar reiau, în realitate,
versiuni mai vechi – pe care uneori le și mutilează prin grave greșeli de
culegere și prin prezentare grafică de proastă calitate.
Cele opt versiuni reflectă evoluția limbii române literare de-a lungul
a 120 de ani (1897-2017). La scară istorică, un asemenea interval nu este
prea mare, dar în condițiile concrete ale evoluției istorico-culturale
românești epoca respectivă este cât se poate de semnificativă. Primele
traduceri românești din Jules Verne au apărut la puțin timp după fenomenul
de eliminare masivă a cuvintelor vechi, de origini diferite – slavă, greacă,
turcă, maghiară etc. – în favoarea echivalentelor latino-romanice; după
înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin; în plină desfășurare a procesului
de normare a limbii literare standard, într-o formă supradialectală, potrivită
cu posibilitățile vremii; în sfârșit, într-o perioadă de deschidere spre
literatura și cultura Occidentului și a întregii lumi.
Traducerile succesive din același text-bază francez, aflat el însuși
într-un context lingvistico-literar marcat de condițiile materiale și spirituale
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ale sfârșitului de secol XIX european și național francez, constituie o șansă
de a urmări căutările, ezitările, soluțiile date de oameni instruiți pentru cele
mai diferite aspecte ale evoluției limbii române: particularitățile fonetice,
structurile morfosintactice, dinamica lexico-semantică, stereotipurile
stilistico-pragmatice și, nu în ultimul rând, amplul și lentul proces de
uniformizare a principiilor ortografiei, ortoepiei și a punctuației românești.
Altfel spus, aceste traduceri reprezintă o oglindă, un seismograf al efortului
de modernizare a limbii române literare, în perioada cea mai vie, cea mai
dinamică a istoriei sale.
Concluziile generate de modul de abordare a cercetării noastre,
respectiv, analiza contrastiv-tipologică a celor 1+8 seturi de texte selectate
de noi ca reprezentative pentru descrierea lingvistică pe care ne-am propuso, au confirmat, în bună măsură, premisa de la care am pornit: traducerile
succesive în limba română ale romanului Le Château des Carpathes, de
Jules Verne, dau seama dintr-un unghi de vedere semnificativ, de evoluția
unor fenomene importante pentru procesul modernizării și constituirii unui
sistem lingvistic codificat apoi de gramaticieni într-o structură relativ
unitară, supradialectală, normativă și flexibilă, în același timp. Câteva
exemple pot sintetiza, credem, amplul material edificator pe care aceste
versiuni îl pun la îndemâna istoricilor limbii române.
La nivelul ortografiei, ca să începem cu aspectul scris, exterior, cel
mai vizibil al specificului limbii române, se remarcă trecerea de la primele
norme codificate de Academia Română, în 1884, în varianta „etimologism
temperat de principiul fonologic”, la cel din 1904-1936, al fonologismului
cu concesii făcute etimologismului, iar de aici, la generalizarea principiului
fonetic, însoțit de cunoscutele „principii complementare”, între care, din cel
etimologic a rămas numai ceea ce astăzi numim „principiul tradițional-istoric”.
Astfel, în versiunea VO (1897) întâlnim forme așa-zis etimologice – de fapt,
forme intermediare ale acestora, ca în orice scriere declarat „etimologică”,
de natură să reflecte latinismul susținut de Cihac-Candrea și apărat în
Academie cu îndârjire de N. Quintescu:
- însĕ, mĕ, sĕlbatici etc.
Desigur, e neaccentuat în poziție intermediară sau finală se închisese
de multe secole la ă, dar promotorii etimologismului, din perioada cea mai
agresivă a activității lor (1870-1930), voiau să ilustreze prin artificii grafice
proveniența latină a respectivelor cuvinte, cf. lat. Mē, lat. Pavimentum
ș.a.m.d. Nici nu mai conta că, de-a lungul celor aproape două milenii de
evoluție de la latina populară la româna premodernă și modernă,
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respectivele cuvinte trecuseră prin numeroase alte modificări
fonomorfologice și lexicosemantice, precum sincopa în pavimentum,
lexicalizarea și reorganizarea însă etc.
- ŭ final – etimologic la unele substantive, subliniem „unele”, se
menține la VO, dar dispare la toți ceilalți: maiu, podereiu, gunoiu ș.a. La fel,
în cazul verbelor: voiu.
În domeniul fonologic, strâns legat, desigur, de aspectul ortografic,
se remarcă persistența unor pronunții vechi, dublate de cele mai recente,
paralelismele de acest tip, aflate în variație liberă, fiind reflectate ca atare în
versiunile românești din textul julesvernian, realizate până la reforma
parțială a lui Sextil Pușcariu, din 1936:
- vocala închisă â este marcată prin semnul grafic special propus în
varianta finală a ortografiei codificate de Academia Română, prin normele
impuse cu greu de colectivul condus de T. Maiorescu: pământurile (de la
Ion Pas, 1929) vs pămĕnturile (Victor Onișor, 1897).
- e final accentuat marchează un diftong în pronunțarea reală și el este
scris ca atare la Ion Pas (1929): am putea (față de am putè, la Victor Onișor).
- același tip de diftong -ea, dar provenit din pronunțarea dură după ș,
este marcat ca atare în versiunile din secolul al XX-lea: greșeală.
- ĕ „etimologic” se pronunță și se scrie ă în versiunile moderne
românești: călătorie, să, sălbatici, față de sĕlbatici etc., de la finalul
secolului al XIX-lea.
- situațiile de reduceri, de afereză, de cuvinte conjuncte silabic, din
pronunțarea uzuală, inclusiv în româna literară standard, sunt încă grafiate
diferit în traducerile din prima jumătate a secolului al XX-lea, semn că
uneori traducătorii mai simțeau presiunea unor forme popular-arhaice; la
nivelul grafiei, aceste ezitări sunt marcate de alternarea apostrofului cu
liniuța de unire, în situații greu reductibile la un tipar anume:
dar și dar’ (cf. dară); n’au și n-au etc.
La nivel morfologic, se remarcă alternanța desinențelor la anumite
subclase nominale și verbale, până târziu, la jumătatea secolului al XX-lea.
• La substantivele neutre, desinențele -ure și -uri, adică forma de
feminin plural, normală pentru categoria genului la neutre, și forma
specializată a pluralului neutru pentru nume de obiecte sau concepte
abstracte, se află în variație liberă:
conture/contururi;
• Substantivele neologice, provenite din formele latine în -tio
(feminine de declinarea a III-a imparisilabică, de regulă – nume de
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abstracțiuni, deverbative, la origine, multe dintre ele) apar, de asemenea, în
variație liberă:
evocare/evocațiune; națiune/națiune; creație/creațiune
• La verbele de conjugarea I, subtipurile în -ø/-ez (Cf. GALR, I, pp.
544 sqq.), apare același fenomen al concurenței libere, necodificate, în
aceeași subetapă a evoluției limbii române:
dominează/domină
• Formele compuse ale unor moduri și timpuri par încă nefixate în
tipare stabile, până la traducerile epocii moderne. Mai ales în enunțurile
marcate pragmatic de nuanțe sentențioase sau în interogative, primele
traduceri folosesc structura veche și regională a inversării ordinii
auxiliarului față de verbul de conjugat, cu deplasarea corespunzătoare a
pronumelor sau a substantivelor implicate în respectivele grupuri verbale:
veni-va; ave-vom timp; asiguratu-te-ai?; nebunit-ai?
Dar cu consemnarea contextului în care apar asemenea inversiuni am
intrat deja în domeniul sintactic.
Printre alte fenomene specifice respectivei perioade de fixare a
normelor limbii române literare – în stilurile și registrele standard și
beletristic – atrage atenția trecerea de la construcțiile infinitivale la
subordonatele cu conjunctivul după verbe diverse (mai puțin cele modale):
…(nu) se va gândi a le pune
vs
…(nu) se va gândi să le pună
Fenomenul trecerii de la construcțiile infinitivale (susținute și de
tiparul latin și de influențele masive ale textelor slavone și slave, în general)
este mai vechi, atestat la preromantici și romantici Faptul că structurile
infinitivale detectabile în primele versiuni românești ale textelor lui Jules
Verne apar mai ales la Victor Onișor se datorează, desigur, și mărcii arhaicregionale a scriiturii sale, dar și modelului oferit de textul-bază:
fr. On veut éviter
vs
rom. Se vrea a evita
rom. Vrei să ocolești etc.
La nivel lexico-semantic, fenomenele care ar putea fi aduse în
discuție sunt mult mai numeroase, prin natura lucrurilor. Remarcăm aici
doar fapte de ordin general, precum incongruența dintre etapa istorică și
opțiunea pentru neologisme, în cazul echivalărilor unor substantive,
adjective, verbe etc. Mai exact, uneori apare la primele traduceri un arhaism
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(eventual, regionalism), pentru ca apoi să fie folosite neologismele (rezultate
din împrumuturi directe):
fr. Plateau
rom. Podereiu (VO, 1897)
rom. Platou (GM, 2017).
Dar se întâmplă destul de des ca în epocile mai vechi să se
folosească termeni instalați definitiv în româna literară standard (cf. podiș,
la VC1/2, 1980/1992 sau DO, 2010, în timp ce la IP, 1929, să apară platou).
La altele, evoluția este mai lină și mai clară:
fr. Reposer
rom. Se basează (VO, 1897; se remarcă și grafia etimologizantă,
cu -s- intervocalic păstrat ca atare)
rom. Se reazimă (IP, 1929, încă arhaic și popular)
rom. Se bizuie (TF, 2004, de asemenea, arhaic și popular)
rom. Pornește (DO, 2010)
rom. Se bazează (GM, 2017) etc.
Așadar, evoluția fenomenelor lingvistice se derulează la nivel de
sistem al limbii, faptele fonetice de limbă fiind strâns legate de cele ale
particularităților morfologice, sintactice și lexico-semantice – toate
reflectate în soluțiile grafice oferite de codul ortografic al vremii.
Din punctul de vedere al strategiilor de traducere, imaginea limbii
române literare poate fi completată cu numeroase observații utile scopului
nostru de a urmări particularitățile limbii române literare în perioada celor
opt traduceri.
În cele mai multe situații, Victor Onișor, Ion Pas, Vladimir Colin,
Traian Fințescu și Dorina Oprea tind către fidelitatea față de destinatarul
traducerii și, pe alocuri, către fidelitatea față de perioada în care a fost scris
textul, reușind să transfere în propriile versiuni un mesaj clar, concis, în
concordanță cu intenția autorului francez. Este vorba, așadar, despre o
traducere mai puțin fidelă a textului-sursă, dar apropiată de nivelul de
înțelegere al cititorilor români. Versiunile GM și MR îmbracă forma
fidelității față de textul-sursă, de cele mai multe ori, lexemele și structurile
enunțiative fiind plasate în aceeași ordine ca în originalul francez.
La capătul analizei contrastiv-tipologice, în cadrul căreia strategiile
traductologice au constituit o latură importantă a studiului nostru privind
transpunerea textului julesvernian în limba română, putem afirma că
tălmăcitorii au recurs atât la procedee ale traducerii directe, cum ar fi
împrumutul – transfer direct al unui lexem, calcul – traducere directă a unei
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structuri complexe, parafraza literală – traducere heteronimică a unei fraze,
cât și la procedee ale traducerii indirecte, cum sunt transpoziția, modulația,
echivalența și adaptarea. Pentru aplicarea acestora din urmă, traducătorii,
evitând traducerea de tip „verbum a verbo”, au dat dovadă de cunoaștere
temeinică a limbii române, dar și a limbii franceze; ne referim aici la
transferul operat la nivel lexico-gramatical, dar și la transferul specificului
socio-cultural existent în textul-sursă.
Procedee de traducere directă
În privința acestora, semnificative sunt următoarele:
Traducere heteronimică (directă):
De exemplu, locuțiunii adverbiale au déclin de din textul-sursă, îi
corespund în limba română locuțiunile prepoziționale sau adverbiale:
la sfârșitul, în VO, DO, GM, MR;
în amurgul, în IP;
la capătul, în VC1/2.
Așadar, întrucât locuțiunea adverbială amintită are corespondent
perfect în plan semantic în limba română, aceasta a putut fi tradusă direct prin
termenii sinonimici (la) sfârșitul, (în) amurgul, în IP, respectiv (la) capătul,
în VO, DO, GM și MR. În schimb, în versiunea TF, prin alegerea termenului
metaforic (la) adăpostul, din dorința traducătorului de a transpune cu
exactitate semantismul frazei franceze, se realizează o modalizare marcată
stilistico-pragmatic a momentului descris.
Există cazuri în care selecția lexicală este foarte diferită de la un
traducător la altul, cauzele fiind multiple. Poate fi vorba despre ambiguitatea
termenului din textul-sursă, mai precis, despre polisemantismul acestuia, cu
cel puțin două-trei sensuri, care pot fi utilizate la fel de adecvat în contextul
respectiv. În alte cazuri, este vorba, dimpotrivă, despre un termen tehnic de
strictă specializare, pentru care traducătorii nu găsesc echivalentul exact
întrucât nu cunosc lexicul de specialitate din respectivul domeniu de
activitate. Astfel, în fraza:
„Ce plateau élevé, découvert, sans abri, les galernes, qui sont les
vents de nord-ouest, le rasent pendant l’hiver comme avec un rasoir de
barbier1”, verbul raser din originalul francez este redat fie direct, cu sensul
propriu a rade, în VO și IP, fie prin cel metaforic, acesta fiind aici sensul din

Jules Verne, 1892, Le Chateau des Carpathes, Paris: Bibliothèque d’éducation et de
récréation, J. Hetzel et Cie, p. 4.
1
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textul-sursă. Intervine, desigur, și schimbarea de diateză, așa încât les vents…
le rasent devine:
îl rad, în VO;
e ras, în IP;
trec peste, în VC1/2;
rod (a roade), în TF;
este ros, în DO;
este măturat, în GM;
este bântuit, în MR.
În fraza „Frick, Frick du village de Werst, ainsi se nommait ce rustique
pâtour, ainsi mal tenu de sa personne que ses bêtes, bon à loger dans cette sordide
crapaudière,..2” lui crapaudière din franceză, îi corespund în română:
staul, în VO;
cocioabă, în IP;
înjghebare, în VC1/2;
cloacă, în TF și DO;
groapă, în GM;
mocirlă, în MR.
În fapt, termenul generic ar fi fost stână, care cuprinde în microcâmpul
său semantic și staul, cocioabă etc. Fiind vorba despre o stână mizeră, atât Jules
Verne, cât și traducătorii români au recurs la sinonime sau perifraze care reflectă
specificul vieții rustice, dar, mai degrabă, starea jalnică a locului.
Parafrazarea literală directă prin permutare
În fraza (7) ne confruntăm cu redistribuiri ale informației semantice,
în versiunile IP, VC1/2 și DO, datorate inversării termenilor, care atrage după
sine și reorganizarea frazei:
fr. Ces provinces de l’extrême Europe, M. Gérando les a
décrites…
rom. D. Gerando a descris aceste provincii ale extremei Europe (IP)
rom. Dl. De Gérando a descris aceste provincii ale extremei Europe (VC1/2)
rom. Domnul de Gérando⃰ a descris toate aceste provincii de la
marginea Europei (DO).
Deosebirea cea mai importantă față de textul original este reprezentată
de faptul că Victor Onișor decide să transfere pluralul ces provinces, din
grupul nominal ces provinces de l’extrême Europe, prin această provincie.
Traducătorul recurge la modificarea categoriei numărului, întrucât extensia
2

Ibidem.
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acestui lexem i se va fi părut suficient de mare pentru a acoperi pluralul
heteronimului francez. Cu privire la acest aspect, suntem îndreptățiți să
credem că scriitorul francez a folosit intenționat pluralul ces provinces, făcând
referire în acest context nu doar la Transilvania, ci și la Bucovina și Banat,
provincii românești care, pe atunci, făceau parte din Imperiul Austro-Ungar.
Împrumutul direct
Pentru echivalarea apelativului les ases, autorii versiunilor VO, VC1/2,
TF, DO și MR au împrumutat direct termenul din franceză, adaptându -l
doar la specificul fono-morfologic al limbii române, asii. În GM se
introduce o sintagmă care explică prin parafrază definitorie termenul din
textul original: Zeii Aesir.
Cuvintele brownies, gnomes, elfes, sylphes, korrigans, valkyries, care
redau, să zicem, „subspecii” ale ființelor supranaturale din producția
legendară nordică, au fost, de asemenea, împrumutate direct în versiunile
românești, din dorința traducătorilor de a conserva spiritul scrierii originale.
Ne reține atenția, însă, tratamentul substantivului des elfes din
sintagma la patrie des ases, des elfes […]. În traducerea românească, acestuia
îi corespunde masculinul elf, care simbolizează, după cum apare și în notele
traducătorilor Ion Pas și Traian Fințescu, o ființă supranaturală din
mitologiile germanice, reprezentată printr-un pitic, simbolizând diverse
elemente ale universului (apa, focul, pământul).
La momentul când realizează traducerea, în 1897, Victor Onișor,
pentru a veni în sprijinul cititorilor săi, recurge la procedeul adaptării,
selectând pentru acest substantiv sensul metaforic zână, care întruchipează un
personaj feminin cu puteri supranaturale din mitologia populară românească,
întruchipare a bunătății, a frumuseții. Așadar, în urma traducerii, termenul
elfes a fost neutralizat, tălmăcitorul încercând prin introducerea în propria
versiune a heteronimului zână o echivalare aproximativă a conceptului
general, nu a termenului.
Fr. Donjon, din „Maintenant les bastions et la chapelle sont
directement reliés au donjon?” a fost transferat în VC1/2, TF, DO și MR, prin
împrumut total – rom. Donjon, termen cu o puternică încărcătură semantică
pentru contextul de față.
Imposibilitatea găsirii unui echivalent autohton pentru toponimul
Orgall l-a determinat pe Traian Fințescu, traducător din generația recentă, să
preia direct denumirea podișului, păstrând și grafia germano-maghiară din
textul original. La ceilalți traducători, spiritul inovator, dar și îndrăzneala
poetică s-au manifestat în privința rezolvării acestui transfer prin diverse
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adaptări. Reluăm aici situațiile propuse. Astfel, Vladimir Colin, Dorina
Opera și Mariana Riza au tradus toponimul prin Gorgan, iar Ion Pas și
Gabriel Mălăescu l-au adaptat la specificul fonologic al limbii române,
respectiv Orgal. Versiunea VC2 oferă o soluție diferită de echivalare a
acestuia față de traducerea precedentă, și anume, Orgal. Iată, așadar, o formă
care, de la Victor Onișor până la Gabriel Mălăescu, a rezistat în timp, dovada
unor alegeri inspirate.
Un alt exemplu care poate ilustra procedeul despre care vorbim aici este cel
al substantivului lornetă, traducerea termenului francez lorgnette, din fraza (26):
fr. Lorgnette
rom. Lorneta, în VO;
rom. Ochianul, în IP;
rom. Luneta, în VC1/2, TF;
rom. Lornionul, în DO;
rom. Ocheanul, în GM;
rom. Luneta, în MR.
Este lesne de observat că transferul acestui termen a pus la grea
încercare cunoștințele de specialitate pe terenul celor două limbi ale
tălmăcitorilor.
Desemnarea instrumentului utilizat cu scopul de a observa obiectele
relativ depărtate este realizată prin împrumut direct în versiunea lui Victor
Onișor. Dorina Oprea optează pentru termenul lornionul (ochelari folosiți la
spectacole, în special de femei), o alegere nepotrivită, după părerea noastră,
întrucât acesta doar aproximează sensul din original, ceilalți traducători,
propunând echivalenți care transferă semantismul din textul-sursă: lunetă, în
VC1/2, TF și MR, respectiv ochean, în IP și GM.
Procedee de traducerea indirectă
Adaptarea
O altă dovadă a faptului că traducerea romanului Castelul din Carpați nu a
fost ușor de realizat este tălmăcirea antroponimelor și a toponimelor. Vom reda
mai jos un tabel comparativ în care am inclus, în prima coloană, lexemele
originale, iar în următoarele – soluțiile propuse de către cei șapte traducători:
TȚ
Frick
Franz

VO
Bucur
Emil

IP
Fric
Fanz

VC1/2
Frig
Frâncul/
Frâncu

TF
Frik
Francisc
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DO
Frik
Franz

GM
Fric
Franz

MR
Frig
Frâncu

Koltz
Werst
Orgall

Colțu
Mățești
Orgal

Colț
Werst
Orgal

Colț
Verești
Gorgan

Colț
Werst
Orgall

Colț
Verești
Orgal

Colț
Werst
Orgal

Colț
Verești
Gorgan

Observăm că autorii versiunilor românești și-au îngăduit o relativă
libertate în tălmăcirea antroponimelor și toponimelor, Victor Onișor fiind
cel care a oferit soluții românești adecvate spațiului descris, transferând
informațiile culturale vehiculate în textul-țintă prin termeni românești.
Prin aceeași strategie este redat în limba-sursă nominalul Werst, în
VC1/2, DO și MR.
Antroponimului Franz, Victor Onișor îi atribuie forma Emil,
Vladimir Colin – Frâncul, în versiunea din 1980, urmând ca în cea din 1992
să fie restabilită forma onomastică prin eliminarea articolului -l, Frâncu,
soluție adoptată și de către Mariana Riza.
Transpunerea
Dintre procedeele indirecte de traducere, versiunile românești includ
un număr considerabil de transpoziții la care tălmăcitorii au recurs fie în
mod obligatoriu, datorită diferențelor structurale dintre cele două limbi, fie
din rațiuni personale. Selectăm, în cele ce urmează, câteva unități care au
suportat o schimbarea a clasei gramaticale în trecerea din limba franceză în
limba română, ca urmare a aplicării acestui procedeu.
Transpoziții simple punctuale/exacte
În fraza (18), transpunerea în limba română a adjectivului gerunzial
montant implică deosebiri de structurare lexicală datorate proprietății
lexemului francez de a se realiza printr-o unitate verbală minimală
(monolexem deverbativ cu valoare de participiu adjectiv), în timp ce în
limba-țintă trăsăturile semantice ale acestuia sunt redate printr-o locuțiune
(adverbială sau prepozițională): în sus, în IP, TF și DO; în susul, în GM,
după un verb la un mod personal, în ambele variante. Vladimir Colin și
Mariana Riza redau adjectivul participial prin intermediul verbului
corespunzător, cu construcție dezvoltată în subordonata atributivă ce suia.
În DO, remarcăm transpoziția facultativă operată prin înlocuirea
grupului nominal à sa voix printr-o propoziție temporală cu verb finit,
introdusă prin adverbul relativ când cu valoare de conector: când striga.
Transpoziții simple prin expansiune/reducere
Am putut remarca tendința traducătorilor de a recurge la redistribuiri
informaționale menite să dezambiguizeze mesajul din limba-țintă. Pentru a
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evidenția acest fapt, am selectat grupul nominal utilizat metaforic de gros
socques de bois, din fraza (14). Acesta a fost redat printr-un singur lexem în
VO, opinci, un termen apropiat de sfera de înțelegere a cititorilor de la
sfârșitul secolului al XIX-lea și din perioada imediat următoare.
În altă parte. Prin parafrazare interlinguală, Ion Pas, Traian Fințescu,
Dorina Oprea și Gabriel Mălăescu reduc expresia personificată (se) faire la
barbe, din fraza (12), la o singură unitate, verbul a se bărbieri.
Modulația
Diferențele lexicale în ceea ce privește echivalarea din limba
franceză în limba română a unor termeni de specialitate, la care se poate
adăuga necunoașterea sensului unora dintre ei, au condus la traduceri
modalizate: cuvântului fr. Psychagogyques, din fraza (5), îi corespunde în
DO propoziția subordonată ce țin de plăsmuiri, iar în VO termenul este
împrumutat direct, într-un context în care este aplicat principiul „verbum a
verbo”, corespondentul psicagogice fiind redat în conformitate cu scrierea
de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
După cum am remarcat pe parcursul studiului nostru, problemele
traductologice pe care le-au avut de rezolvat tălmăcitorii români au rezultat
din absența sau, oricum, din imposibilitatea găsirii unor echivalenți lexicali
ori construcții morfosintactice prin intermediul cărora să se stabilească o
legătură între textul-sursă și corespondentul/structura corespondentă din
limba-țintă. Așa se explică ignorarea unor lexeme precum: Tityre, din fraza
(13), în VO; lat. Immanior ipse, grupul nominal care face trimitere la natura
păstorului, în VC2 și MR; lat. Immanum pecus3, din aceeași frază, în VC2,
DO și MR; les babeaux, în IP etc. Tot astfel se justifică și adaptările prin
conversie care anulează conotația textului original: știmă pentru fr. Lamies,
în VC1/2, TF și MR; zână, pentru fr. Elfes, în VO ș.a.m.d.
Creativitatea și ingeniozitatea în traducere sunt impuse de căutarea
unor echivalări potrivite cu nuanțele contextului original, plăcute și
armonioase, astfel încât mesajul transmis în limba română să producă în
rândul cititorilor autohtoni efecte apropiate de cele pe care parcurgerea
textului-sursă le-a avut pentru cititorii textului francez. Termeni precum
plăsmuire pentru fr. Récit, în TF; lirism necăutat pentru grupul nominal
poésie instinctive, în TF; cocioabă infectă pentru révoltante prouacrerie, în
Sintagmele latinești, folosite și de V. Hugo, pentru caracterizarea lui Quasimodo, în
calitatea de „păstor mai sălbatic decât turma sa sălbatică”, au mai apărut la J. Verne și în
romanul din 1864, O călătorie spre centrul Pământului, unde era vorba, de asemenea,
despre un vulcan.
3

