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PERSPECTIVA LINGVISTICĂ ÎN ANALIZA RELAŢIEI  
DINTRE CULTURĂ ŞI COMUNICARE  

 
Petre Gheorghe Bârlea 

gbarlea@yahoo.fr 

 
 
Un nou volum colectiv datorat participanţilor la Colocviul „Latinitate, 

Romanitate, Românitate”, ediţia a XV-a, secţia dominată de cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar şi universitar, vizează relaţia dintre cultură şi 
comunicare din perspective structurilor lingvistice. Cei câţiva universitari care 
contribuie la realizarea acestei lucrări colective ridică în mod vizibil standardele 
cercetării de nivel avansat. Autorii au avut în vedere limbajul articulat, sub cele 
mai diverse aspecte, şi numai tangenţial aptitudinile de comunicare interumană 
nonverbală sau paraverbală.  

Sunt tratate, uneori cu mijloace modeste de analiză, de tip didactic, dacă nu 
chiar şcolăresc, probleme de istorie a psihopedagogiei sau de strategii didactice. De 
asemenea, chestiunile de logică, de mentalităţi colective, concretizate în diverse 
acte de vorbire, fac obiectul unor investigaţii datorate celei mai tinere generaţii de 
slujitori ai şcolii româneşti de astăzi. Este vorba despre teme precum barierele 
lingvistice în discursul explicativ ştiinţifico-didactic (parte dintr-un interesant 
studiu mai amplu), legendele şi proverbele urbane, ca elemente de folclor intrate 
mai recent în cercetarea antropologică românească, mitologia – ca sursă a marilor 
creaţii culte ş.a.m.d. 

Dominante sunt studiile care privesc direct universul formativ-educativ, cum 
ar fi expresivitatea unor clase gramaticale, numeralul, adjectivul, adverbul), 
limbajele de specialitate şi terminologiile – cibernetic, marinăresc, fitonimia, 
nomenclatura profesiilor. 

Problemele identitare care fac obiectul studiilor generale de cultură şi 
comunicare nu au lipsit, evident, din aria acestor preocupări. Studii despre dialectul 
valon (mai precis, despre maniera de abordare ştiinţifică a acestuia), elemente 
monografice ale unui dialect (graiul local al rromilor din Poiana-Turda), 
bilingvismul populaţiei moldoveneşti de peste Prut ş.a.m.d. 

Textele consacrate unor particularităţi pregnante ale românei vechi (derivarea 
delocutivă, cu implicaţiile sale lexico-stilistice) şi cele care au analizat trăsături 
etnolingvistice exprimate în forme speciale ale actelor de vorbire au completat 
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aceste contribuţii: general şi particular în geneza şi circulaţia formulelor 
paremiologice, textele religioase, relaţia dintre limbă şi gândire în structurile de 
afirmaţie sau în cuantificarea lingvistică etc. 

Imaginea generală pe care o sugerează aceste studii ar putea fi concentrată în 
expresia „Identitate în Diversitate”. Mesajul pe care îl transmit autorii este că, într-
o lume a mondializării şi a dispariţiei limbilor, comunicarea verbală capătă, totuşi, 
mereu noi valenţe.  
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I. LIMBĂ ŞI LIMBAJ 
 

LIMBAJELE CIBERNETICE ÎN CONEXIUNE  
DIRECTĂ CU LIMBAJUL NATURAL 

 
Olimpia VARGA 

olimpia_varga@yahoo.com 

 
 
Exprimarea formală, codificată a conexiunilor şi a schemelor logice a impus o 

continuă dezvoltare a limbajelor, de la limba naturală, la sistemele simbolico – 
grafice, apoi la limbajul matematic şi, de la toate acestea, la limbajele cibernetice. 
Limbajele de programare reiau achiziţiile fundamentale ale Antichităţii – în logică, 
lingvistică şi matematică – şi le duc la un nivel în care capacitatea de autogenerare 
a proceselor cognitive se dezvoltă la scară exponenţială. Pe de altă parte, acest tip 
de limbaje reconfigurează bazele logicii şi ale limbilor naturale, perfectându-se 
continuu şi rapid, în sinteză. După ce istoria ne-a învăţat că primii lingvişti au fost 
filosofii, inclusiv logicienii, şi tot logicienii au fost şi matematicieni, după cum 
aceştia din urmă au fondat o nouă logică, acum suntem în măsură să constatăm că 
cele mai moderne limbaje logico – lingvistice, limbajele de programare, au fost 
fondate de aceeaşi categorie de gânditori, preocupaţi în egală măsură de 
raţionamente logice, de legile matematicii şi de legile comunicării interumane.  

Precursorii logicii matematice moderne au fost şi precursorii informaticii. George 
Boole, de exemplu, în lucrările Analiza matematică a logicii (1847) şi O cercetare a 
legilor gândirii (1854), încearcă să construiască „o matematică a spiritului uman”. Prin 
algebra sa logică, el impune „o structură algebrică fundamentală utilizată în particular 
în informatică”, (cf. Popelard-Vernant, 2003, p. 39). 