226

IP; drăcie, folosit pentru redarea fr. Machine, în IP, ca să nu mai vorbim
despre nechemații, la Ion Pas; nepoftiții, la Vladimir Colin; aciuiații, la
Traian Fințescu, pentru fr. Intrus, sunt soluții care valorifică nuanțele
estetice ale limbii române, dar probează, în egală măsură, talentul și
înzestrarea intelectuală a autorilor versiunilor românești.
Nu puține au fost situațiile în care traducătorii au recurs la
reorganizări de ordin structural și gramatical, reducând sau, din contră,
suplimentând numărul de cuvinte din original. Astfel de situații, întâlnite în
special în VO și IP, dovedesc îndrăzneala tălmăcitorilor de a interveni pe
text, cu scopul de a facilita receptarea mesajului de către cititorii români.
Echivalarea unor clase gramaticale a presupus deopotrivă creativitate
și temeritate în actul traductologic. Foarte frecvente sunt situațiile în care,
pentru redarea sensului frazelor din limba-sursă, dar și pentru a adapta
conținutul la specificul limbii române, autorii versiunilor românești s-au
abătut de la original și au recurs, prin parafrazări și modalizări, la
reorganizări sintactice.
Demersul de față ne-a ajutat să ne formăm o imagine de ansamblu
asupra originalității textelor versiunilor românești. Astfel, despre traducerea
Marianei Riza, o tălmăcire nedatată, dar recentă, după elementele luate în
calcul de noi, putem afirma că se prezintă, de fapt, ca o preluare a unei
versiuni mai vechi. Numeroasele asemănări între versiunea MR și VC1/2,
dintre care enumerăm redarea antroponimului Franz, din textul sursă, prin
Frâncu, în ambele texte țintă, apoi transferul toponimului Orgall prin
Gorgan, transpunerea adjectivului participial montant prin subordonata
atributivă ce suia și multe altele, susțin presupunerea noastră.
Putem afirma, așadar, că premisa potrivit căreia analiza traducerilor
din Jules Verne, ca orice altă traducere din epoca respectivă, poate oferi o
imagine suplimentară a evoluției limbii române literare în perioada 18802017, s-a dovedit întemeiată. După cum am arătat pe parcursul lucrării noastre,
traducerile succesive din Jules Verne reflectă trecerea de la o etapă decisivă în
fixarea limbii române literare supradialectale, normative, la etapa îmbogățirii,
diversificării și nuanțării ei în variante diacronice și diastratice corespunzătoare
evoluției societății românești în perioada modernă și contemporană.
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Introduction
La lecture en braille constitue a priori un outil idéal, d’une part pour
les lecteurs, qui bénéficient de la sorte des multiples richesses du livre,
d’autre part pour les écrivains, qui ont ainsi la possibilité de communiquer
avec un lectorat malvoyant ou non voyant. Néanmoins, de nos jours, le livre
en braille est de plus en plus négligé par ses potentiels lecteurs, notamment
au profit de son alternative sonore, aussi appelée livre audio. Dans les pages
qui suivent, nous tâcherons de cerner avec plus de précision la situation
actuelle de l’offre de livres en braille aux personnes aveugles, ou dont la vue
résiduelle ne permet aucune lecture visuelle. Plus précisément, nous nous
intéresserons dans un premier temps aux avantages du livre en braille, à ses
lecteurs et à leur manque d’intérêt à son égard, aujourd’hui. Dans un second
temps, nous chercherons à en expliquer les raisons et, de la sorte, à saisir les
enjeux actuels de cette offre tactile.
Si l’offre adaptée des pays industrialisés présente de nombreux traits
qui leur sont communs, celle disponible pour le lecteur varie tout de même
d’un lieu à l’autre, selon les mesures prises par les institutions en place.
Pour cette raison, nous tâcherons de brosser un tableau général de l’offre de
ces pays, rarement synthétisée. Ne pouvant toutefois pas prétendre à
l’exhaustivité, par souci de précision et afin d’illustrer notre propos, nous
citerons principalement des exemples pratiques issus de la situation de la
Belgique francophone. Ce sont entre autres les témoignages recueillis entre
mars et mai 2020 auprès de trois institutions qui nous permettront de
proposer un état des lieux conforme aux réalités actuelles : ces institutions
sont la Ligue Braille, le Service général de l’Action territoriale et
l’association Les Amis des Aveugles. En effet, la récence de ces entretiens
avec différents représentants d’institutions belges francophones et leur
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connaissance de la situation semblable des pays industrialisés nous ont
donné la possibilité de compléter et de mettre à jour les analyses réalisées
jusqu’à présent. Ces entretiens nous permettront de mieux comprendre les
pratiques et modalités d’accès au livre adapté en Belgique francophone et
dans les multiples pays partageant une situation similaire, et la portée des
mesures prises afin de favoriser pratiques et accès, quel que soit le pays de
l’auteur et du lecteur.
Avantages, lecteurs et usage du livre en braille
Comme l’explique Bruno Liesen, chercheur et conseiller à la Ligue
Braille, de nos jours, les personnes déficientes visuelles souhaitant accéder à
un livre lisible au toucher le lisent habituellement en braille. Ce code
présente de nombreux avantages sur les autres types d’adaptations tactiles
qui l’ont précédé. L’adaptation par Louis Braille du code de Charles Barbier
de la Serre, au XIXe siècle, a le mérite d’avoir progressivement été adoptée et
reconnue, et d’être aujourd’hui le système d’écriture tactile le plus employé
au monde, notamment grâce au nombre de langues qu’il transcrit1. II a aussi
l’avantage de reprendre l’intégralité du texte souhaité. Ainsi, « orthographe,
ponctuation, caractères spéciaux, minuscules et majuscules, soulignés et
italiques, disposition des titres et des paragraphes, tableaux » 2, signes
mathématiques et notes de musique peuvent être transposés dans le livre en
braille. De plus, ce système d’écriture est également le plus facile à lire au
toucher et à reproduire3, notamment grâce aux technologies actuelles dont
disposent les centres de transcription. Ces centres, grâce à des logiciels
informatiques, transcrivent automatiquement en braille le fichier-source
électronique du texte ou le document électronique obtenu après avoir coupé,
scanné et océrisé le livre en papier. Une fois relue et corrigée, la
transcription peut alors être imprimée par une embosseuse ou proposée en
version numérique. Celle-ci sera alors lisible en braille éphémère sur une
barrette connectée à un ordinateur et affichant au fur et à mesure les
caractères à lire4. Les principaux avantages du braille donnent donc accès
aux lecteurs déficients visuels à des textes ayant conservé une très grande
Bruno Liesen, 2001, « Le braille: Origine, réception et diffusion », Voir [barré], 23, pp. 23-28.
Bruno Liesen, 2013, « Le braille a-t-il un avenir ? », La Canne Blanche, 1, p. 5.
3
Bruno Liesen, 2001, « Le braille: Origine, réception et diffusion », Voir [barré], 23, pp. 8-18.
4
Luc Maumet, 2007, « L’accès à l’écrit des personnes déficientes visuelles: Diversité et
complémentarité des outils et usages », BBF (Bulletin des bibliothèques de France), 3, p. 48.
1
2
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partie de leur richesse, ainsi qu’à une gamme de livres élargie, tant
qualitativement que quantitativement.
Il est toutefois nécessaire de mesurer la portée de ces avancées :
selon Bruno Liesen, elles sont moins utiles aux personnes qui perdent la vue
tardivement qu’à celles devenues déficientes visuelles précocement. De fait,
le premier de ces deux groupes de lecteurs potentiels peine à développer une
sensibilité tactile suffisante pour lire. En revanche, le livre en braille sera
particulièrement utile au second groupe cité, car les jeunes déficients visuels
doivent encore étudier et trouver un emploi, et ils sont également
susceptibles de continuer à lire en braille plus tard. Dans « Le braille a-t-il
un avenir ? », Bruno Liesen explique que ce type de livre leur offre en règle
générale une concentration, une réflexion et une mémorisation plus aisées
que le mode de lecture du support sonore, sur lequel nous reviendrons. Ces
qualités s’avèrent donc des plus utiles pour étudier, pour lire, mais aussi
pour travailler. Au-delà de l’accès à l’apprentissage et à la culture qu’il
offre, le livre en braille représente effectivement une chance de maîtriser la
langue écrite, raison pour laquelle la connaissance du braille aide dans leur
carrière les personnes que la déficience visuelle prive d’accès à l’écrit. Il
apparaît par conséquent comme un support appréciable pour les personnes
déficientes visuelles, mais auquel il faut être familiarisé tôt, tant qu’il est
possible de développer la sensibilité tactile5.
Ce potentiel du livre en braille et les nécessités qu’implique son
usage semblent avoir été perçues par différents acteurs du domaine, ou y
étant liés, avec des répercussions variables. En Belgique francophone, par
exemple, l’importance d’un accès à des supports en braille est prise en
considération par le Service PHARE (Personne Handicapée Autonomie
Recherchée) et par l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité). Ceux-ci
aident financièrement les élèves intégrés dans l’enseignement ordinaire et
les étudiants désirant recevoir une transcription des manuels et livres
nécessaires à leurs études, ou ayant besoin d’une barrette pour lire les
transcriptions numériques. De plus, les adaptations pour les élèves et les
étudiants représentent la priorité des centres de transcription de Belgique
francophone et l’une de celles de ses écoles spécialisées. Mais l’enjeu
dépasse cet espace et l’offre nécessaire aux études ; en témoigne l’intérêt
plus important, depuis les années 1970, pour l’adaptation et la diffusion,
technologiques ou non, des images des livres destinés à la jeunesse,
5

Bruno Liesen, 2013, « Le braille a-t-il un avenir ? », La Canne Blanche, 1, pp. 3-6.
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ouvrages scolaires et albums illustrés confondus. L’intérêt pour ces derniers
transparaît notamment dans la publication de guides orientant leur
réalisation6 et dans la répétition annuelle du concours international Typhlo
& Tactus. Liées à la scolarité ou supposées – entre autres – habituer les plus
jeunes à la lecture tactile7, ces démarches montrent la prise de conscience de
l’importance du livre en braille pour la jeunesse.
Cependant, malgré cette volonté de faciliter l’accès des plus jeunes
au livre en braille, par des financements ou par des livres pour enfants plus
variés et de meilleure qualité, ses avantages semblent être de moins en
moins perçus8 par ses potentiels lecteurs – ou par ceux qui les entourent,
dans le cas des enfants. D’après les estimations citées par Bruno Liesen,
chercheur et conseiller à la Ligue Braille, par Emmanuelle Dal’Secco,
directrice de Handicap.fr, et par Gérard Servais, bibliothécaire à la Ligue
Braille, en France, en 2013, les lecteurs du braille dans les classes d’élèves
déficients visuels ne dépassent pas les 25%9, pour un pourcentage de
Français aveugles et capables de lire le braille estimé à 15% en 2018 10. Or,
ces chiffres s’avèrent supérieurs aux tendances belges11 et ils se reflètent
dans ceux des autres pays industrialisés : dans leurs bibliothèques
spécialisées, 80% à 90% des prêts sont ceux des livres audio 12. En dépit de
ses avantages et des initiatives citées, le livre en braille n’occupe donc
qu’une place limitée dans la pratique de la lecture adaptée, quel que soit
l’âge du lecteur13.
Faiblesses du livre en braille face à son alternative sonore
Le faible succès du livre en braille s’explique en partie par la
diminution, dans les pays industrialisés, du nombre de personnes
complètement aveugles ou aveugles dès le plus jeune âge. Du fait de la
prévention et des soins de santé actuels de ces pays, une grande partie des
Philippe Claudet, 2011, « Livre tactile », Voir [barré], 38-39, pp. 185-188.
Philippe Claudet, 2011, « Image tactile », Voir [barré], 38-39, pp. 122-127.
8
Bruno Liesen, loc. cit., p. 2.
9
Ibid., pp. 3-4.
10
Emmanuelle Dal’Secco, 2018, « Seuls 15% des aveugles lisent le braille: urgence ! »,
Handicap.fr,
https://informations.handicap.fr/a-journee-mondiale-braille-10459.php,
consulté le 17 mai 2020.
11
Gérard Servais, 2011, « Bibliothèques », Voir [barré], 38-39, pp. 54-55.
12
Gérard Servais, loc. cit., p. 53.
13
Bruno Liesen, loc. cit., pp. 2-4.
6
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personnes malvoyantes ou aveugles le sont devenues à un âge avancé14.
Cela se ressent sur le public des bibliothèques spécialisées : deux tiers de
leurs lecteurs ont plus de soixante-cinq ans et, n’étant plus capables de
développer une sensibilité tactile qui soit performante, ils ne parviennent pas
à lire en braille. Les avancées heureuses de la prévention et des soins
justifient ainsi partiellement l’intérêt limité pour la lecture en braille. Pour
autant, elles ne le justifient pas chez les plus jeunes. Ceux-ci sont en
principe capables de lire le braille et les troubles de santé tels que le
diabète15, diminuant la sensibilité tactile, n’expliquent pas à eux seuls le
faible intérêt des personnes déficientes visuelles pour le livre en braille. Un
motif possible est le nombre limité de professeurs connaissant le braille et
capables de l’enseigner, même dans les écoles spécialisées16. Néanmoins,
plusieurs éléments liés à l’offre existante expliquent également l’abandon de
sa pratique et, réciproquement, cet abandon limite l’offre.
Déterminent directement ou indirectement l’intérêt modéré du
lecteur pour le livre en braille son volume incommode – six à huit fois celui
d’un livre pour voyants17 –son temps et son prix de production par rapport
au nombre de ses lecteurs, et sa fragilité – abîmés, les points s’avèrent
rapidement illisibles. Ces facteurs causent effectivement une offre limitée en
bibliothèque spécialisée, sans que cette offre ne puisse aisément être
compensée par des achats. De fait, le temps et le coût de production par
rapport au nombre de lecteurs se font aussi ressentir sur la quantité et la
variété de l’offre en vente, comme sur ses prix, malgré les subventions
existantes18 – à titre d’exemples, l’adaptation de Sérotonine19 de Michel
Houellebecq et celle imagée de C’est moi le plus fort20 de Mario Ramos
coûtent chacune une soixantaine d’euros. En outre, s’il est envisageable
d’élargir l’offre disponible en bibliothèque spécialisée par des demandes
aux centres de transcription existants, pour ce qui est de la Belgique
14

Ibid., p. 2.
Gérard Servais, loc. cit., pp. 53-55.
16
Bruno Liesen, loc. cit., p. 4.
17
Gérard Servais, loc. cit., p. 55.
18
Luc Maumet, loc. cit., pp. 48-49.
19
S. d., « Sérotonine (Michel Houellebecq) », CTEB (Centre de Transcription et d’Édition
en Braille), https://www.cteb.fr/librairie/catalogue/serotonine/, consulté le 16 mai 2020. Il
s’agit d’un roman de langue française.
20
S. d., « C’est moi le plus fort (Mario Ramos) », Les Doigts Qui Rêvent,
https://ldqr.org/catalogue/cest-moi-le-plus-fort/, consulté le 16 mai 2020. Il s’agit d’un
album pour enfants, écrit en langue française.
15
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francophone, ce type de services est payant et fortement freiné par l’aspect
non urgent de la requête. Quant à l’aide potentielle des barrettes actuelles, si
elles réduisent le volume des livres, leur prix – plusieurs milliers d’euros –
ne permet pas toujours d’élargir l’offre par des livres numériques, malgré
les possibles et partiels financements. En dépit des projets de liseuse en
braille, les barrettes actuelles affichent d’ailleurs moins de cent caractères
simultanément, ce qui rend la lecture dessus assez fastidieuse21. Si les
obstacles financiers ne sont pas nécessairement rencontrés par les élèves et
par les étudiants – en Belgique, cela est dû aux aides évoquées
précédemment –, tous ces inconvénients sont susceptibles de les détourner
de la lecture en braille quand, adultes, ils ne bénéficient plus d’un suivi
personnel et rapide et qu’ils doivent se contenter de l’offre de bibliothèques
aux moyens souvent limités.
La connaissance de ces obstacles peut ainsi provoquer un manque
d’intérêt à l’égard de la lecture en braille de la part des enfants, de leurs
parents ou des jeunes adultes perdant la vue, et participer de la sorte à la
limitation de l’offre étudiée. Cependant, seule alternative pour les personnes
aveugles ou dont la vue résiduelle ne permet pas de lecture visuelle, l’offre
des livres sonores intervient, elle aussi, dans la décision d’apprendre le
braille et de le lire. N’impliquant plus nécessairement la présence répétée
d’un tiers, la lecture sonore a connu un développement exceptionnel à partir
des années 1970, avec l’invention et l’usage de la cassette, du CD, des
formats de compression sonore et des moyens de lecture et
d’enregistrement actuels. De nos jours, cet enregistrement s’avère plus
rapide, moins onéreux et plus simple d’usage et de correction qu’il ne l’a
longtemps été et que ne l’est l’adaptation en braille. Certes, l’enregistrement
sonore ne donne pas accès à toutes les spécificités textuelles pouvant
apparaître dans le livre tactile, mais il garantit la réalisation d’adaptations
très proches de la fidélité au texte de celui-ci, grâce à ces moyens de
correction. De plus, d’un point de vue quantitatif, l’adaptation sonore peut
fournir plus de livres, en raison d’un coût de production inférieur pour
davantage de lecteurs22. Elle intéresse par ailleurs un lectorat voyant. Tout

Jean Cheramy, 2019, « Blitab, l’innovante tablette adaptée aux malvoyants », Lettres
Numériques, http://www.lettresnumeriques.be/2019/03/22/blitab-linnovante-tablette-adapteeaux-malvoyants/, consulté le 13 mai 2020.
22
Gérard Servais, loc. cit., pp. 54-57.
21
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cela a pour effet une offre bien plus large que celle des livres en braille et
pouvant encore être complétée avec l’aide de la synthèse vocale23.
En effet, si nous prenons pour exemple la situation belge
francophone, il apparaît que l’offre sonore disponible comprend des
supports accessibles à tous les publics ainsi que ceux des bibliothèques
spécialisées, destinées au public déficient visuel. Quand aucun de ces
services ne dispose du livre recherché, l’une des bibliothèques spécialisées
de la Fédération Wallonie-Bruxelles répond elle-même aux requêtes par le
produit travaillé d’une synthèse vocale ou, plus souvent, par les
enregistrements de bénévoles, sans coût pour le lecteur. Aujourd’hui, ceuxci peuvent eux-mêmes, sur ordinateur ou tablette, enregistrer, corriger et
envoyer leur lecture, quand et où ils le souhaitent, commodité qui augmente
encore le nombre d’enregistrements disponibles24. De surcroît, grâce à la
norme du consortium Daisy (Digital Accessible Information System), datant
de 1996, ces livres destinés aux lecteurs déficients visuels sont structurés en
fichiers informatiques balisés. L’offre sonore se voit donc d’autant plus
agrandie que sa production rationalisée donne lieu à des échanges entre
producteurs respectant ce format, employé dans plusieurs pays. Elle
présente ainsi les avantages qualitatifs du livre en braille, puisqu’il devient
possible et simple de se déplacer dans le livre, d’en marquer un passage et
de le retrouver, ou d’accélérer et ralentir la lecture. Toutefois, les supports
sur lesquels écouter les livres sont plus nombreux et commodes : ils sont
lisibles sur un lecteur de CD, mais aussi sur lecteur Daisy, ou sur logiciel
informatique et application à employer sur tablette et smartphone. Ces trois
derniers modes de lecture permettent, eux, un usage des fonctionnalités
citées sur des CD, sur des clés USB ou sur des fichiers téléchargés25.
Or, à ces avantages s’ajoute un coût du livre sonore inférieur à celui
du livre en braille, pour le lecteur. Cela est dû au prix de production de
l’adaptation sonore, mais aussi aux mesures visant l’accès des personnes
aveugles et déficientes visuelles aux œuvres, quelle que soit leur forme. De
fait, pour ce qui est de l’Union européenne, le Conseil européen a autorisé la
La synthèse vocale permet de lire sur support électronique ou en papier, grâce à la voix
artificielle d’un logiciel (S. d., « Lire », Ligue Braille, https://www.braille.be/fr/services-etaides-techniques/communiquer/lire, consulté le 13 mai 2020), sans avoir recours aux
services que nous citons ensuite.
24
S. d., « Enregistrer un livre audio à domicile », Ligue Braille, https://www.braille.be/
fr/nous-soutenir/je-lis-pour-toi/enregistrer-un-livre-audio-a-domicile, consulté le 13 mai 2020.
25
Gérard Servais, loc. cit., p. 57.
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ratification du Traité de Marrakech relatif à cet accès, introduisant une
exception au droit d’auteur pour ces lecteurs et les organisations leur venant
en aide26. Lorsqu’une exemption du droit de prêt et les subventions
nécessaires s’ajoutent à ces récentes mesures, cela a pour effet la gratuité du
prêt du livre audio, comme celui du livre en braille. Mais à cette offre
sonore gratuite s’ajoute celle à la demande et celle en ligne et en magasin,
gratuite – du fait de projets destinés à un public déficient visuel27 – ou non,
mais moins chère que les livres en braille en vente – la plupart des livres de
la célèbre plateforme francophone Audiolib, disponibles à tous, coûtent
entre 13 et 20€28. Quant aux appareils de lecture du livre sonore, quand ils
ne sont pas prêtés dans ou par les bibliothèques, ils sont bien moins coûteux
que ceux du livre en braille numérique, et ils sont également susceptibles
d’être financés, en partie et sous condition, par des services comme le
PHARE ou l’AVIQ. Il s’avère par conséquent que, pour un prix en prêt
susceptible d’être égal à celui du livre en braille, l’offre sonore présente,
parmi les autres avantages énumérés, celui d’être plus fournie et
financièrement accessible à l’achat.
Conclusion
En conclusion, il apparaît que le succès rencontré par le livre en
braille n’est que limité, tant chez les personnes déficientes visuelles jeunes
que chez celles plus âgées, en dépit de la précision de sa transcription, de la
connaissance de la langue écrite qu’il développe ou garde vive, et d’un
mode de lecture permettant mémorisation, concentration et réflexion. Si ces
atouts lui sont propres, beaucoup de lecteurs ne parvenant pas à rester
concentrés lors de l’écoute d’un livre audio, une grande partie des mérites
du livre imprimé en braille sont aujourd’hui partagés par le livre sonore,
grâce à la norme Daisy. À l’inverse, les qualités principales du livre sonore
ne caractérisent pas toutes le livre en braille. Malgré différentes initiatives,
2018, « Traité de Marrakech relatif à l’accès des aveugles et des déficients visuels aux
œuvres publiées: le Conseil autorise la ratification », Conseil de l’Union européenne,
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/02/15/marrakesh-treaty-onaccess-to-published-works-for-blind-and-visually-impaired-persons-council-authorisesratification/, consulté le 18 octobre 2020.
27
S. d., « Qui sommes-nous ? », Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA),
http://www.bnfa.fr/qui-sommes-nous, consulté le 6 mai 2020.
28
S. d., « Quel est le prix moyen d’un livre audio ? », Audiolib, https://www.audiolib.fr
/questions-frequentes/quel-est-le-prix-moyen-dun-livre-audio, consulté le 6 mai 2020.
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une lecture aisée, commode, variée et abordable financièrement manque à ce
dernier. Cela limite l’intérêt du lecteur, qui pourrait pourtant se partager
davantage entre ces deux expériences différentes.
À l’avenir, des réponses aux manques du livre en braille pourraient
valoir à celui-ci une popularité sensiblement plus élevée, notamment si les
projets de liseuse braille évoqués prenaient forme, car cette amélioration de
la barrette offrirait une lecture tactile bien plus confortable qu’elle ne l’est
de nos jours. Néanmoins, sa possible commercialisation n’apportera pas de
réponses aux questions actuelles de la formation d’enseignants maîtrisant le
braille et capables de l’enseigner, de la taille et de la variété de l’offre, et du
prix de cette lecture. Outre la commodité du support, il est par conséquent
nécessaire de prendre en compte ces problèmes, principalement d’ordre
financier et liés au nombre restreint de personnes capables d’apprendre à lire
en braille. Sans cela, un succès du livre en braille plus important
qu’aujourd’hui demeure incertain, alors que cette adaptation présente des
avantages propres et non négligeables, dépassant tout en la comprenant la
diffusion de la culture. Cela est aussi vrai pour les personnes aux études ou
au travail, pour qui la maîtrise de la langue écrite importe, que plus généralement,
pour tout lecteur pour qui le mode de lecture imposé par le livre audio présente
des difficultés ou des lacunes. Le livre en braille est un outil de communication
dont il ne faut pas perdre de vue les précieuses propriétés.
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PARTICULARITĂȚI DE STIL
ÎN OPERA LUI ALEXANDRU ODOBESCU
Prof. dr. Elena Lavinia DIACONESCU GIURGIU
lavi_di@yahoo.com
Pornind de la premisa că fraza arborescentă a lui Alexandru
Odobescu s-a născut dintr-o „simbioză între mecanismul gramatical și
procedeele de stil”1, este necesară urmărirea frecvenței și a efectului esteticoafectiv al figurilor artistice identificate în operele literare ale scriitorului2.
1. Figurile de stil
Extinderea limitelor percepției, precum și exersarea procedeelor
privind elaborarea descrierilor și a portretelor literare se bazează, în
principal, pe următoarele figuri de stil: epitetul, comparația, inversiunea,
repetiția, enumerarea, metafora și personificarea. Efectul estetic obținut în
versuri cu ajutorul imaginilor artistice menționate nu este la fel de
remarcabil ca cel creat de poeții care au făcut carieră în acest domeniu, dar
reprezintă un antrenament util în perfecționarea ulterioară a limbajului
poetic odobescian, valorificat cu mai mult succes în proză.
1.1. Epitetul este determinantul expresiv cel mai frecvent în
literaturile romantice, începând cu secolul al XIX-lea, care captează
sensibilitatea cititorului și facilitează deslușirea portretului artistic al
autorului, scoțând la lumină „direcția gândirii și a imaginației lui,
sentimentele și impulsiile care îl stăpânesc mai cu dinadinsul și care
precizează atitudinea lui față de lume și societate”3.
Găitănaru, 2008, p. 45.
Siglele utilizate trimit la următoarele ediții:
N. = Nuvelele în Al. Odobescu, 1965, Opere, vol. I, Bucureşti: Editura Academiei.
P. = Poeziile în Al. Odobescu, 1965, Opere, vol. I, Bucureşti: Editura Academiei.
PK. = Pseudokinegheticos în Al. Odobescu, 1955, Opere, vol. II, Bucureşti: Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă.
3
Vianu, 1965, p. 159.
1
2
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Această figură de stil este folosită de Odobescu pentru a exprima
„timbrul personal al perceperii și reprezentării obiectului evocat” 4. Din
punct de vedere gramatical, predomină grupurile nominale, în care epitetele
sunt de cele mai multe ori adjective, iar elementul regent este un substantiv:
apele cătrănite; mirosul răcoros (PK, 224); pasăre măreață (PK, 225);
ploaie groaznică (PK, 226); ochi răzleți (PK, 227); vale urgisită (PK, 229);
zâmbet gingaș (PK, 237); nălucire încântătoare (PK, 239); glasul lui duios
(PK, 241). Se remarcă, de asemenea, predispoziția pentru procedeul creării
unei sintagme stilistice dintr-un substantiv precedat de un adjectiv, cu efect
de epitet: măreața renviere (P, 48): vecinicul zenit (P, 48); tainică-armonie
(P, 65); învietoarele plăceri (PK, 208); năprasnică detunătură (PK, 226);
adânc întuneric; mândră floare (PK, 241); sprinten fugar (PK, 224);
gingașe amăgiri (PK, 236).
Totodată, înclinația scriitorului pentru construirea unor grupuri
nominale, în componența cărora intră substantive în genitiv, generează,
inevitabil, obținerea unor expresii dominate de ideea posesiei: roata aurită a
soarelui (PK, 234); umbrele călduroase și bălsămite ale nopții (PK, 238);
ceasul amarnic al căinței; falnice visuri ale juneței (PK, 244); lumina
sclipitoare a văpaielor (PK, 227). Procedeul creării unor sintagme, în care
epitetul are funcția de atribut substantival prepozițional, este de asemenea
valorificat: fiori de gheață (PK, 238); umbră de îndurare (N, 115); giulgiu
de ger și de întristare (PK, 242). Stabilirea unei relații între două realități5
reprezintă una dintre condițiile elaborării unor epitete-metaforă, lucru
posibil datorită determinărilor stilistice dictate de substantivele în genitiv și
cele prepoziționale din construcții exemplificate.
În plus, autorul folosește câteva sintagme create după schema verb +
adverb, care capătă, prin trăsăturile umane asociate, aspectul unor epitete
personificatoare: se înalţă râpos; sufla iute şi-ngheţat (N, 67); se înălţase
vesel (N, 80); răsare hidos (PK, 129); se chemau jalnic (PK, 226).
Un alt exemplu de epitet personificator, de data aceasta redat printrun substantiv dinamic, este atribuit unui element al naturii: văietarea
viforoasă a crivăţului (N, 69) şi contribuie în egală măsură la creionarea
unor imagini vizuale şi auditive.
Acestor construcții, menite să însuflețească descrierile literare, li se
adaugă altele, în care trăsăturile semantice omenești sunt alocate unor
4
5

Dragomirescu, 1995, p. 160.
Cf. Vianu, 1965, p. 199.
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termeni fizici: nori posomorâţi (PK, 214); cerul pizmaș (PK, 244); pârâul
spumegos (PK, 245); norii fluturatici (N, 98); valurile pripite şi colcotoase
(N, 114). Considerate instrumente la îndemâna clasicilor, astfel de structuri
sunt preferate de Odobescu încă din perioada poeziilor sale, ca formă de
schițare a unor portrete și tablouri literare: Ardealul îngrozit (P, 46); oarba
mânie; câmpia zâmbitoare (P, 47); soarta duioasă (P, 65); filomelele
duioase (P, 144); văl cumplit (P, 47); mândră bucurie (P, 47); cununi
izbânditoare (P, 47); palidu veșmânt (P, 123); susur nesimțitor (P, 144).
Relaţiile dintre epitete se realizează prin juxtapunere, coordonare sau
subordonare. Ele ajută fie la crearea unor epitete duble obţinute prin
antepunerea sau postpunerea unor adjective propriu-zise: păduri vechi şi
stufoase; semeaţă şi groaznică strigare (N, 84); căile zâmbitoare şi înflorate
(N, 83); sfiaţă şi cuvioasă îngrijare (N, 109); cerul limpede și senin (PK,
224); vânt mare și turbat (PK, 226); mândra, albă fată (PK, 237), fie la
obţinerea unor epitete triple: zâmbet de bunătate prefăcut şi amăgitor (N,
72); dragoste curată, adâncă, îngerească (N, 93).
Odobescu folosește mai multe tehnici de alcătuire a acestei figuri de
stil, fiind conștient că valoarea expresivă a unui epitet derivă atât din
aspectul său lexical abstract sau concret, cât și din semnificația lui în raport
cu elementul regent.
Dar cum nu se poate detașa în totalitate de stereotipiile tinereții,
repetă în mod abuziv construcții preluate din tradiţia populară, care conțin
adjectivele adânc și dulce: adânca durere (N, 88); jale adâncă (N, 99);
chinuri adânci (N, 95); simţiminte adânci (PK, 154); dulce mulțumire; dulce
undă; suspine mai dulci (P, 123); dulci cântări (144); dulce nume (181);
dulce încântare (N, 93); dulci şi duioase visări (PK, 128); dulci mulţumiri
(PK, 131); dulcelor dezmierdări (PK, 144); cugetărilor dulci şi duioase
(PK, 149); dulce răpire (PK, 164); dulcea viaţă (PK, 208) etc. Deși devenite
la un moment dat supărătoare, aceste epitete ornante dezvăluie nu doar
lejeritatea cu care Odobescu le manevrează pentru a induce efectul artistic,
ci și tendința stilistică promovată în literatura epocii sale.
Totodată, autorul nu se rezumă doar la a reproduce așa-zisele
„podoabe stilistice”, ci inserează uneori în texte epitete apreciative: sunete
uşoare şi nedesluşite; suflete duioase; farmecul tainic (PK, 130); ochi
fermecători; (PK, 238); vorbe blânde (PK, 146). Sensibilitatea sa poetică
reiese din modul în care noțiunile descrise capătă valori evocatoare și
apreciative, în urma alocării unor calități fizice sau morale.
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Capacitatea de observație și de redare senzorială a mediului
înconjurător este surprinsă în modul în care scriitorul creează epitete fizice
cromatice, atât substantivale: cu părul de aur (PK, 237); un pod întunecat
de fier și de aramă (PK, 226); râuri d-aur (P, 46); pulbere d-aur; lanțuri daramă (P, 47); glas d-aramă (P, 48), cât și adjectivale: auritul văl (N, 73);
raze argintii (N, 115); fața argintie (P, 47); coardă aurită (P, 64); raza
aurită (P, 65).
Dar puterea de evocare a peisajelor și a portretelor descrise nu
derivă doar din utilizarea câmpul semantic al metalelor, devenit deja clișeu
artistic pentru Odobescu, ci și din modul în care culoarea, prin diverse
nuanțe, dezvăluie viziunea scriitorului asupra lumii create. Astfel, dacă albul
este asociat cu senzația de inofensivitate: flăcăraie alburii (PK, 227); albă,
dalbă fată (PK, 237); luceafărul albicios al dimineţei (N, 104), negrul și
roșul redau o atmosferă apăsătoare: vâlvoare roşiatică (PK, 131); nor de
roşală (N, 93); nor răpede și negru (N, 115); veșmintele cernite (N, 88);
negre vârfuri sfărâmate (N, 114). Sporirea efectului vizual și tactil reiese,
mai ales, din sintagma se cască, întunecos și rece, tăcutul, pustiul mormânt
(PK, 243), concepută sub forma unei figuri de stil, a cărei simetrie este
garantată de prezența a două elemente predicative suplimentare şi a două
atribute adjectivale.
Întrucât Odobescu este preocupat să surprindă, deopotrivă, reacții și
stări sufletești, el mizează pe numeroase epitete morale, care sunt, cel mai
adesea, alăturate unor „stări, acte și facultăți sufletești”6. Astfel, se remarcă
plăcerea scriitorului de a trece diverse sentimente (fie de iubire, fie de
suferință) prin filtrul gândirii raționale: duioase cugetări; triste gânduri (PK,
244); gândurile melancolice (PK, 245); jalnice gânduri (N, 88); cugetări
mâhnicioase (N, 89) sau al subconștientului: vis mângâietor (N, 102);
înflăcăratelor visări (N, 104).
Tabloul perceptiv este completat cu structuri ce implică motive
împrumutate din lirica populară, precum dorul: dor fierbinte (N, 95);
zadarnice doruri (PK, 172) și dragostea, asociată aluziv tot cu dorul, dacă
acesta este interpretat ca „dorință arzătoare,… senzuală”7: drăgăstoasă

6
7

Vianu, 1965, p. 177.
Coteanu, 1973, p. 163.
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româncă (PK, 242); dragoste îngerească (N, 93); amoroase porumbiţe (PK,
140); farmec amoros (PK, 141)8.
În asocierea epitetelor morale cu noțiuni ce redau o realitate fizică,
autorul mizează mai ales pe construcții auditive, în care nucleul îl reprezintă
un cuvânt din câmpul lexical al sunetelor: vuiet armonios (PK, 175);
vibraţiunile melancolice (PK, 176); glas jalnic și treptat (N, 87); răsunet
tânguios şi depărtat (N, 87); sunet jalnic (N, 88); urlet întărâtat (N, 104);
șoapte fioroase; țipăt sfâșietor și tânguios (N, 108).
Cu toate că Vianu elimină din această clasificare epitetele care se
construiesc în jurul fizionomiei umane9, ele redau, în realitate tot niște
sintagme artistice cu valoare morală: cu ochii de balaur; ochi dulci,
fermecători; grai dulce, cântător; ochi galeși și pătrunzători (PK, 237);
buzele fragede și rumeioare (PK, 238); râs de nebunatică bucurie (PK,
238); zâmbire îngerească (N, 103); trup mlădios; chip luminos (PK, 237);
ochirea-i strașnică și hotărâtă (N, 88); ochirea-i fulgerătoare (N, 89); mâna
mohorâtă (N, 115).
Din analiza tipurilor de epitete utilizate de către Odobescu reiese faptul că
acesta cunoaște instrumentele și procedeele de redare a gândirii și imaginației
lirice, dar nu are puterea de reprezentare estetică a unui scriitor înnăscut.
1.2. Comparația reprezintă atât principala figură de stil specifică
limbajului popular10, cât și un procedeu clasic de amplificare a expresiei
artistice, păstrat de majoritatea scriitorilor români din secolul al XIX-lea.
Având acest „bagaj cultural”, Odobescu consideră abstractizarea o formă a
expresivității limbajului, dar se străduiește să diversifice tehnicile de
obținere a comparațiilor și să le folosească doar atunci când dorește să
evidențieze termeni precum: fericirea, veșnicia, independența, admirația etc.
Astfel, în poezii, autorul inserează cu ușurință conjuncțiile corelative
precum ... așa și precum .... tot asemeni, pentru a construi un monolog
interior, în timp ce verbele de legătură identificate completează mesajul
poetic, într-o abordare ușor metaforică în care a domni este asociat cu a luci,
iar a colinda cu a apuca un drum glorios (P, 64).

Aceleași motive specifice liricii populare sunt prezentate mai detaliat în subcapitolul
următor: 2. Poeziile – preliminarii ale dezvoltării creative.
9
Cf. Vianu, 1965, p. 178.
10
Cf. Coteanu, 1973, p. 23.
8
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Atunci când comparația este introdusă prin ca, se pot identifica două
situații asemănătoare din punct de vedere al construcțiilor cu un singur
termen echivalent pentru elementul comparat, dar care diferă în privința
verbelor utilizate. Este vorba de verbul copulativ a fi, preferat mai ales de
creatorii liricii populare: ca trâmbiță... este strigătu-i (P, 144); a țării
neatârnare e numai ca un pai (P, 47) și de verbele predicative a văpăia și a
fura la prezent, care asigură legătura cu elementele comparate flăcări și
Prometeu, devenite simboluri ale speranței, patimii geniului și ale răzvrătirii
umane creative în fața unei sorți potrivnice: lună... ca flăcări văpăiezi (P,
47); Să furi, ca Prometeu, scânteia (P, 48).
Cum este un alt element comparativ, identificat într-o singură
construcție pentru a sugera efemeritatea condiției umane. Elementul comparat
din versurile Trecut-au fericirea-ți ș-a’ tale sărbători/Cum trec... plăpânde,
dalbe, flori (P, 46) este echivalentul unui adverb de mod, întrucât poate fi
„tradus” prin prea repede. De remarcat este faptul că Odobescu folosește aici
cel mai răspândit termen de comparație din poeziile populare: floarea, care este
însoțit de două dintre cele mai frecvente adjective: albul, în ipostaza de culoare
dominantă, și fragilitatea ca formă de sugestie a vieții trecătoare.
Printr-un procedeu al contrastului sunt create două comparații din
alcătuirea cărora lipsesc însă adverbele comparative. În primul caz apare din
nou a fi ca verb de legătură: firea-i numai un susur (P, 144), iar în cel de-al
doilea caz, adverbul comparativ este înlocuit cu adverbele de timp
antonimice atuncea și acum. Intenția autorului este de a lăuda eroismul
strămoșilor români și de a condamna nepăsarea urmașilor acestora, care nu
conștientizează că p-atuncea... pe loc pierea dușmanul, dar acum trăiesc cu
umilința (P, 46).
Pe parcursul evoluției sale literare, scriitorul găsește și ale modalități
de a alcătui cea mai simplă comparație, renunțând uneori la cuvântul ca, dar
ținând cont de existența celor două elemente obligatorii: termenul care se
compară (T1) şi termenul cu care se compară (T2). Astfel, Odobescu obține
același efect prin inserarea unor adjective aflate la gradul comparativ de
superioritate, care impun alăturarea adverbului decât: mai mult vesel decât
duios (PK, 223); glodul noroios mai rece decât gheața, mai negru decât
ceața (PK, 229); o piatră... mai roșie decât fraga muntelui, mai vie decât
para focului (PK, 230).
Absența adverbului comparativ apropie uneori comparația de
metaforă, dar tensiunea artistică este estompată din cauza procedeului de
dezambiguizare a mesajului, pentru care este responsabil chiar scriitorul:
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mură-albastră11-i ochiul tău; sloi de gheață netopită/e chiar inima-ți răcită
(PK, 214)
Privind din punct de vedere sintactic, comparația este exprimată cel
mai des printr-un complement circumstanţial comparativ. Totuşi, nu
întotdeauna complementul comparativ garantează obţinerea unei comparaţii
în adevăratul sens al cuvântului, care să înfrumuseţeze contextul. Astfel că,
uneori, el doar asigură definirea obiectului comparat: ai mintea ca de prunc
(N, 118) v-ati colăcit ca târâtoarele (N, 89) - intenţia este de jignire;
întrebuinţându-i ca slujbaşi ai bisericei, ca soli, ca vameşi, ca dragomani şi
chiar, uneori, ca cârmuitori de ţinuturi (94) - este doar o enumerare fără
niciun efect plastic.
În realitate, scopul unei comparaţii este de a spori efectul stilistic al
obiectului comparat, de a-l scoate din anonimat prin conturarea unei imagini
vii, care să aibă ecou în memoria cititorilor.
Urmărind clasificarea din punct de vedere gramatical12, T2 poate fi:
- complement comparativ simplu: nor de turci înainta ca lăcustele
(N, 80); lacrimi ca mărgăritarele (N, 103); troienii de ninsoare ca munţii
(N, 113) sau complex: perete... fioros şi cobitor ca urma unui păcat (N,
112); fragedul obraz se roşise ca pieliţa unei piersici dogorite de soare;
doru-mi ca un fum cuvios de tămâie; mă simții cufundat ca într-un nor
întunecos (N, 104). Complexitatea ultimelor sintagme este asigurată prin
integrarea în structura comparației a unor epitete construite după schema
substantiv-nucleu + adjectiv.
- propoziţie circumstanţială: două fiinţe ce semănau una cu alta cum
seamănă cruntul junghietor cu jertfa-i nevinovată” (N, 100).
- atributivă: scârbă să vă fie a pleca capul la trupul unui om care a
fost urgia oamenilor şi biciul Satanei (N, 89); în această situaţie se
subînţelege firea întunecată a lui Mircea Ciobanul, chiar dacă lipseşte
elementul comparativ concret.
Cea mai complexă comparaţie este însă cea structurată sub forma
unei fraze, ale cărei propoziţii sunt introduse anaforic prin adverbul astfel,
prin care este sugerată asemănarea dintre comportamentul lui Mihnea și cel
al unui lup, ambii urmând să-și afle sfârșitul în urma acțiunilor lor nefaste:

Cf. Coteanu, 1973, p. 142: De regulă, în limbajul popular, murele constituie un termen de
comparație pentru ochii negri.
12
Dragomirescu, 1995, pp. 125-126.
11
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Astfel… nu prevedea groapa ce sta căscată dinainte-i; astfel și lupul cu puii
săi pustiază codrii (N, 77).
Includerea comparațiilor în structura unui grup verbal constituie un
progres în tehnica lui Odobescu de a crea aceste figuri de stil, în raport cu
cele identificate în poeziile din tinerețea sa:
trec repede ca un nor (PK, 138); strălucea... ca spicul crud al
grâului, ca rodul pământului (PK, 228); se pierdu ca o umbră (N, 91);
tremura ca frunza (N, 103).
Dar scriitorul nu renunță nici la formula sa de bază, care implică
asocierea termenilor comparativi în constituirea unor grupuri adjectivale: mândru
ca strălucitul soarelui (PK, 223); limpede și albastră întocmai ca seninul cerului
(225); vii și pătrunzători ca ochii de femeie (PK, 229); mlădioasă ca o trestioară;
ruptă din soare, întocmai ca Ileana Cosânzeana (237).
Potențialul sensibilizator al autorului stă în felul în care acesta alege
să asocieze cei doi termeni comparați, care sporesc valoarea viziunii sale cu
cât între ei există o inegalitate mai mare. Cu alte cuvinte, comparațiile care
stabilesc „echivalențe între realități diferite”13 sunt cele mai reușite.
Luând, astfel, în calcul conţinutul semantic14 al termenilor T1 şi T2,
adică ţinând cont de „polurile” însufleţit şi neînsufleţit, sunt identificate
comparaţii omogene şi eterogene:
- însufleţit – însufleţit: aleargă toţi cu nădejdea ca puii la cloşcă (N,
69); ca o balauroaică mi se sumeţea împotrivă (N, 75), amploarea
comparațiilor fiind dată de substratul cuvintelor cloșcă și balauroaică,
primul sugerând protecția, cel de-al doilea agresivitatea.
- neînsufleţit – neînsufleţit: unele fac referire la cadrul natural:
Vântul vâjie şi geme ca nişte jalnice glasuri (N, 108); razele lunii... ca
pietre scumpe; se aşternea drumului ca suflarea vântului pe iarba de pe
câmp; (N, 74); altele se referă la părţi ale corpului omenesc: mâinile şi
picioarele-i... pluteau ca frunze-ngălbinite (N, 114); ochii clipiră ca o
candelă ce moare (N, 68).
Autorul intenţionează să evidenţieze anumite trăsături de caracter ale
personajelor, aşa că apelează la comparaţii stilistice cu valoare: ironică: Vai
de biată moşie dac-o fi să-i meargă toată seama şoldâş, ca Făt-Frumos ăl
ghebos! (N, 90) sau agresivă: rânji ca cânele (N, 76); alergaţi, ca dulăii, la
pradă (N, 89); ca copoii adulmecă orice mişcare (N, 75) – în toate aceste
13
14

Bulgăr, 1968, p. 210.
Cf. Gáldi, 1976, pp. 278-279.

247

exemple se observă preferinţa lui Odobescu pentru utilizarea cuvântului
câine sau a unui sinonim al acestuia ca termen de comparaţie (T2) pentru a
contura trăsăturile negative de carater ale personajelor.
Uneori comparaţiile odobesciene sunt inspirate din mediul casnic:
apele se joacă ca suveica pe iţele războiului (N, 113) sau din cel natural, în
foarte multe exemple fiind valorificat simbolul luminii: piatră... întocmai ca
seninul cerului (PK, 225); o zare de lumină… creștea ca un luceafăr
albicios, ca o pară de foc luminoasă (N, 114); mândru ca strălucitul
soarelui la amiezi; blând ca razele line și mângâioase ale lunei; sprinten ca
luceafărul sclipitor al dimineței (PK, 223). Ultimele trei exemple sunt
construite asemănător: T1 (termenul care se compară) este un adjectiv, iar
T2 (termenul cu care se compară) conţine substantive şi adjective care
contribuie la alcătuirea unor epitete.
Efectul cromatic este asigurat mai ales prin construcții specifice
limbajului poetic popular, în care albul este element comparativ dominant,
mai ales în combinație cu „strălucirea, luminozitatea sau limpezimea”15: o
porumbiţă albă ca spuma laptelui la mulsoare, ca florile crinului la raza de
soare (PK, 236); dinți albi și mărunți ca bobul nestemat (PK, 238); zăpada
mai puțin albă decât pielița ei; fața albă ca crinul (PK, 241).
Comparaţiile identificate în textul nuvelelor lui Odobescu sunt mult
mai numeroase faţă de cele găsite în Pseudokinegheticos (exceptând
secvenţa cu basmul, care conţine de asemenea preocupări la nivelul utilizării
figurilor de stil), ceea ce demonstrează că scrierile sale narative pure sunt
create după un calapod clar, promovat şi de predecesorii autorului în materie
de creaţii literare de influenţă romantică.
1.3. Inversiunea este o figură de stil dependentă de topică. Aceasta,
datorită flexibilității din limba română, permite aşezarea cuvintelor în enunţ
după bunul plac al vorbitorului şi în funcţie de ceea ce el vrea să transmită.
Încă din tinerețe scriitorul păstrează inversiunea ca artificiu de
transformare a limbajului uzual într-unul artistic. Exercițiile sale versificate
și-ar pierde din efectul stilistic, dacă s-ar renunța la schimbarea ordinii
cuvintelor. Inversiunea se întâlnește peste tot în poeziile odobesciene,
devenind a doua cea mai frecventă figură de stil, după epitet, și apare atât în
poziție antepusă, cât și postpusă.

15

Coteanu, 1973, p. 153.
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În primul rând, rolul său este de a ajuta la crearea epitetelor
adjectivale: mândră Românie; vechi făgăduințe (P, 46); aspră voinicie (P,
47); luminoase sfere; limpedea-cătare (P, 48), a epitetelor cu substantive în
genitiv: a patriei iubire, al toamnei crivăţ (P, 46) și a adjectivelor
pronominale precedate de articolul posesiv genitival. În al doilea rând,
inversiunea odobesciană, obținută prin antepunere, vizează și ordinea altor
cuvinte din propoziție, fără rol în elaborarea epitetelor, a metaforelor sau a
comparațiilor. Astfel, în exemplul Dar geniul pe dânsul atunci îl va mâna
(P, 48) accentul se simte pe pronumele personal în caz acuzativ pe dânsul,
intenția autorului fiind de a-și exprima viziunea cu privire la rolul românului
intelectual în schimbarea destinului țării.
Poezia Eu crez că dulceață... frapează prin construirea unor
inversiuni excesive care forțează logica enunțului, culminând cu așezarea
unuia dintre predicatele verbale la final, ca în exemplul: Crez că vântulețul/
Pe mai dulce undă/ Decât neagra-ți buclă/ Nu poate-adia (P, 123).
Menținerea senzației de limbaj popular se realizează și prin scrierea
auxiliarului după un verb, această inversiune poetică fiind numită anastrofă.
Mai exact, auxiliarele postpuse ajută la formarea perfectului compus: trecut-au
(P, 46, 47); simțit-a (P, 144); iubit-am (P, 181) și a viitorului: sosi-vei; fi-vor (P,
64). Anastrofele obținute astfel au rolul de a evidenția auxiliarul mutat din
poziția sa normală cu scopul de a da mai multă emfază versurilor create.
Numeroasele exemple identificate susțin ideea conform căreia
inversiunea este marcă a enunțului poetic odobescian.
În cazul nuvelelor și operei Pseudokinegheticos se constată
preferința pentru punerea adjectivelor în faţa substantivelor aflate la genul
feminin: nalte râvniri, asprei judecăţi, măreaţa pompă (N, 87); cucernică
smerenie; tânguioasa familie (N, 88); tainică melancolie (N, 93);
nemilostiva ursită (N, 83) și mai puțin în fața celor neutre: ţepene ziduri;
vecinicu-i lăcaş (88); mlădiosul mijloc (N, 103); dureroasele lanţuri (N,
69); misterios efect (PK, 154) sau masculine: luminatului mort (N, 88); biet
călugăr (N, 68); înalţilor munţi (PK, 151).
Procedeul postpunerii, deși nu este la fel de frecvent ca cel al
antepunerii, constituie tot o variantă de accentuare a unor imagini, în
special, vizuale. Astfel, privind din punct de vedere sintactic, apar cazuri în
care subiectul, pentru a fi scos în evidență, este postpus predicatului: trecu
el (PK, 224); sta mărmurit voinicul; că-ți voi da eu (PK, 225); Ani mulţi
întru noroc şi fericire urăm măriii-tale! (N, 69). În ultima propoziție,
datorită topicii, accentul este pus pe urarea propriu-zisă şi persoana căreia îi
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este adresată: măriii-tale, în timp ce verbul urăm rămâne cel mai estompat
cuvânt din întreaga sintagmă.
Uneori însă, procedeul este chiar invers: fiind așezat înaintea
subiectului, predicatul are rolul de a amplifica starea de spirit a unui
personaj: se temea tiranul (N, 75).
Dar topica nu este relevantă în privința raportului dintre subiect și
predicat decât atunci când, prin distanțare, se produce o insuficiență
sintactică16, care asigură o ramificare sintagmatică. Spre exemplu, pentru a
nu fi afectată enumerarea unor elemente ce țin de conturarea atmosferei
narative, autorul plasează subiectul după predicat, la o distanță mai mare de
el, folosind în acest sens o completivă de scop: În cap mergeau, ca să
deschidă drumul, dorobanţii cu gârbace şi vânătorii de plai şi de Olt cu
lungi sâneţe (N, 71). Același principiu este întâlnit des la nivel frastic, unde, prin
asocierea cu alte procedee stilistice, sunt create perioade ramificate, ce conțin o
tensiune semantică accentuată: Acela ar face să răsune... reamintind... când
nobilul castelan... se pornea călare... ca să vâneze... sau ca să
doboare....răpezind asupra-le agerii săi șoimi, legați de oblâncul șelei (PK, 151).
1.4. Repetiția nu poate lipsi din tabloul stilistic odobescian, fiind o
particularitate a limbajului popular, aplicată în textele scriitorului sub mai
multe forme.
În poezii, la nivel fonetic, tehnica lui Odobescu de a obține aliterația
se bazează, în special, pe asocierea dintre un verb și un substantiv: Fericeami ofiliți (P, 63) sau dintre un substantiv și un adjectiv: scumpa mea moșie
(P, 64); adânca durere (P, 46). Totuși, pentru a crea un impact auditiv
puternic, scriitorul mizează pe jocul de cuvinte, care are la bază aliterația
compusă cu ajutorul consoanelor fricative v și f și a celei lichide l. Urmărind
clasificarea formelor aliterante, realizată de Ovid Densusianu17, se poate
constanta că Odobescu reușește să creeze cel puțin câte un exemplu pentru
fiecare formă: aabb – aliterație împerecheată: În venele române vor fulgera
fiori (P, 47); abab – încrucișată: Să verse focul vieții în strofele (P, 47); abba
– îmbrățișată: nu varsă suflarea lui cea vie (P, 47).
Asonanța se face remarcată în versurile odobesciene prin repetarea
vocalei u, efectul creat fiind atât eufonic, cât și specific unui discurs

16
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Cf. Găitănaru, 2008, p. 48.
Densusianu, 1895, pp. 58-59.
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patriotic sumbru: Pulbere d-aur ascunde putregai (P, 47); duc jugul cu
cuget umilit (P, 47).
La nivel semantic repetiția dă un anumit ritm versurilor și contribuie
la conturarea temei patriotismului în situațiile următoare: te iubesc, țărm
părintesc; te iubesc fără de preget; te iubesc numai pe tine (P, 63) sau s-a
stins la noi, s-a stins virtutea (P, 47). Verbele reluate amplifică atât latura
poetică, cât și profunzimea simțirilor scriitorului. Odobescu manevrează cu
lejeritate verbele tranzitive, pentru că acestea îi dau posibilitatea unor
completări explicite, cum este cazul lui voi (P, 63) (vreau) și crez (P, 123),
primul folosit de două ori, iar celălalt de cinci ori.
Insistența anaforică este identificată și în alte contexte, când autorul
răspunde, de exemplu, la întrebarea retorică formulată în strofa anterioară,
folosind negația repetitivă Nu! ca modalitate de punere în opoziție, la nivel
semantic, a vitejiei străbune și a nepăsării actuale. Accentuarea ideii lipsei
de patriotism reiese, de asemenea, din versurile mulți te apasă/ Mulți din
sângele-ți trăiesc (P, 63), ca urmare a repetiției subiectului mulți.
Preferința scriitorului pentru elaborarea unor subordonate
circumstanțiale de timp este evidentă datorită repetării, din loc în loc, a
adverbului relativ când ca element introductiv: Când cete... când ungurul șiosmanul/ Zdrobeau; Când se sculau românii (P, 46); când omul n-o învie/
Când el nu varsă (P, 47).
Odobescu folosește un anumit subtip al repetiției, epanadiploza,
atunci când repetă un cuvânt la începutul și la sfârșitul unei unități metrice,
cu scopul de a conferi versurilor un anumit echilibru: Dar fugiți, gânduri
noroase/.... Măcar un minut fugiți. (P, 63). Pe lângă simetria obținută,
imperativul fugiți, identificat în primul și în al patrulea vers, dă un aspect
emfatic discursului patriotic. În căutarea unor noi variante de obținere a unei
armonii versificate și de fixare a temei iubirii față de țară, Odobescu
apelează la anadiploză, repetând, astfel, în mod simetric, verbul văd la sfârșitul
unei unități metrice și la începutul unității următoare: Sunt ferice că-mi văd
țara/ Văd curgând Dunărea lin/ Sub cer neted văd cum seara (P, 63).
În Pseudokinegheticos se disting mai întâi sintagmele formate din
termeni identici sau parțial identici, dispuși unul lângă celălalt, care
contribuie la formarea adverbelor sau a locuțiunilor adverbiale: rămăsese
departe, departe; se trezi singur-singurel (PK, 224); vrând-nevrând (PK,
239); singuri-singurei; cu încetul, cu încetul (PK, 239); destul, destul își
închisese ea tinerețele (PK, 241); curând, curând (PK, 243). Ultimele trei
exemple dezvoltă, la nivel semantic, un aspect durativ, accentuat de repetiția
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pseudotautologică18. Respectând aceeași schemă de alăturare imediată,
termenii repetați pot fi din punct de vedere gramatical verbe: să trecem, să
trecem înainte (PK, 217); nu pot, nu pot chiar de-aș vrea (PK, 240);
substantive: voinice, voinicele (PK, 236); urâtul, urâtul ce pocit... urâtul ce
urgisit (PK, 240) și pronume: nimeni, nimeni nu veni (PK, 241). Rolul
expresiv al acestor sintagme este de a amplifica trăiri sau de a derula
acțiunea într-un anumit ritm.
La nivel lexical, repetițiile: o coadă, o coadă lungă, lungă (PK, 147);
multă, foarte multă răbdare (PK, 180) devin mai mult o variantă de
exprimare a superlativului stilistic.
Dar termenii unei repetiții sunt plasați și la o oarecare distanță unul
față de celălalt ca urmare a tendinței autorului de a face divagații sau pauze
explicative: d-aș fi mai lăudăros din fire,... și nefiind astfel, iată o puternică
dovadă că nu sunt…, d-aș fi, zic (PK, 133); când începi, adică să fie cu
iertăciune, când începi (PK, 146); toate zburătoarele + enumerare + toate
picau (PK, 225). Procedând astfel, Odobescu se asigură că mesajul său este
recepționat de toți cititorii, care nu sunt nevoiți să reia anumite paragrafe
bogate în detalii.
În schimb, construcția negativă identică, repetată la un anumit
interval și devenită motto al capitolului: să n-aibi milă, că nici de tine
nimeni nu va avea milă... Mâna mea s-a muiat... Să n-aibi milă (N, 69)
indică, la nivel stilistic, intensitatea momentului declanșator al intrigii din
nuvela Mihnea Vodă cel Rău.
La nivelul părților de propoziție se constată prezența polisindetului,
acea repetiție exagerată a unor conjuncții coordonatoare sau prepoziții cu rol
cumulativ sau de insistență: lucră… când cu pensula…, când cu plumbul…,
când cu dăltița (PK, 203); să străbat… și codrii… și piscurile… și
vizuinele… și luncile…, ba chiar și pustiile (PK, 164).
O altă figură sintactică cu un efect artistic sporit este chiasmul,
produs prin încrucișarea unor termeni repetitivi simetrici: el numai cu ea, ea
numai cu el (PK, 239); noaptea ca și ziua, ziua ca și noaptea (PK, 241).
Repetiția contribuie și la structurarea simetrică a unor fraze compuse
din mai multe subordonate introduse prin aceleași conjuncții sau adverbe.
Este vorba, mai exact, de repetiția anaforică, ce impune, pe de o parte, un
anumit ritm la nivel frastic, iar pe de altă parte sporește caracterul poetic al
construcțiilor: știe că,... pe când marele Ulpiu biruia..., pe când el umplea
18
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(PK, 161); ascultând... cum vrăbile limbute ciripesc și cum brotăcelul cântă
vesel (PK, 164). Folosirea bicolonului ca formă de fragmentare anaforică se
observă, de asemenea într-o frază, al cărei echilibru perfect este garantat
prin repetarea relativului cine și a demonstrativului acela: Cine ar ști..., cine
ar putea..., acela ar face,..., acela ar fi... (PK, 151).
Dar Odobescu poate ramifica mai mult perioadele sale utilizând
tricolonul: povestind cum sălbaticul, … cum vânătorul,… cum acea
fantastică ființă (PK, 152); aci, artistul a imitat…, aici iar, el amintește…,
aci, încă, pare că… (PK, 177) sau paralelismul sintactic: nici nu prinde
veste..., nici nu vrea..., nici nu bagă-n seamă..., nici că ia aminte,... ci vesel
omoară (PK, 230).
1.5. Enumerarea nu apare foarte des în poeziile odobesciene.
Atributele și complementele legate prin juxtapunere sau prin conjuncția
coordonatoare și conferă versurilor un efect cumulativ: glas tare, sunător
(P, 62); țara frumoasă, roditoare (P, 47) - atribute; mândră și tare (P, 62);
vesel și ușor (P, 65); flori și stele (P, 62); în ce farmec, ce uimire (P, 62) complemente. Pe lângă rezultatul cumulativ sugerat de sintagma munții cu
pâraie, cu piscuri, cu zăpezi, (P, 47) apare și cel al realizării unei scurte
descrieri, ambele datorate nu doar enumerării atributelor substantivale, ci și
repetiției simetrice a prepoziției cu, astfel încât combinația obținută se duce
pe terenul altei figuri de stil – anafora, mult mai bine pusă în valoare de
Odobescu în operele maturității sale. Același gen de enumerare complexă,
se regăsește în versul: vremi de trudă, de luptă, de aspră voinicie (P, 47), în
care se remarcă repetiția anaforică a prepoziției de, urmată de trei atribute
substantivale, combinație menită să amplifice ideea trecutului istoric funest.
În alt context, intenția descriptivă obținută prin enumerație este
redată în două versuri cu ajutorul unor complemente circumstanțiale de loc:
Sus în deal, peste câmpie/ În pustiul Bărăgan (P, 64).
Efectul de insistență apărut în enumerarea amor, suferințe, toate-au
pierit (P, 181) este asigurat de un asindet, acea figură sintactică prin care
este suprimată conjuncția coordonatoare și, facilitându-se, astfel, senzația de
apropiere mai profundă între termenii aleși.
O situație aparte o constituie două construcții enumerative: veștezi
lauri și dafini viitori (P, 47) și larg, întins pământ (P, 63), în care sunt
alăturați termeni sinonimici pentru a amplifica ideea renașterii, respectiv a
măreției terestre, cu riscul ca autorul să fie considerat neglijent sau lipsit de
inspirație poetică în aceste situații.
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Lucrurile se schimbă însă radical de-a lungul evoluției literare
odobesciene. Dintr-o figură de stil puțin valorificată în perioada debutului
său literar, enumerarea devine parte esențială a stilului autorului, fiind foarte
des utilizată datorită multiplelor sale efecte stilistice, „de la descriere, la
ideea de acumulare și până la gradație”19.
În nuvele, ea apare sub forma unei aglomerări cantitative de termeni
aflați în relație de coordonare, cu scopul de a reda atmosfera secolului în
care are loc acțiunea. Senzația de aglomerare excesivă este dublată de
efectul polisindetului, bazat pe repetiția excesivă a prepozițiilor cu, prin,
din, pe, de şi dupe, care precedă anumite adjective și substantive: zălog de
scumpe, de dulci, de-ncântătoare nădejdi (N, 97); cu ura în inimă, cu
dispreţul izbândei pe buze, cu hotărârile (N, 91); din vechile neamuri..., din
Paleologi, din Comneni, din Rali, din Cantacuzeni, din Duci (N, 95).
Nu există o limită de termeni în enumerările lui Odobescu, pentru că
stă în natura stilului său scriitoricesc de a stoarce cu minuțiozitate toată
esența unui cuvânt. Rămâne impresionantă, prin numărul de termeni
inserați, descrierea unei liste de cadouri pentru nuntă, transformată, din
punct de vedere semantic, într-un mic dicționar de arhaisme, care aparțin
sferei bijuteriilor, materialelor textile, blănurilor de animale, obiectelor
pentru servit ceaiul: sipeturi de sidef... cu felurite alte bogăţii (N, 100).
Câmpurile semantice la care fac referire enumerările sunt foarte
diverse, trădând o documentare meticuloasă, dar uneori, acestea devin
exagerate datorită tehnicii autorului de a descrie amănunțit și de a ramifica
artificial textele create. Astfel, se întâlnesc paragrafe foarte ample, în care se
vorbește despre copaci: 13 denumiri (N, 106); plante ce cresc pe câmp: 14
denumiri (PK, 221); repere geografice: 7 denumiri (PK, 221); animale: 11
denumiri (PK, 228); oameni de cultură: 6 nume (PK, 181) etc. Scriitorul
preferă să încheie, de regulă, enumerările prin formulele și multe altele,
altele multe sau alții mulți, care au ca efect condensarea comunicării,
întrucât el nu mai are alte informații noi decât cele spuse deja.
Organizarea progresivă a enumerării, în care se pune accentul pe
sensul lexical al termenilor, și insistența asupra unor detalii duc la obținerea
climaxului: Ei au ucis pe bunul! pe milostivul Mihnea!... pe tatăl
sărmanilor!... pe fala Sibiiului! (N, 85).
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1.6. Metafora specifică scrisului odobescian are mai ales forma unor
epitete rezultate din stabilirea unei relații mai slabe din punct de vedere
estetic dintre un obiect și o calitate a acestuia. Deși autorul se află
permanent în căutarea unor formule poetice potrivite, imaginația sa cade sub
efectul convenționalismului, astfel încât conexiunile artistice realizate sunt
lipsite de varietate și, de aceea, permit rar crearea unor metafore pure.
Datorită funcției cvasimetaforice și a transferului dintre însușirile
faptelor gramaticale și ale celor ce țin de intuiția estetică, combinația
stilistică abstractă substantiv + substantiv în genitiv imprimă o anumită
sensibilitate artistică, care este, totuși, ușor de decodificat și care evidențiază
aspiraţia tânărului autor către o viaţă independentă, guvernată de frumosul
obţinut prin dragostea față de arta ce îi va asigura nemurirea literară: a păcii
dulce floare, al artelor izvor (P, 47) (=cartea); steaua nemuririi (P, 48) (=
recunoașterea meritelor); râul dulceții (P, 181) (=dragostea). Jocul semantic
dintre denotativ și conotativ este obținut și în alte structuri metaforice
timide: laptele dulce (P, 46) (= bogăție); zboru-ți prelungit (P, 48) (=
rezistență spirituală);.
Lucian Blaga este de părere că „limbajul cu adevărat poetic are acest
aspect «metaforic» chiar și atunci când nu utilizează metafore propriuzise...”20. Odobescu nu produce, într-adevăr, prea multe imagini artistice de
acest gen, dar reușește într-una dintre strofele poeziei Întoarcerea în țară pe
Dunăre să construiască un mesaj cu o încărcătură metaforică, deși versurile
sunt lipsite de orice figuri de stil evidente. Responsabil pentru acest fapt este
substantivul stelei, care are o dublă semnificație figurativă în text. Astfel, steaua
reprezintă atât destinul omului Odobescu de a-și duce existența în locul natal,
cât și o sursă de inspirație sau de creație pentru scriitorul Odobescu.
În textele sale epice, sensibilitatea personală a autorului este
evidențiată doar în câteva situații, când acesta alege ca reper un obiect cu o
încărcătură sumbră, pe care îl suprapune unui termen dintr-un domeniu total
diferit: laptele duşmăniei (N, 91); negura vieţii (N, 97); lacrimi de foc (N,
99); amurgul conștiinței (N, 112); oglinda întunecată a inimii (N, 108);
izvor de plânsoare (PK, 241). La polul opus se află două metafore care
sugerează o atmosferă de calmitate şi de inocenţă: văl al nevinovăţiei (N,
95); îngerul mântuirii (N, 104).
Metafora nestemate culese din salbele bogaţilor (PK, 182) face
aluzie la operele valoroase ale unor scriitori străini din care Odobescu
20
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255