La rândul său, matematicianul August de Morgan, de la Cambridge, scrie o 
Logică formală (1847), în care, printre altele, simbolizează, pentru prima dată în 
istorie, noţiunea de „relaţie a relaţiei”, pe seama interconexiunilor condiţionalităţii.  

Morgan dezvoltă şi modifică logica formală aristotelică, ignorând teoria 
necesităţilor din gândirea lui Aristotel:  

„Dacă Sofronie este tatăl lui Socrate, atunci Socrate este fiul lui Sofronie.” 
Până aici, judecata este cunoscută, căci mai fusese formulată astfel de către 

logicienii anteriori. Morgan defineşte însă, în plus, proprietăţile relaţiilor de tip 
„dacă … atunci”, prin consecinţe care vizează: 
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– Simetria (a fi la fel de mare, de cunoscut că); 
– Asimetria (a fi mai mare mai mic ca); 
– Reflexivitatea (a fi egal cu); 
– Tranzitivitatea (a fi în funcţie de). 
Ceea ce remarcă istoricii logicii este faptul că, „pentru prima oară în istoria 

cunoaşterii, sunt simbolizate noţiunile de «relaţie» şi de «relaţie a relaţiei»1”. Se 
spune că acest calcul al relaţiilor a constituit o mare inovaţie în logica modernă şi 
contemporană; or, între aceste relaţii, condiţionalitatea joacă un rol foarte important. 

Filosoful şi logicianul Charles Peirce a fondat pragmatismul şi semiotica 
(teoria generală a semnelor), din elemente existente deja în logică, matematică, 
lingvistică, antropologie, dar nesistematizate coerent, până la el.  

Esenţa pragmatismului constă în faptul că un enunţ logico-lingvistic este 
evaluat în funcţie de consecinţele sale practice: 

Dacă ţi-ai propus să obţii un împrumut de la o bancă 
şi  

Dacă ţi-ai formulat cererea într-un mod convingător 
Ai toate şansele să obţii împrumutul. 
Desigur, mai există şi circumstanţele externe (condiţiile de receptare a 

mesajului, regulile interne ale băncii etc.). Dar, în principiu, din perspectiva 
comunicării, important este discursul pragmatic. 

În privinţa semioticii, relaţia semn – obiect – interpretare funcţionează ca un 
proces cognitiv, logic, doar prin condiţionare reciprocă: 

X este semn, atât timp cât este interpretat ca obiect de Y 
Obiectul Z devine semn, dacă are sens pentru Y. 
Concepte precum „operatorul de implicaţie”, „cuantificatorii”, „relaţiile 

triadice”, „procesul ca semnificaţie”, utilizate astăzi în logicile moderne, în 
lingvistica logico-semantică şi în pragmatică, sunt reunite în informatică. 

Fondatorul logicii matematice, filosoful german Gottlob Frege, a fost cunoscut 
ca matematician, dar a fost considerat un „al doilea Aristotel”, pentru că a refondat 
logica, pe baze noi. Cartea sa, Begriffschrift „Scriitură de concept/Ideografie” 
(1879), revoluţionează logica şi teoria simbolurilor, în cele numai 88 de pagini ale 
sale, puţin cunoscută, timp de două decenii. De fapt, în această primă operă de 
logică modernă, el a realizat „programul construirii unei limbi total artificiale, 
formalizate (subl. n.), şi a unui calcul exclusiv deductiv”. Altfel spus, G. Frege 
poate fi considerat, în egală măsură, părintele logicii moderne şi al informaticii, 
concepută ca limbaj artificial, mai apt să redea vastitatea operaţiilor logice. De 
exemplu, simbolismul său redă formalizarea raţionamentelor logice în două planuri 

                                                 
1 R. Blanché, 1996, p. 207. 
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– unul orizontal, pentru înscrierea propoziţiilor, altul vertical, pentru desemnarea 
relaţiilor: 
             q 
          p 

 

Redescoperirea operei lui G. Frege s-a produs în anul 1903, când filosoful şi 
matematicianul Bertrand Russel a publicat Principiile matematicii. Rezultatele la 
care a ajuns sunt similare cu ale predecesorului său, dar el redenumeşte conceptele 
şi simplifică simbolismul, adoptând o scriere lineară: 

p ⊃ q 
Mai comod, acest simbolism linear va deveni noua scriere oficială a logicii 

moderne, matematice, dar şi cea a informaticii. 
Ulterior, ideea de „Expresii Bine Formate” din logica modernă (EBF) va face 

apel la un alfabet pentru literele de propoziţie, la conectori şi la paranteze. În felul 
acesta, s-au putut defini „regulile de bună formare a limbajului de calcul al 
propoziţiilor”, valabile în logicile alternative, în analiza limbilor naturale şi în 
limbajele de programare cibernetică. 