extrage anumite citate pentru a-şi îmbogăţi propria lucrare literară. Tot din
câmpul lexical al bijuteriilor se inspiră autorul pentru a crea o metaforă
pentru pictură: una dintre cele patru podoabe artistice ale geniului omenesc
(PK, 187). Scriitorul vorbeşte cu modestie despre scrierea sa, pe care o
reduce la nivel metaforic doar la un fum de praf de puşcă (PK, 191).
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1. Hortensia Papadat-Bengescu și disputa masculin-feminin
Scrierile Hortensiei Papadat-Bengescu apar într-o literatură
eminamente masculină, cum era literatura noastră în epocă, și era absolut
normal să suscite diverse reacţii, mai ales că apăreau schimbări și în plan
social, existând o serie de polemici despre rolul femeii în societate.
Uneori controversată sau doar prost înţeleasă, chiar când era
susţinută, alteori suferind de pe urma misoginismului inerent al unei
literaturi a bărbaţilor, Hortensia Papadat-Bengescu este, ne spune Elena
Zaharia Filipaș, în Studii de literatură feminină, „prima scriitoare care, la
noi, a depășit graniţa culturală a feminităţii, impunându-se ca unul dintre
ctitorii romanului românesc modern” (Filipaș, 2004: 5).
Fără îndoială, Eugen Lovinescu, unul dintre susţinătorii romancierei,
a intuit primul tensiunea dintre masculin și feminin în opera scriitoarei,
remarcându-i spiritul analitic, înclinaţia spre trăire autentică și sinceritate,
distanţând-o de scriitura feminină de până atunci ce „se zbate între explozia
lirică și exuberanţa senzorială a contesei de Noailles, de pildă, și
sentimentalismul vaporos și sensibileria discretă a celor mai multe
scriitoare”. Diferenţierea îl face pe critic să tragă o concluzie drastică pentru
epoca sa: „Deși materialul este exclusiv feminin, atitudinea scriitoarei
rămâne, așadar, bărbătească, fără sentimentalism, fără duioșie, fără
simpatie chiar, (...) cu eliminarea dulcegăriei, prin procedee riguros
știinţifice” (Lovinescu, 1981: 228). Concluzia reprezintă, evident, o
prejudecată masculină, chiar dacă inconștientă, care a fost taxată drept
machistă de Eugen Negrici. Criticul Vladimir Streinu remarcă și el în
Concert din muzică de Bach „dominarea materiei epice indică un autor, iar
nu o autoare” (Streinu, 1968: 189).
Receptarea critică a scrierilor Hortensiei Papadat-Bengescu nu a fost
niciodată facilă, atât din cauza lipsei unei tradiţii a scrisului feminin de
calitate la noi, cât și din cauza unor prejudecăţi masculine, uneori
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răuvoitoare. Putem aminti în acest context de ironia ascuţită a lui Șerban
Cioculescu, susţinând că „tinerele scriitoare fac din afectivitate și
aproximaţie psihologică o vagă profesie” (Cioculescu, 1972: 304) sau de
maliţia misogină a lui Nicolae Balotă, conform căruia „în creaţia lor
prozatoarele sunt orientate exclusiv spre domeniul experienţelor erotice,
romanul feminin este romanul împlinirii vieţii prin ceea ce o romancieră
numea sexul de lângă drum”.
Însă aprecierile din partea criticii masculine sunt mult mai multe,
având girul unor nume importante din perioada interbelică și postbelică:
Eugen Lovinescu, George Călinescu, Pompiliu Constantinescu, Șerban
Cioculescu sau Nicolae Manolescu. Chiar Eugen Lovinescu este cel care va
pune în relaţie contextul social: ,,Literatura feminină urmează nu numai
condiţiile sufletești ale femeii, ci și condiţia ei socială”, susţinând caracterul
diferit al scrisului bengescian: „În mijlocul unei literaturi oarecum rituale,
mai mult suspinată decât afirmată, literatura d-nei Hortensia Papadat
Bengescu aduce o notă de francă senzualitate, de exaltare păgână împinsă
până la narcisism, și de dorinţă inutil strigată” (Lovinescu, 1981: 228).
Revenind la disputa masculin-feminin, critica de azi pare să fi găsit
nota justă, fără îndoială și datorită evoluţiei terminologiei și a fenomenului
feminist în sine. Astfel, Elena Zaharia Filipaș spunea: ,,Hortensia PapadatBengescu a găsit prin scris o cale de a fi în același timp femeie - după
natura sa biologică, dar și om, adică bărbat, după zestrea spirituală”
(Filipaș, 2004). Și criticul Eugen Negrici în articolul False concepteliteratura feminină, din revista Dilema veche, anul III, nr. 120/ 12 mai 2006,
prezenta o concluzie pertinentă la care a ajuns critica de azi, considerând
antagonismul între feminin și masculin o falsă problemă: „Nici stilul, nici
viziunea artistică și nici planul moralei actului creator nu furnizează
destule argumente viabile pentru a atașa un sex anume literaturii”. Carmen
Ardelean în articolul Proza feminină în faţa oglinzii, din revista Caiete
silvane (Ardelean, 2009: 17), merge mai departe cu aceste consideraţii,
legând evoluţia prozei feminine de mutaţiile suferite de romanul interbelic:
„Credem că acceptarea, cu seninătate și în deplină cunoștinţă de cauză, a
existenţei de facto a sferei feminine din cadrul literaturii române nu trebuie
interpretată drept act discriminatoriu cu tendinţe izolator-peiorative și nu
înseamnă descalificare valorică. Negarea vehementă și cu obstinaţie a
specificului feminin al unei atare proze o lipsește, nemeritat de calităţile ei
intrinseci” (Ardelean, 2009: 17).
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Așa cum puncta foarte bine, Elena Zaharia Filipaș, în Studii de
literatură feminină, receptarea operei Hortensia Papadat-Bengescu oscilează
între recunoașterea feminităţii ca factor structurant esenţial și contestarea
acesteia în numele ,,intelectualităţii procesului de creaţie”. E adevărat însă,
că proza feminină manifestă și o serie de caracteristici care pot fi
considerate minusuri, pe care Cella Serghi și Olga Caba le identifică,
răspunzând anchetei organizate de Liana Cozea pentru revista Familia: lipsa
simţului monumentalului, ocolirea esenţelor și cantonarea în nuanţe, dar și
faptul că ,,femeia va încerca să seducă prin scris, prin stilul ei personal,
prin absurditatea care o caracterizează, prin faptul că ei îi trec prin minte
alte lucruri decât bărbatului(...) Din nefericire, scrisul feminin polarizează
nevoia de a se plâng”. Însă, spectrul larg al particularităţilor literaturii
feminine se va concentra asupra unor concepte cheie, ce se vor regăsi în
majoritatea exegezelor: subiectivitatea, autoreferenţialitatea, narcisismul,
psihologismul, erotismul, cultul aparenţelor, la care, pentru proza Hortensiei
Papadat-Bengescu se vor adăuga refuzul maternităţii, instituţia bârfei,
competiţia cu semenele și reprimarea sexualităţii. În receptarea prozei
feminine este important să nu scăpăm din vedere observaţiile lui Constantin
Noica: „Într-o lume cum e cea contemporană, unde toate par a tinde de o
anume lege a degradării energetice, unde toate decad și obosesc, faptul
feminităţii e ca un miracol despre care încă nu se vorbește îndeajuns”
(Noica, 1938: 2) și Mihail Sebastian: „Pare curios, dar femeile aduc în
literatura un accent de gravitate ce contrazice prejudecăţile noastre despre
ușurinţa lor” (Sebastian, 1936: 508).
2. Misterul feminin și feminitatea
Misterul feminin e un concept care se suprapune peste eternul
feminin și vine spre zona miturilor și a arhetipurilor prezente în literatura
noastră. Misterul feminin posedă un caracter înglobator, de nedefinit, spre
deosebire de misterul ca problemă care ţine de o incomprehensibilitate
obiectivă, momentană, deci care poate fi analizată. Misterul și feminitatea
sunt legate într-o mai mică măsură de locul femeii în societate și de
concepţia asupra feminităţii. Sanda Radian face câteva observaţii interesante
în Portrete feminine în romanul românesc interbelic (Radian, 1986: 5),
despre cum, în ciuda faptului că societatea a evoluat și odată cu ea și
părerile despre locul femeii în societate, părerea despre feminitate s-a păstrat
aproape neschimbată. Cele două concepte derivă unul din altul și fuzionează
uneori, fără ca suprapunerea lor să fie totală. Aceeași Sanda Radian ne
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lămurea că: „În romanul românesc interbelic se acordă un loc important
misterului feminin, femeii învăluită mai dens sau mai străveziu în mantia
enigmei și prozatorii se străduiesc să mitifice sau să demitifice această
enigmă” (Radian, 1986: 6). Pentru romanul modern, de cele mai multe ori,
misterul feminin reprezintă „declanșatorul acţiunii”. Până în secolul al
XIX-lea, figura femeii era redată simplist, unidimensional, benefică sau
malefică, ceea ce reprezintă o prejudecată, prezentă scriitori de geniu, chiar
dacă nuanţat – Dante, Racine, Shakespeare. Locul femeii în opera de artă
este guvernat de o retorică disforicului și a euforicului, iar în roman, aceste
două principii se reliefează în domeniul socialului, vizând locul femeii în
societate. Scriitoarea amintită mai sus ne expune câteva idei ale lui Nancy
K. Miller din The heroine's text (Miller, 1980: 85), aplicate pe texte din
literatura franceză și engleză a secolului al XVIII-lea, considerând text
euforic cel în care eroina se ridică de la o condiţie umilă și se integrează
societăţii, iar text disforic cel în care eroina suferă deflorarea, deposedarea
sau moartea. Demersul este interesat și inedit, aducând împreună o selecție
savuroasă de autori, de la Madame de La Fayette la George Elliot, dar și de
eroine precum- Manon Lescaut, Marquise de Merteuil, Marianne.
Aplicând aceste categorii textelor Hortensiei Papadat-Bengescu, se
remarcă faptul că eroinele sale se integrează, mai degrabă textelor euforice,
deși nu lipsesc nici accentele disforice. De exemplu, făinăreasa Ada Razu e
un model al ascensiunii sociale, iar pentru femeile din ciclul HallipilorElena, Lenora și, mai ales, Coca Aimée planul social devine parte integrantă
a personajului. Accentul disforic apare când Elena suferă din deposedarea
de iluzia iubirii pentru Marcian, în timp ce pentru rapacea și frigida Coca
Aimée, deflorarea devine o necesitate socială, plănuind-o conștient și rece
pentru că reprezenta un impediment în integrarea sa socială. Eroinele
amintite sunt foarte bine integrate social, ba chiar par a trăi mai ales în acest
plan. Drumul ascuns se încheie disforic prin moartea Norei și a lui
Drăgănescu, Rădăcini cu moartea lui Ghighi și Concert din muzică de Bach
prin moartea Siei.
Marthe Robert, în Romanul începuturilor și începuturile romanului
amintea că romanticii au transformat femeia într-o aspiraţie veșnic
nerealizată pentru că eroul romantic este interesat de eternul feminin în
defavoarea unei femei anume: „eroul romantic incapabil să deosebească
individualităţile nu cunoaște decât Femeia eternă, veșnic schimbătoare și
unică în nenumărate chipuri ce conţin laolaltă toate partenerele amoroase
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posibile, fără ca una s-o poată egala vreodată pe Aceea în perfecţiune și
puritate...” ( Robert, 1983: 136).
Personajele feminine ale Hortensiei Papadat-Bengescu nu prezintă
astfel de idealizări, poate și datorită perioadei istorice și literare, când
literatura noastră se sincroniza cu literatura europeană, îmbrăţișând estetica
modernă. Dezvoltarea romanului după Primul Război Mondial aduce și o
mare bogăţie de nuanţe în construcţia personajului feminin, care atinge o
mare complexitate. Însă, în mod paradoxal, se poate spune că proiecţia
asupra bărbatului suferă de un astfel de tip de romantism în scrierile
bengesciene. Idealizările scriitoarei asupra acestui personaj se zbat între
figura unui Zburător, niciodată prezent și artificialitatea unui erou livresc –
Don Juan, demonstrând necunoașterea, cu adevărat profundă, a obiectului
fanteziei sale. Există și un tipar masculin, niciodată prezentat, dar mereu
fixat în temerile autoarei, în lucrurile pe care le ocolește elegant, în
dureroasele tabu-uri ale societăţii, toate dezvăluind modelul bărbatului rigid,
care-și impune voinţa asupra femeii, insensibil la nevoile ei, nepăsător la
visurile ei, aspru și poruncitor, având rădăcini în biografia romancierei ce a
înlocuit neînduplecata figură paternă cu cea a unui soţ, la fel de sever...
Misterul feminin, ne lămurește tot Sanda Radian, nu se datorează
„neapărat alterităţii, deosebirii dintre sexe. Nicăieri nașterea, chiar dacă se
învăluie în sacralitate și miraculos, nu conferă pruncului de sex feminin un
caracter enigmatic. Acesta intervine legat de inaccesibilitatea iubitei și de
iluzia bărbatului despre perfecţiunea ei” (Radian, 1986: 12). Se pare însă,
că așa cum „frumuseţea se află în ochiul privitorului” și misterul urmează
același drum, eroinele Hortensiei Papadat-Bengescu dovedesc o lipsă
flagrantă de mister, autoarea optând fie pentru un cvasianonimat, fie spre o
disecare atentă a mobilurilor psihologice ale unor personaje precum Elena,
Lenora sau Coca Aimée. Nici chiar misterul virginităţii nu rezistă analizei
reci și demistificatoare a resorturilor Cocăi Aimée: „La virginitate se
gândea ca la un ermetism necesar frumuseţii, pe care ar fi preferat să-l
păstreze pentru a-l valorifica în mariaj; de aceea, dintre toate probele, cea
care ar fi displăcut cel mai mult lui Aimée era macularea” (PapadatBengescu, 1932: 113). Misterul e prezent doar ca secret, care va schimba
viaţa Lenorei, otrăvind-o, schimbându-i firea. În ciclul Hallipilor
personajele sunt marcate de câte un secret rușinos, care le pătează existenţa,
dar care va fi mușamalizat cu ajutorul familiei, secret ce declanșează
resorturile intime ale naraţiunii. Secretul Lenorei despre adulterul comis și
originea Mikăi-Lé este ascuns cu ajutorul „bunei Lina‟, iar secretul originii
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Siei, fiica nelegitimă a doctoriţei Rim și a lui Lică Trubadurul, este protejat
de familie, dar duce, în cele din urmă, la moartea ei... E interesant de
observat materialul dur al personajelor feminine ale Hortensiei PapadatBengescu, ele dominând bărbaţii din jurul lor-Elena își impune voinţa
asupra lui Drăgănescu, cât și asupra lui Marcian, iar Coca Aimée obţine tot
ce vrea de la Walter și de la Lenora, izgonind-o fără nicio remușcare pe
Hilda, prietena ei. Lipsa misterului și demistificarea par a fi coordonatele
personajelor feminine bengesciene, iar autoarea pare a-și face un titlu de
glorie din această dezgolire și demontare a mecanismelor sufletului feminin.
Chiar și personajele care ar fi putut oferi un aer misterios, incitant, feminin,
precum rebela Mika-Lé sunt prezentate demistificator, cu un evident vot de
blam din partea autoarei, din cauza statutului ilegitim. Portretul bastardei, în
care Elena Zaharia-Filipaș vedea ceva din spiridușul Puck, din Visul unei
nopţi de vară, a lui Shakespeare, mi se pare tratat maliţios, peiorativ,
anulându-i dimensiunea fabuloasă, în care credea autoarea Studiilor de
literatură feminină. În mâzgălelile „pocitaniei‟ nu se ghicește altceva decât
imitaţia goală a pretenţiilor artistice ale Elenei, sora pe care o copiază și pe
care e geloasă, în același timp. În perioada în care se cuminţește pentru a fi
primită din nou în casa Elenei, imaginea Mikăi-Lé denotă un servilism
repugnant, sub care se ascunde o viclenie malefică, ce-o face să fie mereu în
preajma lui Drăgănescu, geloasă pe adoraţia acestuia pentru soţia sa. Ca și
Mini din Fecioare despletite, Mika-Lé e complet depersonalizată, un
angrenaj cu mecanismele la vedere, un studiu negativ a ceea ce însemna
pentru Hortensia Papadat-Bengescu sufletul feminin. Referitor la obsesia
demontării până la cele mai mici nuanţe a sufletului feminin, autoarea însăși
mărturisea: „Studiul femeii mi s-a părut întotdeauna mai interesant decât al
bărbatului, fiindcă la bărbați faci înconjurul faptelor și faptele sunt rareori
prea interesante, pe când femeia are o rezervă bogată de material sufletesc,
în căutarea căruia poţi pleca într-o aventuroasă cercetare, plină de
surprize” (Papadat-Bengescu, 1980: 80).
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1. Traducerea ca act identitar
Este de la sine înțeles că orice act de traducere a unei opere literare
este legat de subiectivitatea traducătorului, pe de o parte, dar și de
apartenența la spațiul cultural al acestuia, pe de altă parte.
Abordarea cercetării mele din perspectiva teoriilor identității se
poate dovedi utilă în măsura în care traducători aparținând unor zone
geografice și culturale diferite, pot interpreta în manieră proprie anumite
construcții, cuvinte sau evenimente din perspectiva codurilor culturale
căruia în aparțin, știut fiind faptul că fiecare societate este în mare măsură,
cultural codificată. Pe de altă parte textul care este supus traducerii este
înscris cultural într-un spațiu pe care sunt grefate identitatea și
subiectivitatea emițătorului textual. Un autor ca Homer, a cărui operă a
suscitat numeroase controverse în privința autenticității scriituri, este cu atât
mai greu de surprins de către traducătorii operei sale.
Consider astfel că singura modalitate de a găsi elementele culturale
definitorii ale textelor homerice se poate realiza doar din perspectiva teoriei
identității care este capabilă să reprezinte actul traducerii din perspectiva
interacțiunilor culturale.
Chris Barker (2007: 216) punea în opoziție două concepte:
subiectivitatea și identitatea de sine, arătând diferențele dintre cele două,
dar și importanța trasării unei granițe clare între cele două concepte. Dacă
subiectivitatea este „condiția de a fi și a deveni o persoană”, identitatea de
sine reprezintă rezultatul concepțiilor pe care le avem despre noi înșine și
identificările emoționale cu descrierile de sine. Acestea se opun identității
sociale reprezentate de părerile pe care le au ceilalți despre noi. Concepțiile
postmoderne, de orientare poststructuralistă, asupra subiectivității și
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identității au subliniat caracterul schimbător al identității văzute ca
schimbare discursivă.
Reprezentării universaliste a identității i se opune această
interpretare ca devenire sau ca schimbare. Identitatea devine astfel
percepută mai ales ca un construct/ un proiect în continuă transformare,
reorganizare determinate de interacțiunea cu diverși factori (sociale,
culturali, istorici etc.) o astfel de abordare ne permite să susținem acest
construct homeric autentic, deoarece diferențele dintre texte sau chiar din
interiorul aceluiași texte pot fi interpretate ca fiind rodul acestei reorganizări
discursive continue.
Ceea ce îmi propun să urmăresc în timpul cercetării mele este și
construirea categoriilor identitare marcate – față de cele derivate/secundare
sau artificiale/construite – proprii fiecărei culturi. Cu alte cuvinte dacă sau
în ce măsură o categorie identitară rămâne marcată sau devine secundară în
funcție de cultura care integrează cultural și, de ce nu, identitar, acea
categorie, date fiind diferențele dintre culturile la care ne raportăm (Orient
vs Occident).
Se mai poate vorbi de un existențialism identitar? Doar o lectură în
contrapunct a textelor traduse ar putea separa elementele identitare de cele
artificiale/construite sau, mai bine spus contaminate de inserarea într-o altă
cultură cu identitate proprie.
Între imaginea omului balcanic și cel occidental au existat mereu
diferențe de percepții și reprezentare care au implicat și numeroase
controverse. Pentru a demonstra felul în care funcționează identitatea este
necesar să utilizăm și conceptul de „limită”.
Așa cum Barth, în cercetările sale asupra etnicității, susținea că
centrul de interes al investigației este reprezentat de „limita etnică de
definește grupul mai degrabă decât materia culturală pe care o cuprinde”,
antropologi precum Cohen și Bray au mutat centrul de interes al studiului
analitic de la „identitate” la limitele care sunt folosite în scopul realizării
identificării. Dacă identitatea este un fel de spațiu virtual în care procesele
dinamice și semnele folosite pentru identificare sunt făcute vizibile, limitele
furnizează cadrul în care acest spațiu virtual este construit. În calitate de
metodă analitică nerestrictivă și flexibilă, conceptul de „limită” ajută atât la
cartografierea, cât și la definirea schimbării și a mutabilității caracteristice
felului în care oamenii își percep și își trăiesc experiența sinelui în societate.
Semnele ajută la crearea limitelor care stabilesc similarități sau diferențe
între cel ce afișează semnul și cel ce percepe semnul, iar eficiența semnelor
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depinde de înțelegerea împărtășită a sensului lor. Într-un context social,
neînțelegerile pot surveni datorită unei interpretări eronate a semnificației
unor anumite semne. În mod analog, un individ poate folosi semne ale
identității pentru a exercita o influență asupra altor oameni fără a îndeplini
în mod necesar toate criteriile pe care un observator extern le-ar putea asocia
în mod obișnuit cu identitate abstractă.
Importanța și implicațiile definirii conceptului sunt multiple deoarece
lentila „identității” este folosită masiv în analiza fenomenelor în diverse
câmpuri și domenii de cercetare cu tradiție. Pe lângă problema definirii
conceptului, problema identității și a construcției identității este o componentă
esențială a existenței sociale din timpul istoric care ne este propriu.
Ceea ce poate oferi o imagine a identității este comunicarea înțeleasă
ca element de bază al interacțiunii culturale. Prin urmare, este necesar ca
analiza textelor să se realizeze și din perspectiva analizei discursului și a
dialogului. Gânditori ca Habermas și Apel consideră că acțiunile orientate
spre înțelegere reciprocă constituie baza eticii discursului. Dialogul se referă
la o situație comunicativă care se desfășoară în orizontul „inter”-ului.
Platon, Aristotel, Martin Buber, H.-G. Gadamer sunt doar câțiva gânditori
remarcabili care definesc dialogul ca fiind baza ființării oricărei comunități
umane autentice. În mediul intercultural, interacțiunea culturilor se
realizează sub forma unor serii de acțiuni concrete. Una dintre cele mai
importante teorii este aceea a „acțiunii comunicative” a lui Habermas, care
capătă un rol important procesul comunicării în care actorii ‒ în loc de a
învinge unul pe celălalt ‒ se străduiesc să realizeze un scop comun pe calea
consensului, compromisului și colaborării. De asemenea, importanță
asemănătoare prezintă și teoria acțiunii hermeneutice la Paul Ricoeur și teoriile
actelor de vorbire la Austin, Searle, Grice. Totodată, trebuie menționată și
corelația între acțiunea culturală și memoria culturală la Jan Assmann.
În definirea conceptului de identitate, abordările și componentele
psihologice, de psihologie socială și cele culturale prezintă un rol important. În
context filosofic, teoriile lui Leibniz, Hegel, Frege, Heidegger, Ricoeur joacă un
rol deosebit în analiza dialecticii identitate‒alteritate, în dezvăluirea dimensiunii
narative a identității, în descoperirea ambiguității cuprinse în identitate.
Într-un mediu intercultural, identitatea culturală și socială trebuie
analizată pe prim plan. În acest sens, consider importantă analiza
conceptelor ca diferență, ca alteritate: „Noi și Alții”, propriul și
artificialul/străin, folosind teoriile lui Husserl, Simmel, Schütz, Derrida,
Waldenfels și Buber.
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Experiența contactului cu alte culturi impune interpretarea
hermeneutică a raportului între apropiere și distanțare.
- În ce măsură o traducere construiește sau deconstruiește o
imagine identitară?
- În ce măsură traducătorul își lasă urmele identitare în textul tradus?
- Cât putem distinge între identitate și subiectivitate în limbajul
unui traducător?
Sunt întrebări la care vom încerca să oferim un răspuns, ținând cont
de teoriile identității.
2. Rolul și importanța traducerilor în spațiul cultural
Ce calităţi trebuie să posede un traducător? Traducătorul nu poate fi
doar cel care „dezleagă” secretul unei limbi, care decodifică un mesaj
transmis de emiţător, ci şi cel care ştie şi poate să „lege” înapoi mesajul, să-l
recodifice pe înţelesul receptorului.
Oricum am privi şi accepta lucrurile, trebuie să ţinem seama de
efectele pe care actul traducerii îl au asupra textului sursă, pe de-o parte, cât
şi asupra receptorului (R) pe de altă parte. Traducătorul are nobila, dar și
dificila misiune de a aduce textul original cât mai aproape de receptor, aşa
încât acesta din urmă să poată aprecia și simți textul original cât mai
aproape de original. Chiar dacă traducerea este percepută ca știință, artă sau
meşteşug, ea este un text cu chei specifice de lectură și interpretare.
Analiza unui text tradus dintr-o limbă A într-o limbă B ridică
numeroase și diferite probleme. Nu este o întreprindere facilă, ci dimpotrivă,
presupune multiple şi complexe dificultăţi sesizate, de altfel, de majoritatea
cercetătorilor care au abordat-o anterior. Prin intermediul traducerilor se
construiesc legături spirituale între popoare diferite sau se acoperă goluri de
cunoaştere, popoare şi culturi se apropie, se interferează şi se îmbogăţesc
reciproc. După cum se știe, traducerile constituie principala modalitate de
apropiere nu doar faţă de un scriitor străin, ci și de mentalitățile și
deprinderile culturale căruia scriitorul îi aparține.
Dacă în literatura română a apărut un număr atât de impresionant –
nu numai din punct de vedere cantitativ, ci şi calitativ – de traduceri din
marile literaturi ale lumii, primite cu entuziasm şi aviditate de cunoaştere de
către lectorul român, este pentru că a existat o necesitate obiectivă pentru
acest gen de lectură/artă care a găsit atât pe teren romanesc, cât și pe cel
turcesc, un spaţiu amplu și fertil de manifestare. Succesul unei anumite
opere literare traduse nu poate fi deloc un fenomen întâmplător, ci este
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rezultatul firesc al aşteptărilor şi cerinţelor proeminente la un moment dat în
cultura respectivă.
Iată, aşadar, că experienţa estetică literară a unui cititor nu trebuie
rezumată doar la tezaurul literar naţional, ci implică obligatoriu creaţia
literară universală. În acest context, valoarea şi însemnătatea traducerilor
creşte în mod indiscutabil, după cum sublinia şi Gelu Ionescu în contribuţia
sa valoroasă la cercetarea fenomenului în discuţie, intitulată Orizontul
traducerii (1981). În opinia sa, literatura română a cunoscut o adevărată
„revalorizare”, după cum am mai arătat, din perspectiva literaturii universale
care a influenţat-o şi a îmbogăţit-o constant, implicit sau explicit prin
intermediul traducerilor:
„Oricât de mare ar fi numărul volumelor ce se traduc azi sau au fost
traduse în ultimele decenii, această creştere – susţine G. Ionescu – nu s-a
făcut în detrimentul numărului sau valorii volumelor de literatură originală.
Dar un orizont de aşteptare îmbogăţit, pregătit de circulaţia atâtor
capodopere în toate genurile, a putut să se răsfrângă chiar şi asupra
clasicilor literaturii române, producând o revalorizare prin confruntare (s.
n.), descoperind astfel actualitatea unor autori români mai neglijaţi la
apariţie, revelând, când a fost cazul, alte feţe ale originalităţii scriitorilor
noştri din trecut”1.
O pledoarie sinceră, bine argumentată în favoarea traducerii, care
consacră triumful practicii asupra teoreticului conferindu-i stima şi preţuirea
pe care o astfel de muncă le merită.
Originea traducerilor se pierde în noaptea timpului, dar cu toate
acestea ele n-au încetat să-şi demonstreze funcţia şi valenţele - de la primele
traduceri ale Bibliei sau ale poemelor homerice în variate limbi, la cele mai
avansate tipuri de traducere.
Astfel, meritele şi utilitatea traducerilor în diferite momente ale
dezvoltării culturale a societăţii omeneşti au fost în mod repetat revelate şi
recunoscute, chiar dacă au generat nenumărate dispute şi controverse.
Curiozitatea şi interesul diferitelor popoare de a se deschide spre alte lumi,
spre alte universuri cu mentalităţi, moravuri şi trăsături specifice, mai puţin
cunoscute, s-au intensificat sensibil începând cu Renaşterea. În secolul al
XVI-lea este consemnată apariţia traducerilor pe scară largă în Europa ca
urmare a unor necesităţi culturale obiective. Ele devin incontestabile căi de
comunicare, înţelegere şi preţuire reciprocă, la nivel individual şi naţional.
1