Evoluţiile pot continua cu Conceptul de adevăr în limbajele formalizate 
(1931), al lui Alfred Tarski, care propune o semantică de natură să depăşească 
limita limbajelor naturale, cu calculabilitatea realizată de o maşină teoretică, 
posesoare a unei memorii nelimitate, pe baza unei table de „instrucţiuni” (id est: 
„program”), în teoria metalogică şi multe altele. 

În anii ’50, Noam Chomsky2 are reputaţia de a fi revoluţionat domeniul 
lingvisticii moderne. Creând gramatica generativă, a semnalat relaţia dintre limbă 
şi gândire în codurile programate şi programabile ale gândirii umane. Cercetările 
sale în domeniul limbajului natural, prin intermediul limbajelor formale, au dus la 
dezvoltarea limbajelor de programare.Pe lângă meritele sale în teoria gramaticii 
generative, N. Chomsky mai are o contribuţie importantă la realizarea joncţiunii 
între ştiinţele cognitive şi prelucrarea limbajului natural. El afirmă că „ne 
cunoaştem cunoscând limbajul”, altfel spus, creierul uman este un calculator 
perfect programat pentru a înţelege limbajul natural. Aşa se explică faptul că, oricât 
de complex ar fi un limbaj natural, într-un număr de ani, orice copil reuşeşte să 
înţeleagă limba maternă. 

Primele aplicaţii „lingvistice” realizate în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, au reuşit decodificarea mesajelor.  

                                                 
2 Noam Chomsky, The Logical Structure of Linguistic Theory (Structura logică a teoriei 

lingvistice), pusă în circulaţie în 1955. 
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Alan Turing, părintele „inteligenţei artificiale” afirma că „una dintre cerinţele pe 
care un calculator trebuie să le îndeplinească pentru a trece «testul de inteligenţă» 
este aceea de a fi capabil să înţeleagă şi să răspundă în limbaj natural”3. 

Încă din 1955, John McCarthy4 a definit inteligenţa artificială5, care continuă 
şi azi să aibă o dezvoltare exponenţială. Un accent deosebit se pune pe prelucrarea 
limbajului natural, sau pe lingvistica computaţională, ştiinţă interdisciplinară, 
componentă a inteligenţei artificiale, care întrebuinţează calculatorul la cercetarea 
limbajelor umane scrise şi vorbite.Lingvistica computaţională aplică tehnici 
computerizate în cercetarea lingvistică utilizând algoritmi, structuri de date şi 
modele formale ale reprezentării şi raţionamentului, precum şi tehnici ale 
inteligenţei artificiale.  

În 1958, J. McCarthy a creat limbajul de programare LISP6, un produs de 
inteligenţă artificială, care a deschis drumul pentru tehnologia de recunoaştere a 
vocii, fiind al doilea limbaj de programare ca vechime după FORTRAN7. LISP 
este folosit şi astăzi, alături de programul Prolog. 

În anul 1966, Joseph Weizenbaum8 a elaborat programul ELIZA9, o „capcană” 
de procesare a limbajului natural, constând în faptul că are la bază o serie de 
„trucuri sintactice”10 şi nu un mecanism clar de reprezentare şi înţelegere a 
limbajului uman. 

În 1972, Alain Colmerauer11 şi Philippe Roussel12, de la Universitatea din 
Marsilia, au implementat primul sistem Prolog, unul dintre cele mai cunoscute 

                                                 
3 Alan Mathison Turing (1912-1954), matematician britanic, logician, criptanalist, este părintele 

informaticii şi al inteligenţei artificiale, oferind conceptele de algoritm şi calcul cu maşina Turing. 
4 McCarthy a spus „Fiecare aspect al învăţării sau orice alt element de inteligenţă poate să fie 

descris atât de precis încât o maşină să îl poată simula”. 
5 Definiţia cea mai acceptată a inteligenţei artificiale: „o maşină care se comportă într-un mod care 

ar putea fi considerat inteligent, dacă ar fi vorba despre un om”. 
6 LISP, acronim de la „LISt Processing”, este limbajul de programare cel mai folosit între anii 

1970-1980 la crearea aplicaţiilor de inteligenţă artificială.  
7 FORTRAN, „Formula Translating System” este limbajul de programare care a apărut în anul 

1950 şi care este încă folosit, după jumătate de secol de existenţă.  
8 J. Weizenbaum a publicat lucrarea Puterea calculatorului şi raţiunea umană: De la judecată la 

calcul, San Francisco: WH Freeman, 1976. El face o distincţie crucială între „a decide” şi „a 
alege”. A decide, presupune o activitate de calcul, care poate fi programată. A alege, presupune 
un proces de judecată, o hotărâre a omului, capabil să includă în raţionament factori non-
matematici, cum ar fi emoţiile. 

9 ELIZA este un program relativ simplu, care nu a putut să realizeze o comunicare între pacienţi şi 
psiholog. Scopul programului nu a fost atins, pentru că nu există încă o definiţie larg acceptată a 
inteligenţei, a modului în care lucrează mintea umană, a înţelegerii sentimentelor umane.  