Gelu Ionescu, op. cit., pp. 14-15.
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Mai mult, pe lângă stimularea concordiei şi prieteniei între popoare,
traducerile şi-au reiterat rolul pozitiv şi în stimularea creaţiei artistice, a
schimbului de idei, teme şi diverse mijloace de realizare artistică influenţând
în mod benefic progresul cultural şi spiritual al omenirii.
Dacă acceptăm că valorile culturale sunt bunul comun al întregii
umanităţi, atunci rostul şi funcţia traducerilor devin imense, atât prin
selecţia pe care o operează, cât şi prin performanţele lor intrinseci. O bună
strategie culturală de ansamblu va avea în prim plan politica traducerilor şi a
lucrărilor de critică literară universală menite să joace un rol primordial în
procesul receptării.
Ceea ce ar fi un câștig pentru cercetarea noastră ar fi să putem alcătui
nu doar o cunoaștere detaliată a surselor, ci și o analiză a traducerilor și
traducătorilor lui Homer, cel puțin în spațiul balcanic, pentru a reliefa
asemănările și diferențele de mentalitate sau/și culturale dintre cele două
literaturi în care se înscriu.
3. Odiseea, Cântul I – în română
După cum am anunțat încă de la început, am încercat să observăm
care sunt diferențele între traducerile existe într-o limbă B (beneficiară –
româna și turca), în funcție de perioada în care au fost traduse, dar și în
funcție de autorii versiunilor în discuție. Deocamdată, în rândurile care
urmează, ne referim la situațiile din română.
a. Nivelul semantic
Fără îndoială, cele mai multe observații care se pot desprinde la o
primă lectură vizează nivelul semantic, deoarece este cel care oferă
posibilități extinse de utilizare și interpretare.
Fără a insista asupra diferențelor semantice apărute în diacronie în aceeași
limbă, am remarcat o serie de aspecte pe care le vom menționa mai jos:
• instituirea relației de sinonimie între termeni care, aparent, nu pot
alcătui o serie sinonimică: a cânta – a povesti, a lua – a prăda – a dărâma,
(cetate =) oraș - zid;
• apariția unor echivalențe semantice între un cuvânt și un grup de
cuvinte/ sintagmă (de cele mai multe ori cu valori stilistice diferite): (bărbat)
isteț = multiscusit = isteț; cetăți și obiceiuri = cetăți cu multe feluri de
oameni = cetățile multor neamuri; neamuri = oameni = muritori; a
cunoaște (mintea) = a iscodi;
• atribuirea unui alt semnificant: (pentru încălțări): opinci = sandale cu
totul de aur = preafrumoase sandale veșnice de aur; Zeii = Cei din Ceruri
La acestea se adaugă numele proprii sau echivalentele lor semantice:
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• Doamne = Tată = fiu al lui Cronos = părinte al nostru, Cronide
(cf. gr. ide „fiu”)
• Atena = Minerva, vrednicul Ulise = Odiseu etc.
• Ce cuvinte ți-au scăpat din gură? = ce vorbă ți-a fugit din gardul
dinților? = ce vorbă putut-a să-ți scape din gură?
• după trecere de ani = învârtindu-se anii = în curgerea vremilor lină
• vreme îndelungată = foarte mult = întruna
Aceste structuri
circumstanțiale temporale sunt deosebit de
relevante pentru tipul de ancoraj temporal realizat pe parcursul operei.
Rareori temporalitatea evenimentelor povestite este una aparținând unui
timp determinat, încadrat de limite cronologice. Acesta pare, mai degrabă,
un timp care scapă unei măsurători, este vag determinat, se pierde dincolo
de limitele umanului, ca să poată fi evaluat în termenii de uman – divin.
b. Nivelul morfologic și sintactic
Din perspectiva structurilor gramaticale, doar la o primă analiză se
pot observa următoarele fenomene:
• predominanța formelor verbale inversate (mai ales la perfectul
compus) în textul în hexametri, dar și a antepunerii determinantului
adjectival, pentru a scoate în evidență calitățile personajului descris:
venit-a înțeleptul Nestor
• Utilizarea superlativelor construite prin compuse cu element
adverbial: multiscusit
• Spațiul este descris, de obicei, fie prin indicarea unor spații marcate
antroponimic, prin nume proprii care sunt reluate prin adverbe cu
funcționare anaforică, fie sunt sugerate cu ajutorul unor metafore, oferinduse o indicație vagă, nedeterminată:
într-o insulă împădurită = într-un ostrov udat din toate părțile =
unde este și buricul mării
Sunt spații care au rolul de a deschide un teritoriu sacru, capabil să
justifice desfășurarea istoriei unui erou legendar.
• Adjectivele propriu-zise sunt folosite ca epitete cromatice, vizuale,
auditive etc., pentru a crea imaginea unor personaje mitologice, prezente în
mintea auditoriului sau în cea a lectorului.
• Întrebările sunt adresate într-o modalitate specifică retoricii.
Aparent, nu se așteaptă un răspuns:
Uitat-ta el vreodată...?
Însă întotdeauna se așteaptă o reacție din partea receptorilor prezenți.
Aceste interogații au rolul de a implica nu doar Receptorul direct/concret la
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comunicare, ci și de a atrage receptorul (real sau ideal) în situația de
comunicare nou creată.
• O altă construcție interesantă este cea în care propoziția
condițională deschide o nouă temă de discuție:
Dacă întoarcerea lui Ulise...
Particularități de acest fel dau seama nu numai de structurile diferite
ale limbilor moderne în care au fost traduse textele homerice, ci și de
mentalitățile comunităților cărora li se adresează respectivele versiuni. Vom
observa acest lucru într-o analiză viitoare, consacrată traducerilor turcești
din același Cânt 1 al Odisseei lui Homer.
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În plin secol XXI, majoritatea conceptelor de interpretare a lumii
creează cu originalitate viziunea asupra omului, a umanității, a realității
bazate pe reînnoirea științifică și a relațiilor existente. Cu un asemenea
fundament, modalitatea se impune ca o categorie de mare importanţă pentru
înţelegerea relaţiei dialectice dintre subiect şi realitate.
Modalitatea ţine de elementele fundamentale ale teoriei lingvistice,
literare şi poetice, cum ar fi relaţia dintre locutor, discursul său şi realitatea
reprezentată. Noțiune generală din punct de vedere semantic, despre
modalitate se poate afirma faptul că se manifestă în toate limbile, deci și în
limba română, poate fi exprimată în orice enunț, constituind un concept
general uman, rămânând de-a lungul timpului o problemă pe cât de
complicată, pe atât de atractivă.
Ca instrument lingvistic, intonația îndeplinește un set de funcții.
Astfel, intonația corespunzătoare nu numai că marchează frazele
introductive, ci le include și în propoziție, le combină cu întreaga structură a
textului sau cu fragmentele sale individuale, formând perspectiva relațiilor
modale. Orice cuvânt, chiar cu o singură silabă, în realizările de intonație
organizate în mod adecvat capătă diferite trăsături predicative,
transformându-se dintr-o unitate de limbă abstract-neutră într-o propoziție.
De asemenea, intonația poate determina modificări ale volumului, tempoului și timbrului etc.
Intonația ca mijloc gramatical de exprimare a relației modale într-o
propoziție este considerată în rolul de organizator al tipului comunicativ de
propoziție (exclamativ, interogativ, imperativ etc.). Astfel, semnificația
modală a unor unități de comunicare precum interogațiile sau exclamațiile
este determinată de intonația expresivă. În limbaj, o sintagmă este rezultatul
segmentării sintactice și stilistice a unei fraze. Astfel, intonația este aproape
singura modalitate de a distinge sintagma în limbaj și vorbire, ceea ce face
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ca sintagma să fie condiționată intonațional. Așadar, intonația poate fi
considerată un mijloc modal real care definește sintagma cu toată
modalitatea parametrilor de exprimare a relației dintre locutor și realitate.
De asemenea, mijloacele artistice figurative, precum natura metaforică a
rostirii, joacă un rol important în formarea intonației modalității. Astfel,
structura sintagmatică a unei propoziții este legată nu numai de organizarea
expresivă și semantică a vorbirii, ci și de ordinea cuvintelor și a grupurilor
verbale, cu modalitățile de combinare a acestora în unități semantice.
Intonația este destul de convingător reprezentată de esența
funcțională a accentului logic - un element care este obligatoriu pentru orice
enunț, care în vorbire este marcat de intonație și mod modal-fonologic (modulație
vocală, pauză, amplificare sau scădere). Accentul logic este direct legat de logica
unui gând, deoarece semnifică acel gând. În scris, accentul logic este transmis de
context, ordinea cuvintelor, care sunt supuse intonației.
În general, există două tipuri de accentuare în planul modalității: 1)
sintagmatic, care distinge intonațional una dintre clasele de sintagme și 2)
frazal, care unește formarea sintagmatică. Intonația fiecărui tip de accent are
propriile nuanțe modale în legătură cu necesitatea de a exprima atitudinea
modală a locutorului. Astfel, intonația în funcțiile vorbirii în diferite aspecte
ale implementării: 1) organizează împărțirea segmentelor de vorbire în
propoziții sau fraze; 2) implementează aspectele emoționale și senzoriale ale
expresiei; 3) exprimă realizări volitive într-un fragment de expresie; 4)
prezintă o relație modală cu raportat sau raportat la realitate.
Pentru această cercetare am extras un corpus bogat de texte din
scrierile Psalmilor şi ne-am propus să realizăm o tipologie a acestora, după
criteriile oferite de metodele utilizate (formale, descriptive, logicosemantice, pragmatice etc.). În dorinţa de a surprinde trăsături particulare
ale modalizării, rezultate atât din analiza straturilor de suprafaţă, cât şi din a
straturilor de profunzime ale acestor structuri, am selectat trei ediții sinodale
ale Bibliei, care au reprezentat etape diferite în istoria limbii române: 1936,
1944 și 1968, versiuni care au o semnificație aparte pentru spațiul creștin
român. În același timp, în aceste ediții se regăsesc introduceri, comentarii,
explicații, clarificări, trimiteri la texte paralele, menite să faciliteze
parcurgerea și înțelegerea pe cât posibil a textului scripturistic, „totul, în
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ultimă instanță, menit să-i redea filologiei transparența teologică prin care
cuvintele redevin Cuvânt”1.
Dificultăţile cercetării noastre pot fi provocate de lipsa unei teorii a
modalităţii unanim acceptate, de înţelegerea diferită a naturii şi a funcţiilor
modalităţii, de definiţiile ei axiomatice şi polimorfe, de interpretarea
caracterului ei complex, de conturul, nivelurile şi semnificaţiile sale
multiple, practic, de întreg cercul de probleme referitoare la modalitate.
Ne dorim o abordare interdisciplinară a unui act de vorbire care
implică, prin definiție, două domenii importante ale cunoașterii umane:
logica și lingvistica. La acestea, noi am adăugat și un al treilea domeniu,
teologia, pornind de la ideea că textul biblic, în cazul nostru textul psalmic,
imprimă o încărcătură cognitivă, emoțională și lingvistică de natură specială
atitudinilor vorbitorului față de adevărul, obligativitatea sau valoarea stărilor
de lucruri descrise.
Provocare deopotrivă teologică, lingvistică și culturală, „traducerea
și tipărirea Bibliei reprezintă rezultatul unor acumulări cantitative și al unor
salturi calitative în cele mai diverse planuri ale vieții sociale, prioritate
având cultura. Fiecare nouă traducere a textului sacru în limba română a
însemnat înnoire și îndreptare, prin urmare, un salt în ceea ce privește
transpunerea în românește a Bibliei, dar și o nouă etapă în devenirea limbii
literare.”2, care, grație și acestor traduceri, s-a dezvoltat treptat și s-a impus
printr-o formă scrisă standardizată. Abordând problematica traducerii Sfintei
Scripturi, Alexandru Gafton evidențiază misiunea grea a traducătorilor și, în
special, scrierile din cuprinsul Bibliei care ridică probleme și dificultăți de
traducere. Între acestea se numără și Cartea Psalmilor. Comparând mai
multe versiuni de traducere a psalmilor, se poate observa „existența a
felurite tipuri de diferențe între texte: versete în plus sau în minus,
segmentarea diferită a textului, segmente lipsă ori în plus, felurite greșeli de
înțelegere a textului la nivel de conținut, devieri de ordin formal”3, diferențe
puse și pe seama „neînțelegerii poeziei ebraice (cu tot ceea ce înseamnă
Biblia sau Sfânta Scriptură, 2009. Versiune diortosită după Septuaginta, redactată,
adnotată și tipărită de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și
Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Cluj-Napoca: Editura
Renașterea, p. 5.
2
Niculina Iacob, 2004, Biblia de la Blaj (1795), moment de referință în cultura
românească, București: Editura Academiei Române, p. 5.
3
Alexandru Gafton, 2005, După Luther. Traducerea vechilor texte biblice, Iași: Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, p. 68.
1
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aceasta: formă, conținut, realități concrete și imagini, de la secretele
deșertului până la cele ale spiritului)”4.
Este necesar să specificăm de la început faptul că textele psalmilor
sinodali prezintă trei dispoziții: o dispoziție deontică, o stare de spirit
epistemică și o dispoziție indicativă bazată pe participiul predicativ,
considerându-se caracteristici strâns legate de modalitate, precum subordonarea
și vocativul, interogația retorică, negația, imperativul. Alte forme de modificare a
clauzelor, de exemplu pasivizarea, sunt luate în considerare, deoarece
împărtășesc anumite caracteristici formale cu modalizatori.
Modalitatea reprezintă o categorie semantică gramaticalizată doar
parțial și exprimă stabilirea raportului dintre un locutor și un anumit
conținut propozițional, atitudinea cognitivă a locutorului sau aceea
evaluativă în raport cu stările de lucruri, reale sau cu un anume grad de
potențialitate, care sunt descrise prin limbaj. Vorbim, așadar, despre o
atitudine propozițională.
Dacă gramatica tradițională punea un semn al echivalenței între
atitudinea vorbitorului față de enunț și modurile verbale, „noua gramatică”
încearcă să clarifice această problemă complexă arătând că modurile verbale
reprezintă doar o formă de exprimare a modalității, alături de verbele modale,
de adverbe sau locuțiuni adverbiale, de verbe sau perifraze cu sens modal.
Ca proces de marcare a modalității, modalizarea depinde de actul de
limbaj realizat prin fiecare tip de enunț. Modalizarea poate fi realizată prin
mai multe mijloace de marcare a atitudinii modale în enunț – modalizatori:
gramaticali – modurile verbale; lexico-gramaticali – adverbe, locuțiuni
adverbiale, semiadverbe, verbe modale; lexicali – verbe cu sens modal,
perifraze stabile sau libere; prozodici – intonația.
Principalele tipuri de modalitate sunt: epistemică (cognitivă) – „Şi
am zis: au doar întunerecul mă va acoperi? Şi noaptea este luminare întru
desfătarea mea” (Ps. 138, 10), (Biblia 1936), „Zis-am: «Poate întunerecul
mă va ascunde și lumina dimprejur să va face noapte!»” „Și am zis: «Poate
întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu»”,
(Ps. 138, 11), (Biblia 1968), deontică (prescriptivă şi volitivă) – „Pentru
mila ta şi adevărul tău, ca nu cândva să zică neamurile: unde este
Dumnezeul lor” (Ps. 113, 10), (Biblia 1914), „La ce să zică neamurile: unde
este Dumnezeul lor?” (Ps. 113, 10), (Biblia 1936), „Ca nu cumva să zică
neamurile: «Unde este Dumnezeul lor?»” (Ps. 113, 10), (Biblia 1968), –
4