10 Un cuvânt fără sens care urmează să fie înlocuit de către alte cuvinte. 
11 Alain Colmerauer, informatician francez, renumit în procesarea limbajului natural, a creat şi 

programul Q-Systems, program utilizat pentru traducerea automată a unui text dintr-un limbaj 
natural în altul. 

12 Philippe Roussel este considerat unul dintre fondatorii programării logice. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 15

limbaje de programare pentru inteligenţa artificială. Utilizând, în locul relaţiilor 
matematice, relaţii logice între mulţimi de date, limbajul Prolog (Programming in 
logic) a reuşit prelucrarea limbajului natural. 

După 1990, majoritatea informaţiilor transmise on-line sunt de tip e-mail, 
jurnale electronice, cărţi electronice etc.  

În curând, computerele vor depăşi puterea de procesare a creierului uman. 
Astăzi, întâlnim o diversitate de limbaje artificiale, iar cele mai cunoscute sunt:  

Limbajul mimico-gestual (LMG) sau limbajul semnelor a apărut în mod 
natural, utilizând semne mimice şi gestuale, percepute cu ajutorul văzului. LMG 
este elementul de specificitate lingvistică a comunităţii surzilor, distinct de tiparele 
comunicării altor grupuri de oameni.  

Limbajul matematic este un limbaj abstract al semnelor şi al simbolurilor 
(cifre, formule), folosit de oamenii de ştiinţă, pentru a-şi exprima cât mai exact 
ideile şi a-şi demonstra propriile teorii. 

Limbajul semnelor de circulaţie se substituie cuvintelor. Pentru că diferenţa de 
limbă reprezentă o barieră, de comunicaţie între conducătorii auto şi pietoni aparţinând 
unor comunităţi lingvistice diferite a fost creat un ansamblu universal de simboluri, cu 
un sistem comun de semnalizare, care oferă informaţii participanţilor la trafic. 

Limbajul Morse, creat de către Samuel Morse, în anul 1830, este unul din cele 
mai vechi coduri artificiale de comunicare din lume. Folosit la transmiterea 
informaţiei de aproape 160 de ani, alfabetul Morse reprezintă şi astăzi un mod de 
comunicare în cadrul forţelor armate, în tehnologia de asistenţă specială pentru 
persoanele cu dizabilităţi senzoriale sau locomotorii şi în diverse alte situaţii. 

Limbajul de programare este un set de comenzi – instrucţiuni cu reguli 
sintactice şi semantice specifice, folosit de specialişti în scrierea programelor 
necesare pentru funcţionarea unui calculator. 

Limbajul artificial este mai sărac, în ceea ce priveşte numărul elementelor cu 
rol de „semn” şi este lipsit de nuanţe, fiecare semn având un singur înţeles.  

Limbajul artificial este precis, simplu, exact, cu un inventar13 limitat de cuvinte-
instrucţiuni-comenzi, fiind preferat în domeniul de cercetare ştiinţifică, pe când 
limbajul natural (al cuvintelor) nu poate fi folosit numai în cunoaşterea ştiinţifică. 

Limbajele artificiale sunt concepute de către specialişti pentru a fi utilizate în 
aplicaţii cu destinaţii speciale, pe când limbajele naturale sunt un dat al societăţii, 
în întregul ei.  

                                                 
13 În limbajul informatic, „inventarul” respectiv se numeşte „bibliotecă”, deoarece cuprinde 

instrucţiuni, comenzi şi „o colecţie organizată de programe sau componente de programe 
păstrate, de obicei, pe suport magnetic”, cf. Dicţionar de Informatică, Bucureşti: Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică,1981, s.v. bibliotecă. 
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Limbajele naturale pot fi deosebite de limbajele artificiale şi în funcţie de 
natura expresiilor şi al modului de constituire al acestora. În categoria limbajelor 
naturale intră limbajele vorbite, limbajele scrise şi limbajul gestual, iar în categoria 
limbajelor artificiale intră limbajele simbolice (limbajul matematic). 

Natura limbajului este dată, în primul rând, de modul de constituire al 
expresiilor şi, în al doilea rând, de natura semnelor sale. În limbajele naturale, ca şi 
în cele artificiale, la baza expresiilor stau regulile de folosire, dar acţiunea acestor 
reguli este foarte diferită de la o limbă la alta.  

În concluzie, diferenţa dintre limbajele naturale şi cele artificiale este că în 
limbajul natural expresia precede regulii, pe când în cel artificial regula precede 
expresiei. În limbajele naturale, gramatica impune regulile limbajului în mod liber 
sau „natural”. În limbajele simbolice, se postulează, mai întâi, regulile, iar 
expresiile se construiesc în funcţie de aceste reguli, astfel încât expresiile nu sunt 
niciodată „libere” sau „naturale”.  