Ibidem.
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şi apreciativă (evaluativă) – „Lăudați pre Domnul, că este bun psalmul;
Dumnezeului nostru să se îndulcească lauda” (Ps. 146, 1), (Biblia 1914),
„Lăudați pe Domnul, că bine este a cânta Dumnezeului nostru! Plăcut e și se
cuvine să-l lăudăm” (Ps. 146, 1), (Biblia 1936), „Lăudați pe Domnul, că
bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea” (Ps. 146, 1),
(Biblia 1968). În cazul unei obiectivizări a conținutului referențial –
abilitatea agentului, existenţa condiţiilor externe favorabile, impunerea unei
situaţii din cauze exterioare – , nu mai este vorba de o modalitate propriuzisă, ci de pseudomodalitatea „dinamică”: „Nu va da lui Dumnezeu
îmblânzire pentru sine, Şi preţul răscumpărărei sufletului său; şi s’a ostenit
în veac şi va fi viu până în sfârşit” (Ps. 48, 7, 8), (Biblia 1914), „Nimeni însă
nu poate să se răscumpere dela (de la) moarte, nici să plătească lui
Dumnezeu prețul de răscumpărare” (Ps. 48, 7), (Biblia 1936), „Nimeni însă
nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de
răscumpărare,” (Ps. 48, 7), (Biblia 1968)5.
Modalitatea este marcată în mesaj prin modalizare. Aceasta depinde de
actele de limbaj ale fiecărui tip de enunț în parte. Diferite tipuri de modalizare
sunt, în genere, realizate prin acte reprezentative – enunțuri asertive, acte
directive – enunțuri imperative sau interogative, acte promisive – tipuri diferite
de enunțuri, acte expresive – enunțuri exclamative.
Locutorul își exprimă gradul de cunoaștere – atitudinea cognitivă – a
realului, asumându-și conținutul informativ al enunțului, prin manifestarea
tipică în aserțiuni, marcând insuficiența prin enunțuri interogative.
Atitudinea deziderativă și cea deontică arată intenția și gradul de impunere a
unor acte potențiale, manifestarea lor fiind realizată prin modurile
conjunctiv și imperativ. Dezideratele sunt asumat-subiective, orientate către
emițător, obiectivitatea și orientarea către receptor fiind marcate prin
atitudinea impozitivă, deontică. Enunțurile asertive sau imperativexclamative se regăsesc în manifestarea atitudinii evaluative, prin aprecierea
pozitivă sau negativă a unor stări de lucruri reale sau potențiale. Apar
anumite reguli de analiză pragmatică prin care sunt stabilite uzul și
transformarea unor enunțuri modalizate în acte de limbaj indirecte.
În această optică, modalizarea apare ca o manifestare esențială prin
care locutorul se înscrie în enunț. Modalizarea reprezintă o „categorie
enunțiativă”, ce presupune „asumarea critică de către enunțiator a propriului
Valeria Guțu Romalo (coord.), 2005, Gramatica limbii române, Vol. I, Cuvântul, Vol. II,
Enunţul (GALR), Bucureşti: Editura Academiei Române.
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enunț, atitudinea pe care subiectul vorbitor o adoptă față de propriile sale
producții
verbale”,
implicând
totodată
„explicitarea
relațiilor
intersubiective” și „gradul de adeziune al locutorului la propriul enunț”6.
Psalmii reprezintă, în general, rugăciuni cântate, strigate, enunțate,
stilul acestora fiind manifestat cu o incidență ridicată a imperativelor, a
formelor emfatice, a exclamațiilor și a particulelor asertive. Spre deosebire
de narativ, această gamă funcțională largă a atitudinii lingvistice a
discursului corespunde acestei caracterizări în termeni deontici a psalmilor.
Acest tip de modalitate deontică redă diferite acte de vorbire care corespund
unei mari încărcături pragmatico-lingvistice, indiferent de nivelurile sau
stilurile limbii. Ele pot arăta mecanismele gândirii umane şi relaţiile lor cu
limba în care se materializează formele respective ale judecăţii şi ale
sentimentelor, indiferent dacă cercetăm „universaliile limbii” (şi ale
gândirii, nu mai puţin) sau, dimpotrivă, specificul limbii – acel „geniu
intern” (innere Sprachform) despre care vorbea Wilhelm von Humboldt,
încă din 18367.
Poezie cântată, psalmul prezintă o încărcătură afectivă deosebită,
conferită de intonație. Aceasta cuprinde un sistem interdependent de factori
care țin de voce și înălțimea, intensitatea și durata acesteia, factori care
acționează în general concomitent, creând tipare semantice și sintactice,
oferind perspective emfatice, superlative, intense. Intonația prezintă și un rol
lingvistic determinat de înălțimea vocii cu care se pronunță un enunț, un rol
paralingvistic determinat de starea afectivă a emițătorului și extralingvistic,
determinat de anumite trăsături biologice.
Psalmii prezintă tipare melodice de tip descendent – anunțuri
asertive, imperative, interogative parțiale, de tip ascendent – secvențe
nonfinale și interogative totale și de tip plat – suspensiile. Aceștia sunt la
origini creații cântate, performate în cadrul unui ceremonial complex,
sincretic, versul fiind înnobilat de muzică, mișcare, elemente care susțin
Paula Gherasim, 1997, Semiotica modalităţilor: o analiză contrastivă româno-franceză,
Iaşi: Casa editorială Demiurg, pp. 40-41.
7
La scurt timp după publicarea fragmentelor sale referitoare la relaţia general-particular în
evoluţia limbilor (cf. W. von Humboldt, 2008, Despre diversitatea structurală a limbilor şi
influenţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. Trad. rom. de E. Munteanu,
Bucureşti: Humanitas), din comparativismul istoric, foarte cultivat în epocă (Fr. Diez et
alii), s-au desprins noile metode de cercetare a limbii, precum tipologia limbilor, apoi
curentul etnolingvistic şi filosofic al neogramaticilor, cultivat la noi de Ovid Densusianu, în
studiile publicate mai ales în revista Grai şi suflet.
6
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valoarea de text psalmic. I se atribuie, astfel, poemului psalmic, funcția
pragmatică, acest tip de creație liturgică, religioasă, devenind responsabilă
pentru valorificarea rolului mnemotehnic. Refrenul, repetiția anaforică,
anadiploza, paralelismul sintactic, acrostihul, parigmenonul devin
instrumente la îndemâna versificatorului pentru reproducerea și memorarea
acestor poeme, imprimând creației un ritm și o melodie proprie, deosebite și
autonome față de modelul inițial.
Traducerile în limba română ale psalmilor se bazează și pe modelul
oferit de versul popular, iar traducătorul adaugă muzicalitate și ritm
versului8. Drept urmare, psalmii prezintă funcția poetică, dar continuă și
funcția de imn biblic accesibil închinătorului, ușor de cântat, recitat,
memorat și, mai ales, ușor de înțeles. Psaltirea își întărește menirea de
culegere a simțămintelor omenești, psalmul fiind caracterizat de
transcendență, aducând și creștinul român aproape de divinitate. Cititorul
este îndemnat, prin versificație, să descopere învățătura care reiese din
psalmi și să o ducă mai departe, dincolo de sensul ei metaforic. Măsura
versurilor percepe modificări favorizând apariția diferitor tonalități care
impun diferite forțe stilistice: jale, slavă, umilință, omagiu, confesiune,
meditație, pioșenie, îndurare.
Fiind subiectivă la bază, modalitatea este o categorie care se
realizează prin două aspecte particulare: subiectivitate asumată – folosirea
persoanei I singular și o obiectivizare aparentă – folosirea unor construcții
impersonale. Astfel, în funcție de strategiile locutorului, putem vorbi despre
modalitate subiectivă și obiectivă. Acesta este motivul pentru care ne-am
propus să cercetăm modul de manifestare a diverselor structuri interogative
în textul biblic, fiind un prilej de analiză pragmatică a comunicării, în
varianta ei biblică.
Funcția modală a intonației arată intenția vorbitorului și se bazează
pe enunțuri asertive, interogative și imperative. Importanți atât din punct de
vedere spiritual, cât și lexical și gramatical, textele psalmice dezvăluie
unități lexicale, forme și construcții specifice, inedite, diferite de textele
laice, precum și enunțuri interogative adresate divinității, întrebări care
rămân fără răspuns per se. Întrebarea este un instrument folosit de umanitate
în raport cu sacrul, instrument care se transformă într-un act de gândire
reprezentativ profanului.
Iulian Boldea, Dosoftei și începuturile poeziei românești, http://www.diacronia.ro/
ro/indexing/details/A19393/pdf.
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Întrebarea poate funcționa ca act de vorbire marcat morfosintactic și
lexical și presupune, din punct de vedere pragmatic, existența unui locutor și
a unui interlocutor aflați într-un raport emisie-recepție, indiferent de natura
interogației: deschisă sau închisă.
În textul psalmic se regăsesc întrebări deschise, care solicită răspunsuri
ample, dezvoltate. Deși în Biblie apar multe enunțuri interogative de tip închis,
enunțuri dialogate sau parte ale unui discurs oratoric, în Psalmi acestea lipsesc,
dialogul este unul monologat, iar interlocutorul este un receptor mut. Răspunsul
întrebărilor deschise este oferit contextual de către psalmist.
„Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Sau cine este Dumnezeu
fără numai Dumnezeul nostru?” (Ps. 17, 34), (Biblia 1914), „Că cine este
Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este apărător afară de Dumnezeul
nostru?” (Ps. 17, 34), (Biblia 1944), Că cine este Dumnezeu afară de
Domnul? Și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru?” (Ps. 17, 34),
(Biblia 1968). Răspunsul este furnizat de locutor în versetul imediat
următor: „Dumnezeul cel ce mă încinge cu putere, și au pus fără prihană calea
mea” (Ps. 17, 35), (Biblia 1914), „El e Dumnezeul cel ce mă încinge cu putere
și face calea mea desăvârșită” (Ps. 17, 35), (Biblia 1944), „Dumnezeu, Cel ce
mă încinge cu putere, și a pus fără prihană calea mea” (Ps. 17, 35), (Biblia
1968) și oferă detalii, face obiectul unei comunicări eficiente.
Textul psalmic prezintă și enunțuri interogative care apar în forme
noninterogative. Actele de vorbire sunt preformate implicativ, enunțurile
structurate astfel prin procedee lexicale, sintactice și pragmatice deviind de la
funcția de bază a unei întrebări. Deși nemarcate corespunzător interogativ,
aceste structuri prezervă actul de vorbire care nu mai are forma tipică a
orientării ilocuționare directive, de la locutor către ilocutor și face loc în discurs
unor acte reprezentative, comisive, expresive, asertive, uneori declarative.
Formula declarativă are formă enunțiativă ce conține o întrebare.
Poate fi neafectivă conținând o interogație indirectă: „Sculându-se asupra
mea mărturii nedrepte, de cele ce nu știam m’au întrebat.” (Ps. 34, 19),
(Biblia 1914), „Să nu izbutească asupra mea vrăjmașii mei cei răi, cei ce mă
urăsc pe nedrept să nu facă semne cu ochii” (Ps. 34, 19), (Biblia 1944), „Că
mie de pace îmi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau. Lărgitu-și-au
împotriva mea gura lor; zis-au: «Bine, bine, văzut-au ochii noștri»” (Ps. 34,
19), (Biblia 1968). Conținutul interogativ se subordonează verbului
informativ și determină transformarea interogației în declarație, semnul
întrebării fiind înlocuit de punct.
Funcția interogativă este conferită de elemente universale, de
presupoziții prin enunțarea factorului concesiv ipotetic, avut în vedere, în
ciuda căruia are loc săvârșirea unei acțiuni, manifestarea unei stări: „Că de
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voiu și umbla în mijlocul umbrei morței, nu mă voiu teme de rele, că tu cu
mine ești.” (Ps. 22, 4), (Biblia 1914), „De-aș umbla pe valea umbrei morții,
de rele nu m’aș teme, căci tu cu mine ești”, (Ps. 22, 4), (Biblia 1944), „Că
de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine
ești” (,Ps. 22, 4), (Biblia 1968), „De s’ar rândui asupra mea tabără, nu se va
înfricoșa inima mea. De s’ar scula asupra mea răsboiu, eu aceasta
nădăjduiesc” (Ps. 26, 5-6), (Biblia 1914), „Oștire de se va ridica asupra mea,
inima nu se va înfricoșa. Chiar războiu de se va stârni, eu tot voiu nădăjdui”
(Ps. 26, 4-5), (Biblia 1944), „De s-ar rândui împotriva mea oștire, nu se va
înfricoșa inima mea; De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El
nădăjduiesc” (Ps. 26, 4-5), (Biblia 1968). Locutorul așteaptă momentul de
reacție, presupoziția fiind fixată prin răspuns.
Structurile declarative se manifestă precum cele interogative și
atunci când locutorul emite enunțuri volitive: „Una am cerut de la Domnul,
aceasta voiu căuta, ca să locuiesc în casa Domnului, în toate zilele vieței
mele.” (Ps. 26, 7), (Biblia 1914), „Una am cerut dela (de la) Domnul, aceea
o nădăjduiesc: ca să locuesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele”
(Ps. 26, 6), (Biblia 1944), „Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi
căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele” (Ps. 26, 7),
(Biblia 1968), psalmistul verbalizând o dorință acerbă, conținutul afectiv
marcat prin conjunctiv exprimând, în acest caz, incertitudinea.
Interogația poate fi construită și cu ajutorul verbelor care transmit în
mod explicit tipul de act de vorbire, iar enunțurile performative construite
cu echivalente (să știu) subiective, persoana I, conjunctiv, prezent,
funcționează la fel ca o structură de interogație: „Grăit-am cu limba mea:
spune-mi Doamne sfârșitul meu. Și numărul zilelor mele care este? Ca să
știu de ce mă lipsesc eu.” (Ps. 38, 5-6), (Biblia 1914), „[…] și am început să
grăiesc cu limba mea: spune-mi, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor
mele, ca să știu care-i veacul meu” (Ps. 38, 4-5), (Biblia 1944), „Grăit-am
cu limba mea : «Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu, și numărul zilelor
mele care este, ca să știu ce-mi lipsește»” (Ps. 38, 4-5), (Biblia 1968).
Enunțul imperativ este constituit dintr-o propoziție principală, căreia
îi este subordonată o condițională: „De nu vă veți întoarce, sabia sa o va
luci” (Ps. 7, 13), (Biblia 1914), „Dacă cineva nu se întoarce, el își ascute
sabia sa, își gătește arcul și-l încordează” (Ps. 7, 13), (Biblia 1944).
Pragmatic, se deduce următoarea întrebare logică: Vă veți întoarce?, având
textualizată și consecința neîndeplinirii condiției: „sabia sa o va luci!”
Enunțurile interogative asertive au diferite grade de gramaticalizare,
care, contextual, pot fi folosite pentru a face diverse tipuri de aserţiuni. În
exemplul: „Doamne, Doamne, cine este asemenea ție?” (Ps. 34, 9), (Biblia
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1914), „Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine este ca tine, cel ce
izbăvești pe cel slab din mîna celuimai tare decât el, și pe cel sărac și necăjit
de cel ce-l jefuiește!” (Ps. 34, 9), (Biblia 1944), „Toate oasele mele vor zice:
Doamne, cine este asemenea ție ? Cel ce izbăvește pe sărac din mâna celor
mai tari decât el și pe sărac și pe sărman de cei ce-l răpesc pe el” (Ps. 34, 9),
(Biblia 168) emitățorul mesajului se adresează divinității cu scopul de a
realiza o aserțiune, respectiv Dumnezeu este unic.
În textul psalmic apar interogații cu caracter asertiv, didactic,
marcate prin semnul interogației, dar determinând o falsă interogație câtă
vreme răspunsul este oferit tot de emițător, răspuns inclus în conținutul
propozițional al întrebării: „Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare
și puternic. Domnul cel tare în răsboiu.” (Ps. 23, 8), (Biblia 1914), „Cine-i acela
împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războiu” (Ps.
23, 8), (Biblia 1944), „Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul Cel tare și
puternic, Domnul Cel tare în război” (Ps. 23, 8), (Biblia 1968).
Enunțurile interogative directive sunt întrebări folosite imperativ,
actul directiv urmărind impunerea voinței emițătorului, care-i va
solicita/ordona interlocutorului să facă un anumit lucru: „Pentruce (pentru
ce) dormi (,)Doamne?” (Ps. 43, 25), (Biblia 1914), „Pentru ce dormi?” (Ps.
43, 25), (Biblia 1944) actul comisiv este: trezește-te!
Intonația interogativă contribuie la realizarea epistemică a enunțului
prin dezvăluirea stărilor afectiv-cognitive ale psalmistului, prin caracter
retoric: mâhnirea, epuizarea – „Până când, Doamne, mă vei uita până în
sfârşit?” (Ps. 12, 1), (Biblia 1914), „Până când, Doamne, mă vei tot uita?
Până când vei întoarce dela (de la) mine fața ta?” (Ps. 12, 1), (Biblia 1944),
„Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit ? Până când vei întoarce
fața Ta de la mine?” (Ps. 12, 1), (Biblia 1968), nerăbdarea – „când mă vei
mângâia?” (Ps. 118, 82), (Biblia 1914), „[…] când oare mă voiu mângâia?”
(Ps. 118, 82), (Biblia 1944), „Sfârșitu-s-au ochii mei după cuvântul tău, zicând :
«Când mă vei mângâia ?»” (Ps. 118, 82), (Biblia 1968), furia – „Până când vă
ridicați asupra omului?” (Ps. 61, 3), (Biblia 1914), „Până când veți tăbărî pe un
om, ca să-l doborâți cu toții la pământ” (Ps. 61, 3), (Biblia 1944), „Până când vă
ridicați asupra omului? Căutați toți a-l doborî, socotindu-l ca un zid povârnit și
ca un gard surpat!” (Ps. 61, 3), (Biblia 1968).
Textul psalmic dezvăluie, din punctul de vedere al orientării, întrebări
slab sau puternic orientate. Acestea au funcție de marcare în enunț a unei
modalități pasivizate, constituind o notă specifică a atitudinii receptorului
asupra evaluării conținutului propozițional, verificând presupozițiile
locutorului și a aserțiunilor acestuia. Acestea pot fi afirmative: „Cine este ca
Domnul Dumnezeul nostru? Cel ce locuieşte întru cele înalte și spre cele
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smerite priveşte, în cer şi pe pământ?” (Ps. 112, 5-6), (Biblia 1914), „Cine
este ca Domnul Dumnezeul nostru, cel ce locuește întru cele înalte? (Ps. 112,
5), (Biblia 1944), „Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește
întru cele înalte și spre cele smerite privește, în cer și pe pământ?” (Ps. 112,
5), (Biblia 1968); „Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Sau cine este
Dumnezeu fară numai Dumnezeul nostru?” (Ps. 17, 34), (Biblia 1914), „Că
cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este apărător afară de
Dumnezeul nostru?” (Ps. 17, 34), (Biblia 1944), „Că cine este Dumnezeu
afară de Domnul? Și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru?” (Ps.
17, 34), (Biblia 1968). Exemplele de mai sus reprezintă enunțuri retorice,
prenumele interogativ cine își schimbă valoarea gramaticală și semantică la
nivel cognitiv prin marcarea răspunsului evident așteptat – nimeni și
demonstrează o recunoaștere a punctului de vedere emis.
Valoarea afectivă este puternic nuanțată de enunțurile retorice
expresive: „Că ce-mi este mie în cer? Și dela tine ce am voit pre pământ?”
(Ps. 72, 24), (Biblia 1914), „Căci afară de tine pe cine mai am în cer? Și cu
tine ce-mi mai lipsește pe pământ? (Ps. 72, 25), (Biblia 1944), „Că pe cine am
eu în cer afară de Tine? Și afară de Tine, ce am dorit pe pământ?” (Ps. 72,
25), (Biblia 1968). Comuniunea directă și conținutul afectiv se pot observa
prin mărcile de persoana a II-a. Monologul dialogat este construit prin
întrebările retorice care anulează regulile unei comunicări directe clar marcate
care se transformă în vorbire indirectă prin schimbarea polarității
comunicative: „Întru Dumnezeu voiu lăuda cuvintele mele; întru Dumnezeu
am nădăjduit, nu mă voiu teme, ce-mi va face mie trupul?” (Ps. 55, 4), (Biblia
1914), „Cu Dumnezeu mă voiu lăuda și cu cuvântul lui. Nădăjdui-voiu în
Dumnezeu și nu mă voiu teme, că ce pot să-mi facă mie oamenii?” (Ps. 55,
4), (Biblia 1944), „În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în
Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul ?” (Ps. 55,
4), (Biblia 1968). Se identifică astfel exprimarea unei stări de lucruri – de cine
mă voi teme?, psalmistul identificând sursa puterii și a speranței –
spiritualitatea.
Analizată dintr-o perspectivă acţională, modalizarea prozodică se
definește printr-o serie de trăsături pragmasemantice specifice. Conținutul
lor propozițional reprezintă descrierea unei stări de lucruri din realitate.
Raportat la evenimentul descris, acest conţinut poate fi adevărat sau fals. Se
observă puterea forței ilocuționare, manifestarea interesului receptorului în
lumina actului de vorbire performat de către emițător. Rolul acestora în
comunicare este interschimbabil în cadrul monologului dialogat, ceea ce
demonstrează apariția unui cumul de reacții, precum și a unui număr
generos de perechi de adiacență constituite de enunțurile prozodice.
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REINTERPRETĂRI ALE MITOLOGIEI
EUROPENE ÎN SERIA THE WITCHER
Asist. univ. drd Cristina ROGOJINĂ
Universitatea „Ovidius” Constanța
christinailea@yahoo.ro
The Witcher a devenit o franciză după ce CDPR a intrat în posesia
drepturilor de autor ale lui Andrzej Sapkowski și a decis transformarea
universului narativ într-unul video, mult mai imersiv pentru public. În 2019,
Netflix a lansat o serie nouă televizată, care ecranizează primul volum al
seriei The Witcher. Lucrarea de față își propune însă explorarea producției
narative originale (canonice) scrisă de Andrzej Sapkowski și a unor aspecte
ale jocului Witcher III: The Wild Hunt (din perspectiva scriptului), ilustrând
reinterpretările mitologiei europene.
Andrzej Sapkowski publică pentru prima dată în anii ’80 o serie de
proză scurtă în revista poloneză de literatură science-fiction și fantastic
Fantastyka, apoi participă la un concurs cu Wiedzmin (The Witcher) în 1986
și câștigă premiul al treilea. Acest succes îl determină să mai scrie încă patru
fascicule care îl au ca personaj principal pe Geralt de Rivia. Volumul Sabia
destinului este publicat în 1992, fiind urmat de Ultima dorință, care, datorită
cronologiei narative, devine primul volum al seriei The Witcher, în ciudat
faptului că vede lumina tiparului în 1993. Din 1994 și până în 1999, Andrzej
Sapkowski scrie și publică alte patru volume cu același protagonist. Despre
începuturi, scriitorul spune:
„Când am început eu să scriu, Polonia nu avea scriitori de fantasy.
Eu am fost un pionier. Nu e lipsă de modestie, e adevărul: a trebuit să
inventez literatura fantasy în Polonia. A trebuit să las în urmă lecturile mele
din domeniu, tot ce știam despre fantasy, căci cititorul polonez, care e
pretențios, nu voia să accepte hibrizi, cărți la mijlocul drumului dintre
fantasy și alte genuri sau pur și simplu o imitație după Tolkien. Căuta ceva
nou, ceva special. Nerăbdarea lui de a descoperi ceva nou, ceva special, ma făcut să scriu” (Sapkowski, 2019a: 2).
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Afirmația lui Andrzej Sapkowski este interesantă deoarece, pe cât de
sinceră se dorește a fi, pe atât de frapantă este la o atentă investigație.
Autorul spune că literatura fantasy nu exista în Polonia, că cititorul polonez
nu acceptă compromisuri în ceea ce privește conținutul și, mai important, nu
acceptă facsimile tolkiene ori interferența genului fantasy cu alte genuri, dar,
în același timp, Andrzej Sapkowski face uz de basmele și miturile
universale în proza sa, lucru pe care îl vom prezenta în paginile ce urmează.
Pe de altă parte, nu vom contesta sub nicio formă originalitatea personajului
principal și a universului în care este plasat, ci doar vom sublinia inserțiile
folclorice și mitologice și vom analiza forma sub care ele apar.
Primul volum al seriei, Ultima dorință, introduce lectorii în lumea
lui Geralt de Rivia, personajul principal al lui Andrzej Sapkowski. Este o
lumea a magiei, a supranaturalului și a civilizației deopotrivă, în care Geralt
își urmează destinul, el fiind un witcher, un hibrid vrăjitor vânător de
monștri. Un witcher este un produs alchimic, un om care suferă procese de
transformare și care capătă, în urma acestora, puteri supranaturale adjuvante
în lupta cu bestiile. El are prerogativele unui luptător similar eroului din
basm, însă posedă și puteri magice, care îi pot salva viața în luptă. Totodată,
un witcher are rezistență crescută la toxicitate și corpul îi permite ingerarea
unor poțiuni care îi sporesc puterile fizice (privire ageră, văz nocturn). Din
lipsa unui termen specializat care să cristalizeze caracteristicile
supranaturale ale lui Geralt, vom folosi sintagma vrăjitor hibrid atunci când
facem referire la personaj și la cei din breasla sa.
Geralt de Rivia este un mutant, a cărui origine umană s-a diluat în
urma proceselor alchimice suferite. El își petrece scurta copilărie la Kaer
Morhen după ce mama sa îl predă vrăjitorilor de la Școala Lupului. Procesul
alchimic de transformare în vrăjitor hibrid sau mutant (așa cum îl denumesc
oamenii) îi dezvoltă abilități care îl ajută să lupte contra bestiilor: rezistența
la rănire, la otrăvuri și boli, îmbătrânire lentă. Efectul advers nedorit al
acestui proces este, în mod inevitabil, infertilitatea. Cum infertilitatea îi
împiedică pe vrăjitorii hibrid să își asigure o linie de descendenți, Școlile
plătesc adesea părinții în schimbul unui copil sau le oferă servicii gratuite.
Breasla vrăjitorilor acceptă numai descendenți de sex masculin, pe care îi
antrenează și îi supun „Probei ierburilor”. Datorită acestor practici,
vrăjitorii hibrid nu sunt văzuți cu ochi buni în universul lui Andrzej
Sapkowski. În oglindă, școala de vrăjitoare de la Aretusa, selectează numai
descendenți de sex feminin, iar transformarea lor conduce, la fel ca în cazul
bărbaților, la infertilitate.
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Geralt supraviețuiește barbariei induse de „Proba ierburilor”, un
complex de mutații cu rată de supraviețuire de zece procente în rândul
novicilor, așa cum arată manuscrisul:
„În cea de-a treia zi prăpăditu-s-au toate odraslele, în afară de una,
aflată abia în al zecelea an de viață. Aceasta, fiind cuprinsă atunci de o
nebuneală violentă, prăbușitu-s-a deodată într-o profundă amețeală. Ochii
săi avut-au o privire sticloasă, își mototolea haina cu mâinile sau le fâlfâia
în aer de parcc-ar fi vrut să prindă aripi. Respirația îi era din ce în ce mai
sonoră și mai răgușită, o sudoare rece, cleioasă și slinoasă ieșitu-i-a prin
pori. Atunci băgatu-i-au din nou din elixir în vene și atacul repetatu-s-a. De
data aceasta fu însoțit de hemoragie din nas, tusea dădu în vomă, după care
odrasla sleitu-s-a de puteri de-a binelea și pierdutu-și-a din simțiri.
Simptomele nu-l lăsară în următoarele zile. Pielea odraslei, năclăită
până atunci în sudoare, făcutu-s-a uscată și încinsă, iar pulsul, aparent
lipsit de vigoare și ritm, fu totuși puternic, dar mai degrabă lent decât iute.
Nu se mai trezea, nici cu vocea nu țipa.
În sfârșit veni-a ziua a șaptea. Plodul trezitu-s-a ca dintr-un somn,
deschisu-și-a ochii, iar ochii îi erau ca de viperă... (Carla Demetia Crest,
Proba ierburilor și alte practici secrete ale vrăjitorilor, cu propriii ochi
văzute, manuscris pentru uzul exclusiv al Capitolului Magicienilor)”
(Sapkowski, 2019c: 79).
Rezistența extraordinară și imunitatea de care copilul Geralt dă
dovadă îi face pe maeștrii vrăjitori să îi administreze încă două doze de elixir
metamorfic, impingând mai departe procesul de transformare care a condus la
pierderea pigmentului colorat din piele și păr. De aceea, aspectul eroului
(aproape constant în toate producțiile) confirmă supranumele Lupul Alb.
După cum se observă, Geralt de Rivia este un personaj aparte, prins
între două lumi: cea a oamenilor (pentru care lucrează) și cea a monștrilor.
Contractele preluate prezintă lectorilor o imagine redimensionată a figurilor
mitologice de care Andrzej Sapkowski face uz în a-și construi universul
narativ. În contextul seriei scrise și al aventurilor sale, Geralt este un
personaj dificil de încadrat într-o tipologie. Glisând din sfera eroului în cea a
anti-eroului și chiar a non-eroului, lectorul trebuie să-l aibă în vedere pe
Geralt prin prisma a două viziuni asupra lumii: una slavă și una vestică.
Universul personajului principal este cosmopolit prin amestecul intertextual
de surse mitologice. Textul lui Andrzej Sapkowski se înscrie într-o dualitate
care pare să-i priască, atât lectorului slav, cât și celui vestic. Combinând
basmele cu legendele celtice și pe cele arturiene cu cele slave, Andrzej
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Sapkowski creează un univers familiar și străin totodată pentru cele două
tipuri de cititori. Astfel, creaturile specifice culturii vestice (elves, dwarves,
bashee) sunt puse laolaltă cu ființele mitologiei slave (strzyga, wodnick),
oferind noutate, dar și rememorarea unor imagini ale literaturii folclorice.
Interacțiunea cu ființele miologice e simplă. Dacă ele intră în sfera lui
de interes și devin pradă, Geralt, inițiat în tainele vânătorii de monștrii, poate
anticipa tiparul de atac al acestora. În cazul oamenilor, lucrurile se complică, iar
decizia luată de către vânător diferă de la caz la caz. Acest lucru se întâmplă în
disputa cu Renfri, în care Geralt alege „răul cel mai mic”.
Himere ale imaginilor mitologice slave se conturează în kikimora
(un trickstser, care în saga este transformat într-un monstru lipsit de
conștiință, capabil să ucidă), Zywia (echivalentă zeiței Demetra, protectoare
a ființelor și cunoscută drepte Lille), care îl salvează pe Torque, un silvan
similar zeului Pan care, din punct de vedere moral, este superior oamenilor
și elfilor pentru care lucrează.
Incorporarea elementelor fantastice (implicând pe de-o parte
exotismul – pentru elementele non-vestice, și, pe de altă parte, escapismul
sau funcția escapistă a literaturii) sunt rescrise din alte puncte de vedere
racordate la universul brutal in care Geralt trăiește. De cele mai multe ori,
personajul principal funcționează ca un mythbuster, naivitatea și
credibilitatea sunt puse la încercare, iar, teoriile fanteziste sunt privite cinic.
Poziția lui Andrzej Sapkowski, cu privire la intertextualitate
este următoarea:
„Geralt’s name is indeed rather slavic, there are slavic tones in the
ono- and toponomastics. There is a leshen and a kikimora – but there is also
Andersen’s siren and a beast taken from Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont. It should be repeated: the saga about the witcher ia a fantasy,
classic and canonic, the slavic-nes in it is trifling” (Michalska, 2020: 38).
Andrzej Sapkowski rescrie povestea Albei ca Zăpada ca Renfri care,
la fel ca în povestea originală este însoțită de șapte pitici. De data aceasta,
piticii nu sunt mineri, „ci șapte gnomi, pe care îi convinsese să jefuiască
negustorii la drumul mare, căci nu se merită să-și scuipe plămânii în mină”
(Sapkowski, 2019a: 95). Spre deosebire de Albă ca Zăpada, Renfri este
cunoscută pentru faptul că și-a ucis însoțitorii gnomi. La fel ca în sursa
literară, Renfri este vânată la comanda mamei vitrege (care are și ea o
oglindă ce îi arată viitorul). Dacă în Albă ca Zăpada și cei șapte pitici,
personajul principal este salvat de vânător, Renfri nu este la fel de
norocoasă. Tâlhărită și violată, ea scapă doar prin uciderea atacatorului.
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Mama vitregă vrea să o asasineze prin otrăvirea cu un măr, dar
supraviețuirea și ostilitatea constantă o transformă pe Renfri într-o
răzbunătoare cu abilități letale.
Adda, produs al unei relații incestuoase între frate și soră, este o
strzyga și, în același timp, reinterpretarea poveștii Frumoasa adormită.
Contractul prevede ca Geralt să înfrângă și să transforme strigoaica înapoi în
fată. Și în acest caz basmul de întors, în sensul că prințul salvator care sărută
frumoasa adormită este ilustrat de Geralt care, pentru a-și salva propria
viață, este nevoit să muște strigoaica de gât, gest ce conturează o poziție
dominantă în lumea animală, instituind supunerea. Spre dimineață, Strzyga
Adda se transformă înapoi în forma sa umană.
Un alt basm reinterpretat de către Andrzej Sapkowski este Frumoasa
și bestia. Bestia este Nivellen, un om blestemat să se transforme într-o
bestie după ce a profanat un templu. Blestemul acestuia poate fi ridicat doar
dacă acesta cunoaște dragostea adevărată. Desparțindu-se de canonul
romantic, bestia Nivellen își închiriază fete tinere preț de câte un an, în
speranța că acestea se vor îndrăgosti și în acest mod blestemul va fi ridicat.
Acest lucru nu se întâmplă, iar adevărata dragoste vine din partea unui
monstru, o bruxa (port. vrăjitoare), pe care Geralt o ucide dar care cu ultima
suflare își declară dragostea pentru Nivellen, abolind blestemul acestuia.
Aceste basme devin în textul lui Andrzej Sapkowski anti-basme în
care optimismul se transformă în pesimism, farmecul se transformă în
eliberare de vrajă iar patriarhatul în feminism. Deși autorul declară în mai
multe interviuri că seria Witcher nu este o încercare de replicare a mitologiei
slave, prin conținutul exprimat nu se poate însă dezice de moștenirea
mitologică est-europeană pe care o integrează atât de bine în producția
narativă. Asemănătoare ca interpretare și reinterpretare cu prozele scurte ale
Angelei Carter (The Bloody Chamber, bazate exclusiv pe basmele fantastice
vestice), istoriile investigate de către Geralt nu au întotdeauna un final fericit.
Printre puținele povești adaptate, care par să aibă happy end și pe
tărâmul lui Geralt de Rivia, este Mica sirenă, după H.C. Andersen. Dacă în
povestea originală, sirena face tot posibilul pentru a fi alături de persoana
iubită și nu schimbă viața acestuia pentru propria sa viață, sirena Sh’eenaz
din lumea lui Geralt are o soartă mai bună. Sh’eenaz se îndrăgostește de
prințul Agloval, iar vânătorul de monștri este angajat ca mediator între părți.
Deși se iubesc, atât Sh eenaz, cât și Agloval nu sunt dispuși să renunțe atât
de ușor la natura lor: Agloval încearcă să o convingă pe sirenă să se
căsătorească cu el și să accepte o procedură chirurgicală ce i-ar transforma
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coada în picioare, în timp ce sirena încearcă să îl convingă pe Agloval să își
transforme picioarele în coadă de pește. În final, toată această aventură a lui
Geralt ne prezintă o Sh’eenaz cu picioare umane, pregătită să primească
rolul de soție.
Jaskier, bardul specializat în cântece trubadurești prin taverne, care
adesea îl însoțește pe Geralt de Rivia în aventurile sale, are o altă viziune
asupra poveștii de iubire dintre sirenă și prinț:
„-O, ce păcat! a oftat Jaskier, că nu pot să merg cu voi pe mare, dar
ce să fac dacă vomit într-una. Și știi, în viața mea n-am stat de vorbă cu o
sirenă. Păcat, la naiba!
-Din câte te cunosc, a spus Geralt potrivindu-și șaua, ai scrie și așa
o baladă.
-Negreșit. Deja am prima strofă. În balada mea, sirena se sacrifică
pentru prinț, își transformă coada de pește în niște picioare superbe, dar în
schimb își pierde vocea. Prințul o înșală, o abandonează și ea moare de
durere și se preschimbă în spuma de mare atunci când se ivesc primele raze
de soare...
-Cine ar crede în tâmpeniile astea?
-N-are a face, a pufnit Jaskier. Balada nu este scrisă pentru a crede
în ea. E scrisă pentru a emoționa. Dar de ce vorbesc eu cu tine, care n-ai
habar” (Sapkowski, 2019b: 178).
Schimbul de replici prezintă, probabil, viziunea autorului în ceea ce
privește literatura populară, din care extrage nenumărate motive. Observăm
că versiunea lui Jaskier este, de fapt, varianta lui H.C. Andersen, care
surprinde sfârșitul tragic al micii sirene. În lumea lui Geralt de Rivia, balada
lui Jaskier este menită afectului, mai puțin intelectului.
Jocul video Witcher III: The Wild Hunt dezvoltat de CDPR se
depărtează de canon (seria scrisă), introducând și mai multe elemente
aparținând diferitelor culturi europene și nu numai. Departe de a fi
exhaustivi în ceea ce ne-am propus, vom prezenta doar o parte a acestor
elemente, precizând originea lor.
În questchain-ul dedicat găsirii soției Baronului Însângerat, Geralt
este direcționat de un indicator către o mlaștină toxică în care hârcile
practică ritualuri malefice. Potecile mlaștinii sunt presărate cu bomboane și
turtă dulce, servind la ghidarea orfanilor către babele bune („the good
ladies”, cum sunt numite de către locuitorii regiunii Velen) sau Doamnele
Pădurii. Scriptul jocului sugerează vădit că sătenii din împrejurimi, cu prea
multe guri de hrănit, își trimit odraselele la babele bune. În mod evident,
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bomboanele și turta dulce, ca indicatori ai drumului spre coliba
vrăjitoarelor, reprezintă o trimitere la basmul Hansel și Gretel cules de
Frații Grimm. Cele trei vrăjitoare care ademenesc orfanii și copiii cu
dulciuri sunt imagini ale unor ființe mitologice vechi, pan-europene. Fiind
extrem de temute de către sătenii din apropierea mlaștinii („They’re as old
as this forest. Cruel, vindictive... Not to be crossed”), Doamnele Pădurii
sunt în număr de trei și sunt considerate fiicele misterioasei Doamnă a
Pădurii, cu care comunică printr-o tapiserie magică. Puterile Doamnelor
Pădurii sunt vaste, căci ele sunt și nemuritoare; pot auzi orice se întâmplă în
pădurea-mlaștină, pot manipula destinul unui om, pot aduce blesteme și
binecuvântări deopotrivă. Ele sunt pe pământ dinaintea oamenilor și a
vrăjitorilor, folosind elixire și poțiuni pentru a lua aspectul unor fete tinere.
Observăm din analiza scriptului și a reprezentării artistice în cadrul
jocului video că Doamnele Pădurii sunt puternic inspirate din mai multe
figuri mitologice precum Baba Yaga, cele trei surori Rozhanitse sau Sudjaje,
din mitologia slavă, care controlează destinul oamenilor (o oglindire a
Moirei grecești – Clotho, Lachesis, Atropos – și a Parcelor romane – Nona,
Decuma, Morta), cu referire totodată și la Weird Sisters din Macbeth.
Tot în universul video, în postura lui Geralt, jucătorii pot întâmpina
în calea lor spectre, apariții fantomatice în cursul zilei, care amintesc de
Południca, o ființă supranaturală feminină, personificarea insolației. În
drumul său, jucătorul poate întâlni pe câmpii acest tip de NPCs (non playing
characters), care apar doar în punctul culminant al arcului solar, luând
forma unei femei bătrâne îmbrăcate cu o robă albă. În jocul video, aceste
spectre sunt spiritele femeilor tinere sau ale fetelor care au avut parte de o
moarte violentă înaintea nunții. Turbate de mânie și prinse încă în lumea lui
Geralt de Rivia, acestea caută răzbunare. Południca din folclorul polonez
(cu varianta Poludnitsa în sârbă, bulgară și rusă), este un demon al zilei,
adesea reprezentată ca o femeie tânără îmbrăcată în haine albe, care atacă
agricultorii, provocând insolații, dureri de gât, uneori chiar nebunie.
Kikimora, amintită anterior, este un spirit al casei care locuiește în
spatele vetrei (cuptorului) sau în beci. Kikimorele nu sunt spirite cu atribute
mortale, pot fi benefice dacă locuința este bine întreținută sau malefice,
chinuind copiii. Kikimorele din jocul video au aparența unor insectoide
organizate în mușuroaie asemănătoare celor de furnici din lumea reală.
Călătoria personajului Hjalmar face referire la Odiseea lui Homer.
Una dintre misiunile lui Geralt este investigarea dispariției lui Hjalmar, fiul
conducătorului Crach an Craite, care a plecat către Undvik și nu a revenit în
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cetate. Geralt pornește pe urmele sale și descoperă un Hjalmar atins de o
ușoară nebunie, care dorește să-și ducă misiunea până la capăt (uciderea
unui uriaș), deși este aproape ultimul om în viață din echipajul său. Hjalmar
și oamenii săi ajung în Undvik după ce corabia cu care călătoresc eșuează
printre stânci, din cauza încercării căpitanului de a evita sirenele în aceeași
manieră ca Ulise. Înfundându-și urechile pentru a se proteja de cântecul
ademenitor al sirenelor, căpitanul corabiei nu aude avertismentele cu privire
la stâncile de sub apă, fapt ce conduce la scufundarea corabiei. Dacă Ulise
se leagă de catarg pentru a nu face gesturi necugetate, în timp ce echipajul
navei își înfundă cu ceară urechile, Hjalmar este nevoit să se lege de catarg
pentru a nu se îneca în apele înghețate.
Este destul de evident faptul că jocul video, prin însăși natura sa,
depășește granițele postmodernismului. Ce se întâmplă însă în cazul prozei
scrise a lui Andrzej Sapkowski? Brian Attebery consideră că o caracteristică
importantă a ficțiunii fantastice este „cultural work performed by the
genre” (Attebury, 1992: 40), ceea ce înseamnă reciclarea sau reinterpretarea
miturilor sau a poveștilor tradiționale, în aceeași manieră ca
postmodernismul, care induce o reîntoarcere la origini, la structurile mitice,
dar care implică o conștientizare a artificialității lor. Tot Brian Attebury
susține că scriitorii de literatură fantasy „indulge in a playful attitude, a
combinatorial game that may at a certain stage take on a preconscious
content and give it a voice” (Attebury, 1992: 50). În aceeași sferă de autori
pare să se înscrie și Andrzej Sapkowski cu seria The Witcher pentru că face
apel la lumea extratextuală și atrage atenția lectorilor prin inserarea
referințelor intertextuale (elemente de mitologie sau chiar structuri întregi),
creând astfel și un spațiu cognitiv reîncărcat de semnificație. Cu toate
acestea, autorul atrage atenția în repetate interviuri, că The Witcher rămâne
o proză fantastică, destul de clasică și canonică în încadrarea sa ca gen.
Seria The Witcher și extensia sa din lumea virtuală (jocul video)
înglobează figuri mitologice și simboluri din diferite culturi ale lumii. Saga
poate fi clasificată drept un produs al literaturii vestice doar dacă luăm în
considerare intertextualitatea și firul narativ care problematizează aspectele
rasiale, destinul sau puterea. Însă The Witcher se desparte de canonul
fantastic vest-european în unele privințe. Geralt de Rivia, personajul
principal, nu este nici erou, nici anti-erou, ci este poziționat prin însăși
natura lui undeva între bine și rău. Neutralitatea nu îi aduce întotdeauna
beneficii, plasându-l astfel în zona non-eroului. La acest statut aparte al
protagonistului, care individualizează proza lui Andrzej Sapkowski, se
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adaugă și referințele literare sau populare care vin din diverse zone
europene. Rescrierea basmelor precum Albă ca zăpada și cei șapte pitici,
Frumoasa și Bestia, Mica sirenă atrage textul către zona vest-europeană,
însă finalul (de cele mai multe ori) nefericit scoate lectorul din zona de
confort, testând limita credibilității scrierii. Textul se orientează și către
zona est-europeană, atunci când în firul epic își fac apariția plăsmuiri ale
mitologiei slave.
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1. Culegeri și studii consacrate proverbelor românești
Paremiologia reprezintă o uriaşă comoară spirituală, de care au fost
atraşi în mod special cărturarii, de sute de ani. Ȋncă din vremuri vechi,
proverbele din folclorul românesc au fost consemnate în cronici, manuscrise
şi cărţi populare, precum romanul popular Archirie şi Anadan. Ȋn secolul al
XVIII-lea, în manuscrisele miscelanee au fost incluse liste de proverbe. Ȋn
1840, Gheorghe Bariţiu trimite la tipar 65 de proverbe, în periodicul său,
Foaie pentru minte, inimă şi literatură. Ȋn 1846, revista Diorile/Zorile
pentru minte şi inimă include în paginile sale 319 proverbe. Colecţia
Proverburi româneşti a fost realizată de Alexandru Papiu-Ilarian şi un grup
de studenţi din Cluj înca înainte de 1850, iar mai târziu, în 1871, va publica
în revista Românul, XV, din București, grupajul Apa trece, pietrele rămân.
Anton Pann valorifică cu succes proverbele din arealul popular, în 1852, în
lucrarea Culegere de poverburi sau Povestea vorbei. Iordache Golescu,
Petre Ispirescu şi I. C. Hinţescu au alcătuit importante culegeri, precum
Pilde, povăţuiri şi cuvinte adevărate, respectivLegendele sau basmele
românilor. Ghicitori şi proverbe, Proverbele românilor. Ȋn culegerea lui E.
B. Mawr, intitulată Provebele românilor, din 1882, găsim proverbele
româneşti cu corespondente în engleză. O lucrare remarcabilă care cuprinde
proverbe de bază cu diverse variante în română şi alte limbi, cu o clasificare
în funcţie de teme, cu glosare şi note ştiinţifice este culegerea consistentă în
10 volume a lui Iuliu Zanne numită Proverbele românilor.
Cercetările efectuate până acum în ceea ce priveşte proverbele sunt
foarte valoroase, dar nu sunt suficiente, căci folclorul românesc oferă
numeroase materiale pe baza cărora se pot face constatări şi observaţii
legate de limbă, conţinut şi valoare artistică. Ȋn lucrarea intitulată Cercetări
asupra proverbelor române, cum trebuiesc culese şi publicate din 1877, G.
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Dem. Teodorescu dezbate metodologia culegerii şi editării ştiintifice a
proverbelor şi dezvăluie necesitatea indicelui alfabetic, a glosarului de
expresii rare şi a interpretărilor. A
Interesul ştiiţific faţă de domeniul paremiologiei este dovedit de unii
cercetători prin tezele de doctorat elaborate, precum Poetica proverbului
(1982) de Cezar Tabarcea, Structura proverbelor româneşti (1979) de
Constantin Negreanu şi Proverbul, izvor de cunoaştere a gândirii şi
expresiei folclorice (1983) de Dumitru Stanciu. Ȋn 1983, a avut loc Primul
simpozion de paremiologie românească, ale cărui comunicări ştiintifice au
fost publicate în 1984, într-un volum numit Proverbium. Ȋn 1831, Timotei
Cipariu realizează Culegerea de poveşti, ghicitori şi proverbe cu 172 de
texte. Revista Transilvania din Braşov promova culegerea proverbelor
susţinând studiul lor pentru că acestea au o valoare de netăgăduit în cultura
unui popor şi fac parte din tezaurul naţional. Articolul din 1875 intitulat
Ȋnsemnătatea literaturei române traditionali cuprinde o tentativă de
teoretizare a proverbului. Ȋn sfera studiilor paremiologice contribuţiile cele
mei însemnate au fost aduse de İordache Golescu, Anton Pann, İ. C.
Hintescu şi Petre Ispirescu.
2. Culegeri și studii consacrate proverbelor turcești
Una dintre lucrările vechi de referință din literatura turcă este
lucrarea „Durub-i Emsal-i Osmaniye” (Proverbe otomane), a cărei prefață
este scrisă de Ibrahim Șinasi. Aceasta reprezintă o primă culegere în care se
regăsește și o definiție a proverbelor turcești:
„Durub-i emsal ki hikmet-ül-avamdır, lisanından sadır olduğu bir
milletin mahiyyet-i ekarına delalet eder” / „Proverbul reprezintă înțelepciunea
și filozofia poporului, arată cum gândește o națiune, adică descrie natura
ideilor acelui popor ”.
Un alt autor care a acordat o atenție deosebită paremiilor este Ömer
Asım Aksoy, care a oferit definiții clare ale acestora, în primul volum al
dicționarului, Atasözleri ve değimler sözlüğü (Dicționar de proverbe şi
expresii), care se bazează pe observațiile și experiențele marilor mase de
oameni, de-a lungul secolelor. Autorul definește proverbele drept cele mai
pure și mai valoroase exemple de limbă populară, una dintre valorile care
alcătuiesc cultura, oglinda existenței și a sinelui propriei națiuni, istoria,
gândurile, viața, credința și tradițiile unui popor. El afirmă că proverbele
reflectă visele, sentimentele subtile, filozofiile profunde sau pot include
ironii subtile și șlefuire aspră:
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„Judecățile strămoșilor noștri se bazează pe încercări lungi, ca
regulă generală, gânduri înțelepte sau sfaturi și au forme stereotipe.”
Definiția dată în Enciclopedia națională a limbii și literaturii turce
include următoarea afirmație:
„După lungi experiențe și observații, strămoșii noștri, prin sfaturi şi
exemple, au ajuns la gânduri înțelepte, multe dintre ele au un sens figurat,
sunt stereotipe în formă veche de secole, reprezintă o exprimare concisă,
întâlnită mai ales în tradiția orală, prin trecerea de la o generație la alta”.
Proverbele sunt privite, așadar, ca punct de referință în determinarea
codurilor de comportament ale societății și individului, ca forme ce conțin
moduri de gândire general acceptate și afirmate, precum și unele
neacceptate și respinse (Bekiroğlu, 2014: 81).
Aceste definiții reflectă faptul că fiecare societate are propria
reprezentare a lumii, are mentalități particulare și o anumită evoluție a
gîndirii și a percepției asupra realității, păstrându-se însă și caracterul de
universalitate al paremiilor.
Una dintre cercetările recente asupra proverbelor îi aparține lui Onur
Bekiroğlu, care descrie proverbele ca fiind expresii naționale bazate pe
gândurile, încercările, tradițiile și obiceiurile proprii strămoșilor fiecărei
națiuni; astfel, credința că putem afla date despre gândirea unei națiuni este
în general acceptată. Proverbele creează bogăție în contextul expresivității
unei limbi și dezvăluie indicii desptre istoria, stilul de viață, tradițiile și
diferitele caracteristici ale societății care vorbește limba respectivă.
Obiectul nostru de studiu nu îl reprezintă proverbele, în general, ci
doar acelea care au ca punct central de referință femeia. În acest sens, am
cerceatat – folosind ca metodă de analiză a conținutului – imaginea femeii
în cele două societăți supuse comparației, cea românească și cea turcă, a fost
cercetată din mai multe perspective, în lumina proverbelor și expresiilor din
cele două limbi. Astfel, imaginea femeii este definită într-o perspectivă
largă, de la o figură eroică, la o existență fără valoare, în cultura turcă. Analiza
conținutului acestor proverbe a reflectat faptul că femeilor le-au fost atribuite
atât caracteristici pozitive și negative în egală măsură și că, în principiu,
diferențele de imagine nu sunt frapant deosebite în cele două culturi.
3. Imaginea femeii în proverbele turcești
În lucrarea sa, intitulată Femeia în cultura turcă, Yılmaz (2004:
111), a ajuns la concluzia că de-a lungul istoriei, femeile au muncit
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întotdeauna cot la cot cu bărbații și și-au menținut existența ca individ în
viața socială, fiind respectate ca soții, mame, sfătuitoare etc.
Șahin (2006: 164), în cercetarea sa, intitulată Femeile în proverbe
turcești, a acordat o importanță deosebită instituției familiei, văzute ca
element-cheie pentru sănătatea, ordinea și continuitatea societății. Cu roluri
bine stabilite în familie, bărbatul și femeia își împart frecvent
responsabilitățile. Îndatoririle femeilor sunt, de cele mai multe ori, mai mari,
deoarece persoana care dă naștere, îngrijește, hrănește și educă este femeia.
Din acest motiv, s-a instituit ideea că femeia care trebuie aleasă pentru
înființarea unei familii ar trebui să aibă calificările necesare îndeplinirii
tuturor acestor îndatoriri. De asemenea, studiul a atras atenția asupra unui
număr mare de proverbe legate de creșterea și educația fetelor, dar și pe
imaginea femeii ca soție și mamă.
Batur (2011: 577), în Caracteristicile socio-psihologice ale femeilor
în proverbe, a analizat doar proverbele care pun în lumină și aspectele
negative ale femeii; astfel, a extras proverbele care relevă efectele identității
mamei femeii asupra personalității copilului, proverbe care descriu
caracteristicile generale ale femeii, femeia ca soție, proverbe care înfățişează
dependența femeii față de bărbat ca soție, proverbe care arată faptul că, în
unele cazuri, este un avantaj să fii femeie, proverbe care arată cât de iubită
este femeia de către copii etc.
O altă serie de proverbe este reprezentată de cele care descriu
instituirea unei relații de rudenie sau a unei relații sociale: proverbe cu
privire la conceptele de căsătorie, moștenire, relație mamă-fiică, onoarevirginitate, relația dintre mireasă și soacră etc. De exemplu, s-a subliniat
faptul că o femeie din Turcia, ar trebui să fie virgină până la căsătorie, iar
apoi să fie monogamă. După căsătorie, loialitatea față de soț trebuie să fie
protejată chiar de către soțul acesteia.
Printre calitățile pozitive pe care ar trebui să le aibă o femeie, potivit
proverbelor turcești, se află: cumpătarea, noblețea, loialitatea, îndemânarea,
frumusețea, sprijinul față de soțul ei și rolul ei de temelie spirituyală a casei.
Printre trăsăturile negative, enumerăm: încăpățânarea, incompetența și
lăcomia, precum și faptul că nu provine din strămoși comuni sau are altă
origine, ceea ce este un motiv important pentru a nu fi dorită.
În proverbele examinate în această clasă, sunt importante criteriile
care trebuie îndeplinite, precum și ritualurile necesare pentru realizarea
căsătoriei: care va fi soțul adecvat, vârsta căsătoriei, descendența dintr-o
familie cunoscută și onorabilă. Când se evaluează relația dintre soț și soție,
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se menționează că femeia are nevoie de un soț, iar bărbatul trebuie să
ocroteaască femeia, femeia trebuie să arate înțelegere pentru bărbat, bărbatul
și femeia se sprijină reciproc. Ceea ce umbrește oarecum relația dintre soț și
soție este relația soacră – noră, ce reflectă lipsa afecțiunii soacrei pentru
nora sa. Acest aspect este frecvent surpins și în proverbele românești și,
credem, în toate proverbele lumii.
În proverbele românești și turcești mamele sunt entități devotate
caracterizate prin: iubire, compasiune, înțelegere și iertare. Pentru fetele lor,
mamele sunt buni educatori, iar fiicele dobândesc de la ele abilități legate de
viață. În proverbele ce exprimă relația mamă-fiicăputem observa că sunt
cuprinse și câteva proverbe despre fete rele, care nu ascultă de povețele mamei.
Proverbele despre relația mamă-fiică sunt foarte frecvent întâlnite: asemănarea
dintre mamă și fiică, mama își învață fiica ce înseamna să fie femeie și ce
reprezintă maternitatea, dar și importanța de a avea, la rândul ei, o fiică.
În cultura turcă, sunt de asemenea evidențiate diferite alte
caracteristici ale femeilor în funcție de perioada din istoria poporului turc.
De exemplu, femeile din perioada preislamică sunt figuri eroice: călăresc
cai, trag cu săgeata, folosesc săbiile și participă la război, atunci când este
necesar. Odată cu cultura islamică și după ce au întâlnit Occidentul, au
început să fie într-o poziție egală cu bărbații (Kaplan, 1995: 51). A fi
virgină, a fi membru al unei familii bune, a fi inferioară soțului ei, din
punctul de vedere al statutului sunt valori transferate de la Kutadgu Bilig,
adică din surse estice (Günay, 2000: 6). În urma cercetărilor, se poate afirma
că în proverbele turcești accentul este pus pe onoare și virginitate încă din
perioada preislamică și până în prezent, impunându-se ca stil de viață și în
zilele noastre.
Ideea că femeile sunt inadecvate în luarea deciziilor și nevoia lor de
protecție din partea bărbatului sau inegalitățile din sfera socială rezultă din
tradițiile arabo-persane și indiene, cu care societatea turcă a avut relații
strânse, după trecerea poporului turc la Islam (Günay, 2000: 4). Odată cu
această tranziție, se presupune că proverbele care subliniau violența
împotriva femeilor au început să se răspândească în cultura turcă. În
epopeile turcești, femeile sunt întotdeauna alături de bărbați și completează
bărbatul. Femeia bătută, disprețuită, împinsă, sunt concepte care nu pot
exista în cultura turcă, dar apar în poveștile lui Dede Korkut (Gündüz, 2012:
133). Aceste manifestări contradictorii dezvăluie încă o dată faptul că există
credințe și experiențe care nu se suprapun pe deplin cu gândirea din epoca
modernă. Femeia dinainte și după islam nu putea să aibă propria identitate
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în societate. Ea trebuia să fie legată de spațiul de viață al omului de care era
atașat. (Günay, 2000: 8; Șahin, 2006: 129)
În cultura turcă veche, se consideră adecvat rolul pasiv și supus al
femeilor, iar protecția fiicelor în creștere este transferată tatălui, înainte de
căsătorie și soțului, după căsătorie. Printre semnificațiile atribuite imaginii
femeii în plan social se remarcă sacrificiul: femeile turce sunt în primul rând
soții care se jertfesc pentru binele familiei, care îndeplinesc toate dorințele
casei, ale copiilor și ale soțului; ea este mereu cumpătată, devotată onoarei
familiei, plină de resurse spirituale și morale. Căsătoria este un concept
important, reflectat în multe dintre proverbe, sub diferite aspecte. Există
proverbe care indică faptul că a fi fecioară în momentul căsătoriei este o
virtute, că femeia-mireasă trebuie să provină dintr-o familie nobilă. Pe de
altă parte, ar fi incomod pentru o femeie să fie mai bogată decât bărbatul ei
și există atitudini și comportamente negative în privința poligamiei.
Din observațiile de până în acest moment al cercetării noastre, putem
afirma că în cultura turcă imaginea femeii, așa cum este ea reflectată în
proverbele turcești este frecvent determinată de textele religioase:
T: Cennet annelerin ayakları altındadır.
R : Paradisul este la picioarele mamelor.
Acestea sunt, de fapt, cuvintele Profetului Muhammed (SAV). Însă
poporul turc a adoptat aceste cuvinte și le-a repetat până au devenit proverb de
tip popular, utilizat de la strămoșii noștri până în ziua de astăzi. El ne transmite
pe scurt că, pentru a câștiga cerul, trebuie să ne tratăm bine mamele:
T: Ana hakkı, HAK hakkıdır.
R: Dreptul unei mame este un drept divin.
În acest proverb se reia o idee din Coran, versetul 14 din Surah Lokman:
„Am poruncit ființelor umane astfel: Mulțumește-mi mie și părinților
tăi. Întoarcerea este la mine!”
După cum este porunca, ar trebui să le mulțumim mamelor noastre
pentru că au avut grijă de noi pe parcursul anilor.
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Sözlük, Constanţa, Editura: Ex Ponto.
299

BOTEZATU, Grigore; HÂNCU, Andrei, 2001, Dicţionar de proverbe
şi zicători româneşti, Bucureşti-Chişinău: Editura Litera İnternaţional.
DUDULEANU, Mircea, 1975, Femeia în proverbele şi cugetările
lumii, Bucureşti: Editura Albatros.
KAÇALİN, Mustafa S., 2016, Bolge Ağızlarında Atasözleri ve
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Preliminarii
Studiul de față decurge din cercetarea textelor de legi, a actelor de
stare civilă, a cererilor aflate în colecţiile Arhivelor Naţionale Române şi a
monitoarelor oficiale emise între anii 1895 și 1945.
În această perioadă au apărut trei texte de legi privind numele și
schimbarea acestuia.
Legea asupra numelui1, din 1895, enunța caracterul imprescriptibil şi
inalienabil al patronimului și prevedea – pentru cei care nu aveau unul –
obligativitatea formării lui, din numele de botez al tatălui la care se adăuga
unul dintre sufixele curente în datina ţării.
Legea numelui2, din 1936, lărgea și preciza cadrul schimbării. Ea
păstra prevederea schimbării numelui prin înlocuire sau adiție și stabilea
condițiile în care se accepta schimbarea acestuia, dar cuprindea și situațiile
de redobîndire a numelui înstrăinat sau pierdut.
Legea nr. 6463, din 1945, apare sub forma unui Decret-Lege asupra
numelui. În raportul său către rege, ministrul justiţiei de la acea vreme,
Lucreţiu Pătrăşcanu, arăta că s-au eliminat formalităţile considerate a fi
greoaie şi costisitoare din legea anterioară, care, prin dispoziţiile sale de
fond, favorizau menţinerea discriminărilor rasiale şi atentau la unitatea
sufletească a tuturor celor care locuiau în România.
1