Deci, limbajul artificial nu poate înlocui limbajul natural, el va constitui 
întotdeauna doar o „prelungire” a acestuia.  
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ETEROGENITATE MORFOSINTACTICĂ ŞI EXPRESIVITATE  

ÎN STRUCTURA NUMERALULUI 
 

Elena GRIGORE 
grigoreopreaelena@yahoo.com 

 
 
1. Numeralul – aspecte semantice, morfologice şi sintactice  
 
Atât în gramatica tradiţională, cât şi în gramatica modernă, numeralul este 

prezentat ca parte de vorbire controversată, întrucât prezintă forme eterogene din 
punct de vedere morfologic şi sintactic. În vederea descrierii comportamentului 
morfosintactic, vom analiza mijloacele prin care se realizează categoriile 
morfologice – gen, număr, caz – ale numeralului. În acest sens, varietatea 
mijloacelor – sintetice, parasintetice şi analitice – în declinarea numeralului implică 
ideea de eterogenitate morfologică. De asemenea, din punct de vedere sintactic, 
numeralul, funcţionând ca adjectiv, substantiv sau adverb, exprimă aceeaşi idee de 
variabilitate în context.  

 
1.1. Aspecte semantice  
 

În literatura de specialitate, numeralul, caracterizat de trăsătura semică 
[+exactitate]1, „estimează (evaluează) şi ordonează obiectele, acţiunile, 
exprimând, de asemenea, operaţiile care se potface cu numerele.”2Astfel, 
numeralul exprimă: 

– ‘estimarea obiectelor’: trei (fete), zece (copii) etc. 
– ‘ordonarea obiectelor’: al treilea (băiat), a zecea (carte) etc. 
– ‘estimarea acţiunilor’: de trei ori (am citit), de zece ori (am scris) etc.  
– ‘ordonarea acţiunilor’: a treia oară (am greşit), a zecea oară (am răspuns) etc. 
– ‘operaţia de înmulţire’: întreit, înzecit, înmiit etc. 
– ‘operaţia de împărţire’: o treime, o pătrime, o zecime etc. 
– ‘formarea de mulţimi’: amândouă, tustrei, toţi zece etc.  
– ‘delimitarea submulţimilor’: câte trei, câte zece etc.  

Numeralul, în calitate de expresie a numărului, încadrat în clasa semantică a 
cantitativelor, grupează cuvinte şi sintagme, caracterizate prin trăsături 

                                                 
1 Ştefan Găitănaru, 1998, p. 80. 
2 Ibidem. 
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morfologice şi sintactice specifice.3Clasificarea semantică a numeralului descrie, în 
esenţă, tipurile de numerale regăsite în gramaticile tradiţionale, specificând două 
mari clase de numerale4, şi anume: 

a) numerale fundamentale – care se referă la obiecte, respectiv acţiuni: 
numeralul cardinal; numeralul ordinal; numeralul adverbial; numeralul iterativ; 

b) numerale operaţionale – care se referă la numerele înseşi: numeralul 
multiplicativ; numeralul colectiv; numeralul distributiv, numeralul fracţionar. 

Este important de menţionat faptul că numeralul ordinal este caracterizat din 
punct de vedere semantic [-cantitativ], acesta exprimând poziţia într-o succesiune 
numerică, faţă de celelalte care deţin trăsătura [+ cantitativ].  

În organizarea discursului, subliniem faptul că numeralele se organizează în 
mod diferenţiat, pe de o parte, cu clasa elementelor nominale, iar pe de altă parte, 
cu cea verbală. Tocmai acest mod de organizare conferă numeralului eterogenitate 
gramaticală. 

 
1.2. Aspecte morfologice  
 

Clasa numeralului, lipsită de omogenitate, cuprinde unităţi invariabile şi unităţi 
care exprimă o flexiune de tip nominal. Categoria fundamentală a clasei 
numeralului este reprezentată de numeralul cardinal5, în jurul căruia se organizează 
formal şi semantic celelalte tipuri de numeral.  

 
1.2.1. Categoria numărului  
Categoria morfologică a numărului, întâlnită atât în flexiunea nominală, cât şi 

în cea verbală, în ceea ce priveşte clasa numeralului se manifestă neomogen. 
Astfel, numeralele cardinale nu disting flexionar numărul, acesta fiind inclus în 
semnificaţia lexicală a numeralului. Dintre numeralele care nu marchează flexionar 
numărul, amintim numeralul ordinal şi colectiv.  

Numeralele cardinale de tipul zece, sută, mie, milion, bilion, miliard realizează 
pluralul prin forme care corespund cu genul lor – zeci, sute, mii, milioane, bilioane, 
miliarde.  