Monitorul Oficial, Nr. 277, din 18 (30) martie 1895, pp. 9.595-9.596.
Monitorul Oficial, Nr. 83, din 8 aprilie 1936, pp. 3.172-3.175.
3
Monitorul Oficial (Partea I), Nr. 183, din 14 august 1945, pp. 7.145-7.146.
2
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Primele cereri de schimbare a numelui au fost înregistrate la doi ani
de la apariția primei legi, numărul lor lunar crescînd treptat, de la maximum
20 (în primii ani), la mai multe zeci (către anii 1930), ajungînd la cîteva mii
(după legea din 1936). Locuitorii care solicitau schimbarea numelui făceau
parte din toate categoriile sociale şi profesionale (agricultori, comercianţi,
funcţionari, învăţători, avocaţi, preoţi ș.a.), peste jumătate fiind născuți în
toate regiunile țării, dar cu domiciliul în București.
În cele ce urmează vom prezenta toate cererile de schimbare a
numelui pentru persoanele născute şi/sau cu domiciliul în Tîrgovişte. Ele
sînt în număr de 61, majoritatea provenind de la cetăţeni evrei.
I. Motivări și motivații
Fiecare dintre cele trei legi prevede necesitatea motivării oricărei
solicitări de schimbare a numelui. Motivele reale ale schimbării numelui pot
fi doar obiect al speculațiilor, adesea ele fiind întrezărite, deși în unele cazuri
pot fi considerate evidente, rezonabil judecînd. La rîndul lor, motivațiile apar
formulate în acord formal cu cerințele legii, solicitantul fiind orientat către
succesul legal al demersului. Cu toate acestea, există o categorie de schimbări
de nume pentru care motivațiile cu greu pot fi puse la îndoială.
1. Redobîndirea
Ca urmare a legii din 1936, cetățenii puteau solicita redobîndirea
numelui deţinut anterior (de către înaintași, pe linie paternă sau maternă).
Invocarea acestui tip de motiv atrăgea după sine obligativitatea unei
demonstrații documentate, putea prilejui o mică cercetare locală și, eventual,
necesita martori credibili. De aceea, în acest caz avem maximum de dovadă
posibil, în ceea ce privește motivațiile solicitantului.
Spre deosebire de alte localităţi, unde numărul persoanelor care
solicitau redobîndirea era de ordinul miilor, persoanele care au declarat ca
sînt născute sau sînt din Tîrgovişte şi au solicitat redobîndirea numelui, au
fost doar patru:
Colacicovschi I. Alexandru, profesor la Liceul de băieţi „Enăchiţă
Văcărescu” din Tîrgovişte/Dîmboviţa, red. Colăcescu I. Alexandru;
Iachimenco Iacob Ion, din Tîrgovişte, red. Iachimescu Iacob Ion; Stilijenco
Teodor, din Tîrgovişte, red. Stolojanu Teodor; Volcova Ştefanida,
profesoară, din Tîrgovişte, red Vâlcu Ştefanida.
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2. Nume indezirabile
O categorie prevăzută încă de legea din 1936 și neignorată de cea din
1895 o constituie cea a persoanelor care dețineau un nume indezirabil, fie
prin sens, fie prin sonoritate. Cum legea permitea și chiar îndemna, indivizii
au folosit deplina libertate de a-și alege sau construi un nume nou. Desigur,
la nivel de ansamblu, ei au acționat diferențiat, unii operînd înlocuiri în
diferite direcții și de diferite amplitudini, alții doar deplasîndu-l de pe
poziția de indezirabil. Sub această clasă, tîrgoviștenii dețin doar o singură
situație, posibil două:
Poponete Constantin, născut în Tîrgovişte, din Diciosînmartin /
Tîrnava-Mică, în Claudian Constantin; Văduva Mihail, plutonier major, din
Tîrgovişte > Mihăilescu Nicolae Mihail;
3. Integrarea socială.
Deși cercetarea noastră se poartă asupra numelor și se referă în
principal la acestea, se înțelege că în spatele numelor se află indivizi care
trăiesc în comunități organizate, și care funcționează pe baze și în cadre
sociale specifice. De aceea, simpla solicitare a schimbării numelui poate
exprima, în diferite grade, tendința ori nevoia de integrare socială, obținerea sau
consolidarea statutului social. În consecință, motivațiile se pot referi strict la
starea numelui sau pot avea în vedere diverse situații de natură socială.
Altfel de schimbări sînt solicitate de către toate categoriile de etnici
și – subliniem – vizează comunitatea de apartenență a indivizilor, ceea ce
înseamnă că cetățenii români de alte etnii nu solicită mereu obținerea unui
nume românesc. De fapt, relația cu comunitatea de existență poate fi atît de
mare încît supranumele să devină nume:
Haim Isac Avram, zis Isăcescu, din Tîrgovişte > Isăcescu Avram;
Leibu Rahmiel, zis Lupescu, din Tîrgovişte > Lupescu Rahmiel; Peiser
Beniamin, zis Reisenberg, din Tîrgovişte > Reisenberg Beniamin; Peiser
Meier, zis Bernhardt Reisenberg, din Tîrgovişte > Reisenberg Meier; Petcu
I. Constantin, zis Pavelescu, subofiţer de administraţie, din Tîrgovişte >
Pavelescu I. Constantin.
II. Procedee
Acestea sînt multiple, în relație cu posibilitățile existente, după cum
se poate vedea la compararea tratamentelor unuia și aceluiași nume. De
aceea, Braunstein, de pildă, poate deveni Bunea sau Brateş, iar Popescu
poate deveni Brăileanu, Porojan, Veisa, Georgescu sau Poenaru.
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Printre cele mai frecvente procedee în spațiul românesc se cer menționate:
- sufixarea:
Mihai A. Ion, vulcanizator din Tîrgovişte > Mihăilescu A. Ion;
Solomon P. Gheorghe, din Tîrgovişte > Solomonescu Gheorghe;
- înlocuirea numelui (eventual cu unul avînd o sonoritate sau o
semnificație aparte, simplificîndu-l sau îmbogățindu-l):
Călinescu Gheorghe, administrator-sublocotenent, din Tîrgovişte >
Bucşeneanu Gheorghe; Constantinescu Constantin, elev la şcoala militară
de cavalerie, din Tîrgovişte > Pantazi Constantin; Gheorghe D. Ion, din
Tîrgovişte > Surugiu D. Ion; Ghiţă N. Constantin, născut în Tîrgovişte, din
Bucureşti > Georgescu N. Constantin; Ion M. Ion, zis Stănescu, din
Tîrgovişte > Mateescu Ion; Ion-Neagoe-Ceoalcă Ion, sergent, din Tîrgovişte
> Negoescu Ion; Ionescu Ioan, elev la şcoala de cavalerie, din Tîrgovişte >
Dobrotescu Ioan; Ionescu G. Matei, născut în Tîrgovişte, din Bucureşti >
Irescu G. Matei; Miclăuş Teodor, maior, născut în Bucureşti, din Tîrgovişte
> Monteoru Teodor; Mirică Alexandru, născut în Tîrgovişte, din Roşiorii de
Vede > Mircescu Alexandru; Voiculescu C.C., judecător de ocol, din
Tîrgovişte > Delleanu C.C.;
- adăugarea unui supranume sau atribut cu oarecare semnificație:
Badea Constantin, locotenent, din Tîrgovişte > Badea-Pleşoianu
Constantin; Constantinescu M. Gheorghe, născut în şi din Tîrgovişte >
Constantinescu-Catalan M. Gheorghe; Mihăescu S., Pr., din Tîrgovişte >
Mihăescu-Chilom S.; Vasiliu V. Constantin, locotenent-colonel, născut în
Bîrlad, din Tîrgovişte > Vasiliu-Răşcanu Constantin.
În cazul celor ce aveau nume neromânești și care își alegeau unul
românesc este posibil să apară trei tipuri de situații.
Unii își alegeau un nume fără legătură de sens sau de sonoritate cu
cel vechi (adesea, aceste nume erau autentic românești, alteori, deși posibile
sub aspect teoretic, ele erau simple invenții). În felul acesta apar:
Bobohalma I. Theodor, din Tîrgovişte > Iacobescu Theodor;
Brucher Nicolae, farmacist, din Tîrgovişte > Voronca Nicolae; Goldenberg
S. Daniel, născut în Tîrgovişte, din Bucureşti > Deleanu S. Daniel;
Goldştein S. Isac, din Tîrgovişte > Jean-Brateş Isac; Hartingher Emil,
născut în Frumuşica/Botoşani, din Tîrgovişte > Bălănescu Emil; Heger
Adolf Antoniu, născut în Vama-Bucovina, din Tîrgovişte > Vânătoriu Adolf
Antoniu; Ivegheş M. Ianoş, din Tîrgovişte > Irescu M. Ianoş; Laioş Ion,
născut în Tîrgovişte, din Bucureşti > Tomescu Ion; Mendelzon Solomon,
născut în Tîrgovişte, din Bucureşti > Anton-Manea Solomon; Miţerling
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Nicolae, din Săcueni/Dîmboviţa > Clucerescu B. Nicolae; Rosa Gheorghe,
zis şi Ungureanu, din Tîrgovişte > Băduleştianu Gheorghe; Rotenberg A.
David, născut în Tîrgovişte, din Bucureşti > Dan-Rădescu A. David; Tcacenco
Constantin, născut în Martaza/Cetatea-Albă, din Tîrgovişte > Radu Constantin;
Xidis C. Spiridon, născut în Tîrgovişte, din Blaj > Staicu Spiridon.
Alții preferă să reconstruiască (cu mai multă sau mai puțină
imaginație și succes) pe baza sonorității, indiferenți la sensul numelui:
Antonier Iosub, născut în Botoşani, din Tîrgovişte > Ion-Cantonieru
Iosub; Covaci Ştefan, din Tîrgovişte > Covlescu Ştefan; Haimsohn Mandy,
născut în Tîrgovişte, din Bucureşti > Haneş Mandy; Herşcovici I. Samuil,
născut în Tîrgovişte, din Bucureşti > Herisan I. Samuil; Herşcovici I.
Vilhelm, doctor, din Tîrgovişte > Heriaşan Vilhelm; Kornhenser IuliuSolomon, născut în Tîrgovişte, din Bucureşti > Cornescu Iulius-Solomon;
Millanich de Manderiolo E. Artur-Carol, născut în Cernăuţi, din Tîrgovişte
> Milescu E. Artur-Carol; Rappaport Z. Sandu, născut în Tîrgovişte, din
Bucureşti > Rapp Z. Sandu.
Alții optează pentru o formă echivalentă (mai mult sau mai puțin
imaginativă și reușită): Rosenthal I. Willy, născut în Tîrgovişte, din
Bucureşti > Trandafirescu I. Willy.
În sfîrșit, unii își păstrează numele, dar îi dau aparență românească,
prin sufixare: Iacobsohn Samoil, din Tîrgovişte > Iacobescu Samoil.
Concluzii
Întregul proces – de la motivațiile profunde și reale la rezultatele
concretizate printr-un nume – cunoaște grade, în multe cazuri periferia fiind
greu de asignat categoric unui anumit centru. De aceea, neputînd cunoaște
intențiile fiecăruia le putem doar intui și calcula pe baza experienței (la urma
urmelor mai degrabă speculativ). Examinînd cele două nume, proveniența
geografică a individului, locul actual în care viețuiește și motivările înaintate
organului judiciar, prin cererile de schimbare a numelui, putem stabili, pe
aceeași bază empirică, o relație între ele. Faptul evident, dominant și
profund caracteristic întregului proces este că acesta – indiferent de etnia
cetățeanului – avea cauze sociale, în sens larg.
După ce au înțeles utilitatea supunerii numelor la un cadru
reglementat, de natură laico-administrativă, cetățenii vor valorifica acest
prilej nu doar pentru a-și redobîndi numele pierdut, ori a scăpa de unul
indezirabil în formă și în conținut. În general ocazia prilejuită de lege va
face ca schimbarea de nume să fie folosită ca modalitate de creare și
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prezentare a unei imagini sociale, toți încercînd să-și afirme: a) poziția
socială sau aspirațiile de acest fel; b) apartenența sau ajustarea la și fixarea
în comunitate (în cazul neromânilor); c) originea geografică, socială sau
vreun atribut de alt fel – neapărat avantajos.
Cu alte cuvinte, impulsurile care determină acțiunile solicitanților și
orientarea întregului proces se alimentează, în esență, din nevoi de ordin
social. De aceea, fie că se elimină povara unui nume banal, neplăcut prin
sonoritate sau sens, fie că se reia numele strămoșesc, în fapt, se acționează
în direcția eliminării contrarietății dintre imaginea de sine și cea livrată
comunității. Felurite dorențe și nevoi orientînd procesul de valorificare a
ocaziei de schimbare a numelui, adesea percepția socială a acestuia
modulînd, la rîndul lor, dorințele și nevoile.
În ceea ce privește procedeele, ceea ce se constată sînt soluții diferite
la aceeași problemă și direcționări diferite față de același punct de plecare.
Privite la nivel de ansamblu, soluțiile par aleatorii, dar numai prin raportarea
soluției unuia la soluțiile altora. Privite individual putem înțelege că, de fapt,
fiecare judecă în funcție de nevoile sale, de percepția mediului social de
influență și conform puterii sale de înțelegere și de acțiune. În cele din urmă,
în condițiile sociale concrete în care trăiește, în relație cu felul în care își
resimte propriile nevoi și cu capacitățile sale de a le satisface, fiecare aplică
cea mai bună soluție pe care o poate afla.
Bibliografie
Arhivele Naţionale Române (ANR), fond Ministerul de Justiţie.
Schimbări de nume, 1898-1910, inventar 579, Fond 43, Literele A-C.
Monitorul Oficial, colecţiile pe anii 1895-1945.
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NUME DE PLANTE
ÎN LOCALITATEA TĂTĂRANI
Maria NEGULESCU
L.T. Cojasca
marianegulescu79@gmail.com
Am ales această temă a lucrării pentru că vocabularul fitonimic are o
utilizare largă atât în cadrul orelor de limbă și literatură română, cât și în
cadrul orelor de științe ale naturii, geografie, chiar și la artele vizuale și
abilități practice (expoziții de fotografii, imagini, activități în aer liber de
recunoaștere a plantelor, activități practice de utilizare a acestora în cadrul
săptămânii „Școala altfel”, realizarea unor colecții de plante presate.)
Am întocmit o listă cu douăzeci de plante, atât din localitatea natală,
Tătărani, județul Dâmbovița, cât și din localitățile din împrejurimi, și am
cules informații de la diferiți informatori locali cu privire la denumirile
acestora, tradiții populare locale legate de acestea.
Am optat pentru aceste plante din multitudinea celor existente
deoarece sunt printre cele mai cunoscute şi mai răspândite in zonă, oamenii
folosindu-le ori de câte ori au nevoie.
Multe dintre aceste plante au constituit şi motivul de inspiraţie a
numeroase poezii populare, prin care românul şi-a exprimat trăirile
sufleteşti, altele sunt folosite în diverse practici magice.
,,O dată cu începutul secolului al XV-lea şi în secolul al XVI-lea
apar unele documente scrise în limba română, însă foarte succinte, care
atestă utilizarea plantelor medicinale de strămoşii noştri. Herbarium, apărut
la Cluj în 1587, este socotit ca prima carte în care această problemă a fost
prezentată mai pe larg. În Pravila lui Matei Basarab, tipărită la Târgovişte,
se precizează că vraciului îi revine sarcina să cerceteze ierburile spre a
descoperi pe cele cu proprietăţi de vindecare şi împotriva otrăvurilor. Cu
peste un secol mai târziu, în Lexiconul slavo-român, din 1694, găsim
numeroase recomandări privind denumirea şi utilizarea unor plante
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medicinale cum sunt izma, muştarul etc.”1. Fiecare specie de plantă poartă
un nume ştiinţific (în limba latină), alcătuit din doi termeni (proveniţi din
cuvinte latineşti sau greceşti sau din substantive proprii, latinizate, ale altor
limbi), care ar putea fi comparaţi cu numele şi prenumele persoanelor. Una
dintre speciile de tei, de pildă, se numeşte ştiinţific (în limba latină) Tilia
cordata. Primul termen are originea în cuvântul grecesc ptilon „aripă”,
referindu-se la frunzuliţa concrescută cu codiţa inflorescenţei, care are
aspect de aripă; cel de-al doilea termen provine din cuvântul latinesc cor
„inimă”, aluzie la forma frunzelor care seamănă cu inima. Păpădia, plantă
bine cunoscută de toată lumea, încă din copilărie, are denumirea ştiinţifică
Taraxacum officinale, din grecescul tarassein „a calma”, „a linişti” şi din
latinescul officinalis „medicinal”, ambele exprimând calităţile terapeutice
ale plantei.
Uneori, după numele ştiinţific mai apare şi numele botanistului care
a botezat-o sau iniţiala acestuia. Numele ştiinţific circulă neschimbat în
literatura botanică a tuturor popoarelor, indiferent de limba vorbită; astfel
poate fi înţeles corect de toţi specialiştii botanişti. În afara denumirii ştiinţifice,
plantele mai poartă şi altfel de denumiri, zise populare, care diferă după ţară şi, de
foarte multe ori după localitate. Uneori chiar În cadrul aceleiaşi localităţi diferă
denumirea, după persoana care a creat-o sau a preluat-o.
Denumirile plantelor pot conduce uneori la erori privind identitatea
plantelor din cauza numărului lor mare şi a atribuirii aceluiaşi nume mai
multor feluri de plante, de aceea ele trebuie însoţite totdeauna de numele
ştiinţific, singurul care precizează specia (felul plantei)2 .
Preocupările legate de adunarea, consemnarea şi mai puţin de
studierea numelor româneşti de plante sunt de dată veche, concretizându-se
în numeroase lucrări, scrise iniţial în limbi străine (în care terminologia
botanică românească apare în mod sporadic, dar şi organizat) şi apoi în
limba română. Pe lângă faptul că aceste lucrări sunt numeroase, se constată
că autorii lor au fost în majoritate români, dar şi străini (în special germani
şi maghiari) şi au avut diferite profesiuni: agronomi, botanişti, etnografi,
farmacişti, folclorişti, istorici, lingvişti şi chiar scriitori3.

Grigore Constantinescu; Elena Haţieganu-Buruiană, 1986, Să ne cunoaştem plantele
medicinale, Bucureşti: Editura Medicală, p. 19.
2
Gheorghe Dihoru, op. cit., pp. 6-7.
3
Dumitru Bejan, 1991, Nume româneşti de plante, Cluj-Napoca: Editura Dacia, p. 5.
1
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Busuiocul – Variante populare:
busuiocul-fetelor (informator: Calotă Maria)
busuiocel (informator: Calotă Maria)
bisiocel
bisioc
floarea-fetii (informator: Calotă Maria)
În noaptea de bobotează, fetele de măritat îşi pun busuioc sfinţit sub
pernă pentru a-şi visa ursitul.
Atunci când un bolnav este pe patul de moarte, pentru a nu deveni
strigoi, i se descântă în trei zile cu fire de busuioc4.
Noilor născuţi moaşa le întinde seara o masă pe care se pune, pe
lângă alte obiecte, şi busuioc. Mama copilului are grijă să reţină ce o să
viseze peste noapte, căci a doua zi va tălmăci visul, punându-l în legătură cu
viitorul pruncului.
În tradiţia populară circulă foarte multe poezioare legate de busuioc:
1. „Busuioc verde pe masă
Are-n casă orice fată
Ca să-i umple cu mireasma
Toată casa şi ograda
Şi să-i vie-al ei drăguţ
Până seara-n asfinţit.” (informator: Bădica Didina)
2. „Frunză verde busuioc
Fă-mă mamă cu noroc
Şi m-aruncă-n foc.” (informator: Balica Irina)
3. „Busuioc crescut în fân
Urâtu-i badea bătrân,
Nasu-i lung şi barba-mpunge
De urât îi poate-ajunge.”
4. „ Ş-am zis verde busuioc
Joacă mândro mai cu foc
Joacă bine din picioare
Până soarele răsare.
Credinţa populară românească din comuna Tătărani, jud. Dâmboviţa, împărtăşită de
Balica Irina.
4

309

S-apoi dac-o răsări
Pe tine te-oi îndrăgi
Şi cu gândul tot la tine
Voi fi mândruţo şi mâine.
Şi nu te-oi uita deloc
Căci miroşi a busuioc.” (informator: Grigore Elena)
Cimbrișorul – Variante populare:
cimbrişor (informator: Stan Maria)
cimbru de pădure
cimbru de câmp
cimbru sălbatic
lămâiţă (informator: Predica Ioana)
cimbruşor (informator: Grigore Elena)
Ciuboțica cucului – Variante populare:
ţâţa-vacii (informator: Calotă Maria)
ţâţa-oii
cinci-foi (informator: Grigore Elena)
cinci-clopoţele (informator: Balica Irina)
cizma-cucului
urechiţa-ursului (informator: Nedelcu Victoria)
Coada calului – Variante populare:
brădişor
brăduleţ
barba-ursului (informator: Stan Maria)
pipirig (informator: Nedelcu Victoria)
părul-porcului (informator: Nedelcu Victoria)
coada-calului
coada-mânzului5
Coada șoricelului – Variante populare:
coada şoricelului (informator: Baicu Elena)
iarba-şoarecelui (informator: Calotă Maria)
iarba-oilor (informator: Calotă Maria)
5

Maria Treben, 1996, Sănătate din farmacia Domnului, Budapesta: Editura Hungalibri, p. 17.
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sorocină6
O veche poezie populară spune:
„Uite ici, uite colea,
Panglici mii de catifea,
Moi la pipăit şi verzi
Cu miros ca de scovergi
Câte-s? Nici nu mai socot
Mi-au umplut imaşul tot.
Iar în fiecare tufă
Iese câte-un fir de scufă,
Iar pe scufă, pe scufiţă,
Câte-o gâză gâzuliţă.
Iarbă mândră, floare deasă,
Mâine vin în deal la coasă
Un nepot întrabă: Ce-i?
– Nişte cozi de şoricei...
– Care cozi? De unde cozi?
Printre pir şi glomorozi?
Na, că m-a făcut să râd
Vorba nepoţelului
Asta-i bre, numaidecât
Coada-şoricelului.” (informator: Grigore Elena)
Drăgaica – Variante populare:
drăgaică
sânziene
închegătoare (informator: Predica Ioana)
sânziană (informator: Calotă Maria)
simziană (informator: Calotă Maria)
floarea Sfântului Ion (informator: Baicu Elena)
În satul Căprioru, comuna Tătărani, în ziua Naşterii Sfântului Ioan
Botezătorul, numită popular Drăgaica, se organizează un târg într-o poiană a
satului, unde localnicii sărbătoresc aşa cum se cuvine unui bun român prin
cântece şi dansuri populare.

6

Maria Treben, op. cit., p. 21.
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În noaptea de Sânziene (pe 24 iunie), în tradiţia populară se spune că
ies ielele numite şi sânziene şi bântuie casele oamenilor. Pentru a fi apăraţi
de cele rele, oamenii tămâiază casele înainte de apusul soarelui.
De remarcat este un descântec popular local:
„Sânziană iană
Du-te în poiană
În poiana mare
Du-te la culcare.
Să nu stai în casă
Ci din lume iasă.
Şi să nu mai vii
Să bântui pe-aci.” (informator: Baicu Elena)
Gălbenele – Variante populare:
crăiţă (informator: Bucurică Margareta)
călinică (informator: Baicu Elena)
gălbeneală7
căldăruşă (informator: Chelaru Elisabeta)
salomie (informator: Baicu Elena)
sinilii (informator: Stan Maria)
Lumânărica – Variante populare:
lumânare (informator: Stan Maria)
lumină (informator: Stan Maria)
lumânărica Domnului (informator: Balica Irina)
somnoroasă (informator: Calotă Maria)
coada boului (informator: Grigore Elena)
Măcrișul iepurelui – Variante populare:
măcrişul iepurelui (informator: Stan Maria)
măcriş de pădure
măcriş porcesc (informator: Grigore Elena)
trifoi acru
În trecut circula şi o poezioară în comuna Tătărani legată de această plantă:
„Măcrişor acrişor
Ai umplut al meu ogor.
7

Maria Treben, op. cit., p. 28.
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Cu flori mici şi alburii,
Şi cu frunze verzulii.
Iacă stau şi mă gândesc
Dacă pot să te cosesesc
Dar eu tare te-ndrăgesc
Căci eşti bun de leac băbesc.” (informator: Calotă Maria)
Menta – Variante populare:
izmă, izmă bună
izmă proastă (informator: Bucurică Margareta)
izmă sălbatică
izmă porcească (informator: Stan Maria)
izmişoară (informator: Chelaru Elisabeta)
mintă de câmp
mentă neagră8
Poezie populară:
„Frunză verde izmă bună
Aseară pe lună plină
Badea mă ţinea de mână
Şi-mi şoptea cu cu vorbe bune
Că-s cea mai dragă-i pe lume.” (informator: Nedelcu Victoria)
Mușețelul – Variante populare:
muşeţel
muşeţel de câmp
romaniţă (informator: Stan Maria)
muşăţel
muşiţel9
romaniţă-bună (informator: Stan Maria)
Poezii populare:
1. „Frunză verde romaniţă
Vino repede bădiţă
Honorius Popescu, 1984, Resurse medicinale în flora României, Cluj-Napoca: Editura
Dacia, p. 73.
9
Maria Treben, op. cit., p. 33.
8
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Ca să-i dai mândrii guriţă
Guriţă dulce ca mierea
Ca să-ţi aline durerea
Guriţă bună ca fraga
Ca să te iubească draga.” (informator:Bădica Didina)
2. „Muşeţelu-i bunicel
Pentru boli de orice fel
Căci de iei puţin din el
Te faci bine acuşel.” (informator: Predica Ioana)
3. „La corbul nostru din pădure
Bate-un pui de cuc
Ce nu mai poate.
– Vai doctore
Sunt bolnav rău
Căci am venit la cuibul tău
Să-ţi cer un sfat
Căci pielea mi-am pătat
Nimic nu am mâncat
Iar pofta mi-a plecat.
Iar corbu-i zice:
– N-ai nimica
Cel mult tu ai răcit niţel
Dar îţi vom scoate-ndată frica
C-un ceai de muşeţel.
L-atinge-ncet
C-un pic de ceai gălbui
Căci ştim şi noi de muşeţel
Slăvită-i floarea lui.” (informator: Bucurică Margareta)
Nalba – Variante populare:
nalba
nalbă-sălbatică
caşul-popii (informator: Calotă Maria)
bănuţi
turtele
turtiţe
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năsturaşi
covrigei (informator: Chelaru Elisabeta)
Poezie populară:
„Nalbă mică, nalbă mare
Vrei tu floare să-mi spui oare
Unde pleac-al meu drăguţ
Târziu seara-n asfinţit” (informator: Stan Maria)
Pătlagina – Variante populare:
pătlagină
pelagină (informator: Stan Maria)
iarbă grasă (informator: Predica Ioana)
iarbă mare (informator: Predica Ioana)
O rugăciune anglo saxonă, care evocă nouă plante şi se găseşte într-un
manuscris datând probabil din secolul al XI-lea, se adresează şi pătlaginii:
„Şi tu, pătlagină,
Mamă a plantelor
Deschisă către est,
Puternică în interior:
Peste tine huruie căruţe,
Peste tine au călărit femei,
Peste tine au călărit mirese,
Peste tine au sforăit tauri.
Tuturor le-ai rezistat
Şi li te-ai împotrivit
Rezistă deci şi otrăvii,
Şi contagiunii,
Şi răului
Care străbate ţara.”10
Rostopasca – Variante populare:
rostopască
crucea voinicului (informator: Nedelcu Victoria)
buruiană-de-pecingine (informator: Stan Maria)
buruiene-sfinte (informator: Stan Maria)
10

Maria Treben, op. cit., p. 41.
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iarbă-de-negi (informator: Predica Ioana)
rostopasnă (informator: Calotă Maria)
rostopească (informator: Calotă Maria)
Pentru alungarea strigoilor, prin unele părţi se pune rug de măcieşe,
hodolean sau rostopască, căci acestea au putere împotriva strigoilor, al căror
cântec este acesta:
„De n-ar fi hodolean
Hodolean şi rostopască,
Fiere-ar fi lumea toată-a noastră!”11
Săpunarița – Variante populare:
săpunaş
floare de săpun (informator: Baicu Elena)
săpunul-popii (informator: Bucurică Margareta)
floare care face săpunele (informator: Bădica Didina)
mieluşei (informator: Stan Maria)
floarea călugărului (informator: Bucurică Margareta)
Sunătoarea – Variante populare:
sunătoare
crucea-voinicului (informator: Predica Ioana)
Floarea-lui-Ion (informator: Calotă Maria)
închegătoare
drobişor (informator: Chelaru Elisabeta)
osul-iepurelui (informator: Predica Ioana)
şovârvariţă (informator: Baicu Elena)
buruiană de năduf12
Poezii populare:
„Sunătoare, dragă floare
În pădure crescătoare
Galbenă-i a ta culoare
Darnică-i a ta licoare
Te culegem în plin soare
Şi te-aducem la răcoare.” (informator: Stan Maria)
11
12

Tudor Pamfile, 1997, Mitologie românească, Bucureşti: Editura Alfa, p. 165.
Maria Treben, op. cit., p. 57.
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În vechime, în noaptea de Sânziene fetele purtau pe cap coroniţe de
sunătoare şi dansau în jurul unui foc până la răsăritul soarelui. Coroniţele erau
păstrate cu grijă în locuri alese, până anul următor când erau arse în focul
„Sânzienelor”. Fetele practicau aceste ritualuri pentru a avea noroc în dragoste13.
Tătăneasa – Variante populare:
tătăneaţă
iarbă-întăritoare (informator: Nedelcu Victoria)
iarbă-neagră (informator: Predica Ioana)
iarba-tatii
barba-tatii14
Traista ciobanului – Variante populare:
trăistuliţă
punguliţă (informator: Calotă Maria)
punga-popii (informator: Baicu Elena)
tăşculiţă (informator: Bădica Didina)
taşca-ciobanului (informator: Bădica Didina)
Vâscul – Variante populare:
vâsc
stotelnic (informator: Bucurică Margareta)
vâsc-de-păr (informator: Stan Maria)
vâsc-de-brad (informator: Baicu Elena)
Vâscul a fost o plantă de leac şi de farmece încă de pe vremea
strămoşilor noştri. Este învăluită în mister. „Druizii (preoţii celţi) o
considerau o plantă sfântă, un leac universal ce putea să înlăture orice rău.
Preoţii o tăiau cu cuţite şi seceri de aur în cadrul unor ceremonii festive.”15.
În comuna Tătărani se spune că în ajunul Crăciunului trebuie să-i
săruţi pe cei dragi sub vâsc pentru a-ţi merge bine tot anul următor. De
aceea, localnicii se îngrijesc pentru a nu le lipsi această plantă din casă în
Ajunul Crăciunului. Mai mulți tineri pleacă împreună în pădurile din
apropiere pentru a culege vâsc și a împodobi casele cu el.

Credinţa populară românească din comuna Tătărani, împărtăşită de Chelaru Elisabeta.
Maria Treben, op. cit., p. 59.
15
Maria Treben, op. cit., p. 72.
13
14
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Volbura – Variante populare:
rochiţa rândunicii
fasolică (informator: Balica Irina)
încurcătoare (informator: Stan Maria)
ridicătoare
zorele
holbură-mică (informator: Calotă Maria)
salba-rândunicii (informator: Predica Ioana)
Cămaşa Maicii Domnului16
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