Numeralul fracţionar prezintă o flexiune proprie: derivatul în -ime se comportă 
ca un substantiv feminin, iar numeralul care precedă derivatul în cauză se 
manifestă ca un cardinal. Fracţionarele formează pluralul în mod asemănător, după 
gen: doimi, treimi, zecimi, ca şi numeralele ordinale – prim, primă, întâi.6 

                                                 
3 GALR, 2005, I, p. 289.  
4 ŞtefanGăitănaru, 1998, pp. 86-87. 
5 Idem, pp. 289-290. 
6 A se vedea discuţia la Ion Coteanu, 1984, p. 104. 
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1.2.2. Categoria genului 
Genul, categorie specifică nominalelor, este responsabil de selecţia anumitor 

forme impuse de acordul cu substantivul-centru7.  
Privind numeralul, subliniem faptul că genul este un criteriu de flexiune. În 

funcţie de acest criteriu, distingem următoarele categorii de numerale: 
numerale diferenţiate pe genuri, cu subtipurile: 
a.1. primele două numerale cardinale îşi schimbă forma după distincţiile de gen:  
– un – o, doi – două; doisprezece – douăsprezece; douăzeci şi unu – douăzeci 

şi una; 
a.2. toate numeralele ordinale: 
– al doilea – a doua; al treilea – a treia, al şaptelea – a şaptea; 
a.3. numeralele distributive care conţin primele două numerale cardinale: 
– câte unul – câte una; câte doi – câte două; 
a.4. numerale colective:  
– amândoi – amândouă; tustrei – tustrele etc. 
 

b) numerale care nu sunt diferenţiate pe genuri, cu subtipurile: 
b.1. numerale cardinale de la trei la zece şi compusele lor; 
b.2. toate numeralele care se comportă şi ca substantive: sută, mie, milion etc.8 
Pe de o parte, o formă de exprimare a genului, în cazul numeralului cardinal, 

constă în utilizarea articolului demonstrativ (forme de plural) – cei, cele: cei 
douăzeci/cele douăzeci. 

Pe de altă parte, numeralul ordinal implică variaţia simultană a componentelor, 
prezentând forme distincte de gen:  

– al treilea – a treia; al o sutelea – a suta; cel de-al patrulea – cea de-a patra etc.  
În altă ordine de idei, numeralul colectiv are opoziţia de gen marcată prin 

formele adjectivale: tot-toată – toţi şapte/doisprezece/treizeci elevii – toate 
şapte/doisprezece/treizeci elevele.  

 
1.2.3. Categoria cazului 
Cazul, o altă categorie tipică nominalului, se formează în cadrul numeralului 

pe baza procedeelor sintetic, respectiv analitic9. 
Procedeul sintetic se regăseşte numai la primul numeral cardinal: unui(a) –

unei(a). 

                                                 
7 DSL, 1997, s.v. gen.  
8 Ion Coteanu, loc. cit. 
9 Ştefan Găitănaru, 1998, p. 92.  
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Procedeul analitic, mai des întâlnit la numerale, presupune utilizarea 
prepoziţiei a, pentru genitiv, respectiv la, pentru dativ:  

Rezolvarea a trei dintre probleme (G); 
A dat note la şapte dintre studenţi (D).  
Elementul comun pentru realizarea formelor cauzale, de N, Ac, G, D, este 

formantul cei/cele: 
Opinia celor trei (G); 
Le-a spus celor trei (D). 
 
1.3. Aspecte sintactice  
 

Numeralul funcţionează în plan sintactic ca adjectiv, substitut, substantiv sau 
adverb. Comportamentul adverbial creează discuţii privind includerea numeralului 
în cadrul părţilor de vorbire flexibile: 

„Eterogenitatea clasei numeralului explică de ce i se contestă, adesea, 
calitatea de parte de vorbire (Al. Rosetti, J. Byck) sau se evită integrarea lui în 
structuri morfologice regulate.”10 

 
1.3.1. Valoarea adjectivală  
Substantivul-regent impune numeralului acordul, în gen şi caz, în general: 
– treifete, patru elevi, nouăsprezece caiete; 
– a doua problemă, al treilea copil; 
– amândoi băieţii, tustrei elevii; 
– câte trei spectatori. 
O situaţie specială se întâlneşte la numeralul multiplicativ care primeşte şi 

informaţia de număr de la substantivul-regent: eforturi înzecite; rezultate 
înmiite etc.  

 
1.3.2. Valoarea substantivală 

În această privinţă, numeralele fracţionare funcţionează după aceleaşi reguli 
semantice, sintactice şi morfologice cu ale substantivului11: 

o doime din tort; 
o zecime din lecţie. 
Prezenţa mijloacelor morfologice (articol sau marcarea relaţiei de genitiv, prin 

articol, şi nu prin prepoziţie) conduce la substantivizarea numeralelor. 
– trei – un trei, treiul, treiului: Efectele treiului primit.  

                                                 
10 DSL, 1997, s.v. numeral. 
11 Gabriela Pană-Dindelegan, 2003, p. 81.  
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Prin determinare, mijloc exclusiv sintactic, numeralele devin substantive, 
având de-a face cu o situaţie de conversiune.  

– acel patru, frumosul zece etc.  
 
1.3.3. Valoarea pronominală  
Anumite clase de numerale prezintă caracteristici comune cu pronumele, prin 

urmare, sunt considerate substitute.  
În literatura de specialitate, „numeralul, asemenea pronumelui, este lipsit de 

referinţă proprie, preluând referinţa, ca toate substitutele, prin raportare la un 
nominal referenţial (la substantivul substituit care îi împrumută valoarea 
lexicală).”12 

Valoarea pronominală reiese din faptul că unele numerale au un comportament 
anaforic sau cataforic, preluând referinţa şi informaţia de la substantivul care apare 
în contextul lingvistic. 

anaforic: Mi-am revăzut colegii. Trei sunt medici, iar doi, arhitecţi.  
cataforic: Cinci dintre colegii mei sunt ingineri. [+partitiv] 
 
1.3.4. Valoarea adverbială 
Prin determinarea faţă de un regent verbal, adjectival, adverbial, numeralele 

adverbial, multiplicativ şi distributivdobândesc valoarea adverbială.  
A spus de trei ori. 
A muncit întreit. 
Au alergat câte trei.  
Valoarea adverbială conferă acestor numerale ideea de invariabilitate, 

determinare, sens circumstanţial. 
 
2. Contexte expresive ale numeralului 
 

Unităţile frazeologice oferă informaţii cu privire la universaliile gândirii şi 
universaliilelingvistice, întrucât sintagmele/expresiile conferă limbii un aspect 
socio-cultural: 

„(...) un produit de la faculté du langage est un ensemble de 
conventionesnecessaires, adoptée par le corps social pourpermettrel’exercise de 
cettefacultéchezlesindividus!”13 

Pornind de la ideea că limbajul este un ansamblu constituit din „convenţii 
necesare” care exprimă dihotomia limbă – gândire, subliniem faptul că expresiile 
descriu, în funcţie de criterii socio-culturale, adevăruri general-valabile.  

                                                 
12 Idem, p. 77.  
13Apud Delia Cristea, 2007, p. 79.  
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În acest sens, corpusul nostru finit, constituit din expresii/sintagme care au 
drept constituent un numeral (de orice tip), evidenţiază faptul că oamenii 
lexicalizează acţiuni, stări, diferite alte aspecte ale datum-ului extralingvistic, din 
perspectivă metaforică, hiperbolică, eufemistică, ironică, depreciativă, acţionând 
tipare cognitive (orientaţional, ontologic)14. 

 
2.2. Catachreze 
 

– din două una/una din două „ori una, ori alta”; 
– în/din două vorbe/cuvinte „pe scurt, fără multă vorbă, repede”; 
– în doi timpi şi trei mişcări „foarte repede”;  
– la doi paşi „foarte aproape”;  
– pe din două „împărţit în două părţi egale”;  
– între patru ochi (sau pereţi) „în taină, fără martori, în doi”; 
– a ţine de şase „în limbajul elevilor, a pândi venirea cuiva”; 
– cu una, cu două „fără dificultate, uşor, repede”; 
– a ţine doi pepeni într-o mână „a căuta să obţină profit din două părţi în 

acelaşi timp”;  
– a umbla după doi iepuri deodată „a urmări concomitent două scopuri, două 

avantaje diferite”;  
– (a fi) de şapte palme în frunte „a fi foarte deştept, ager la minte”;  
– (a fi) de şapte palme în piept „a fi voinic, puternic”; 
– a lua pe cineva la trei-păzeşte „a certa aspru pe cineva”; „a cere explicaţii 

pentru faptele sale folosind un ton sever”.  
Exemplele clasice de figuri împietrite care au în structura lor diferite tipuri de 

numerale sunt de natură nominală şi verbală. Nucleul acestor expresii îl constituie 
numeralul cardinal, cu corp fonetic redus şi cel mai des întâlnit – unu, doi, trei, 
şase, şapte. 

Aceste construcţii sunt des folosite în limbajul curent, având independenţă 
semantică faţă de context, deoarece, fiind formaţii lexicalizate (clişee), sunt percepute 
ca atare de vorbitori. Adesea indică acţiuni curente sau însuşiri fizice sau morale.  

 
2.3. Expresii/sintagme cu valoare eufemistică 
 

– a fi (om) cu două feţe „a fi (om) făţarnic, ipocrit”; 
– a merge pe două cărări/poteci „se spune despre un om beat”;  

                                                 
14 Cf.Teoria cognitivă a metaforei apare în studiul MetaphorsWe Live By, publicat în 1980 şi 

folosit, ulterior, sub denumirea de Conceptual Theory of Metaphor. 
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– şedea cu fundul în două luntri „se spune despre cineva care caută să obţină 
sau să realizeze ceva pe două căi, prin două procedee în acelaşi timp”; 

– de mâna a doua „de calitate inferioară sau ieftină, de mică importanţă”; 
– a umbla pe şapte cărări „a merge împleticindu-se din cauza băuturii”;  
– a (nu) avea cei şapte ani de acasă „a (nu) fi fost bine educat în copilărie” ş.a. 
Expresiile cu valoare eufemistică, având la bază numerale cardinale, constituie 

grupuri de natură verbală sau adjectivală.  
În limbajul uzual, aceste construcţii sunt forme de exprimare a politeţii, 

vorbitorii recurgând, de cele mai multe ori, la diverse „podoabe stilistice” pentru a 
evita o realitate neplăcută. 

 
2.4. Expresii/sintagme cu valoare hiperbolică 
 

– (a) bea/mănâncăcât şapte „a bea/mânca foarte mult”; 
– a nu (se) da pe şapte „a (se) considera mai bun/capabil decât alţii”; 
– a lua şapte piei de pe om (sau de pe o vită) „a sili pe cineva să muncească 

peste puterile sale”; 
– cât patru „foarte mult, peste limitele normale”; 
– în cele patru zări „în toate părţile, pretutindeni”;  
– a umbla să iei două piei de pe o oaie „a urmări un câştig exagerat”;  
– a avea zece vieţi „se spune când cineva scapă din mai multe situaţii 

primejdioase, din pericole de moarte”; 
– a asculta cu zece urechi „a asculta foarte atent”; 
– a lega paraua cu zece noduri „a fi foarte zgârcit” ş.a.  
Aceste expresii au în structura lor numerale cardinale – doi, patru, zece – care 

imprimă sintagmelor valoarea hiperbolică a unor acţiuni curente, de tipul a mânca, 
a bea, a asculta, a avea etc. Figură a insistenţei, hiperbola exprimăo dimensiune 
exagerată, fie mărită, fie micşorată ale unor aspecte de realia, indicând nuanţe 
pozitive, negative sau neutre.  

 
Concluzii 
 

În ceea ce priveşte comportamentul morfosintactic, numeralul este o clasă 
eterogenă, fiind adesea contestat ca parte de vorbire. De asemenea, includerea 
acestuia în cadrul părţilor de vorbire flexibile a suscitat numeroase controverse.  

Numeralul prezintă o oarecare adaptabilitate privind ocurenţa lui ca element 
constituent în anumite expresii/sintagme. Se constată faptul că cele mai multe 
numerale folosite în expresii sunt cardinale, ordinale, dintre care frecvente sunt: 
doi, patru, trei, şapte, a doua, al unsprezecelea, întâi.  
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Multe dintre expresiile din corpusul prezentatsunt încetăţenite, având de-a 
face, în cazul de faţă, cu aşa-numitele figuri împietrite – cu una, cu două – ori 
exprimă nuanţe speciale: eufemistice, hiperbolice.  
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La nivelul funcţiei subiective a unităţilor frazeologice din vocabularul 

marinăresc, observăm o serie de diferenţe, în sensul că există îmbinări stabile de 
cuvinte caracterizate prin valori expresive mari (expresii), urmate de îmbinări de 
cuvinte care au expresivitate mică (locuţiuni) şi de îmbinări de cuvinte cu o valoare 
expresivă considerabil redusă (compuse). Caracteristica principală a acestor 
îmbinări fixe de cuvinte o constituie sensul „unitar”, strâns legat de coeziunea 
internă, fapt ce le situează în opoziţie cu îmbinările libere omonime. Coeziunea se 
manifestă prin diminuarea, într-o măsură mai mare sau mai mică, a sensului 
individual al componentelor, îmbinările devenind indivizibile la acest nivel şi 
rezultând un sens lexical nou, unitar, care aparţine întregului, fără a reprezenta 
suma sensurilor componentelor. 

În această lucrare, dorim să abordăm în detaliu problema îmbinărilor stabile 
relative la vocabularul marinăresc care prezintă trăsături idiomatice, adică acele 
structuri frazeologice care, pe lângă stabilitate, deţin şi un grad ridicat de expresivitate.  

În Probleme de stil şi artă literară („Cercetarea stilului”), Tudor Vianu 
clasifică expresiile în două categorii:  

1. Expresii cu funcţie stilistică nemijlocită (figuri de stil propriu-zise). Datorită 
faptului că sunt formate din termeni ai unor comparaţii ireale (ex. mână spartă), 
aceste expresii se numesc imaginare.  

2. Într-o oarecare opoziţie cu expresiile imaginare, se află expresiile ce pornesc 
de la un fapt real din domeniul vieţii materiale, sociale, politice, reale; prin urmare, 
acestea ar putea fi denumite copii ale realităţii.1 

Aceleaşi două tipuri de bază apar şi în clasificarea propusă de Elena Slave în 
Structura sintagmatică a expresiilor figurate. Ea menţionează două mari categorii 
de expresii: unele,cele mai multe, sunt îmbinări folosite în accepţie figurată (a avea 
păr pe limbă „a fi necioplit, bădăran”), altele, mai puţine, sunt consacrate şi în uz 
propriu, având accepţie tehnică sau fiind folosite ca îmbinări curente, banale (a 
aduce la acelaşi numitor, a sta pe geantă, a înghiţi un hap).2 

                                                 
1 T. Vianu, 1955, p. 31. 
2 Elena Slave, 1966, p. 403. 
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Cu aplicaţie la expresiile inspirate din limbajul marinăresc, se pare că 
preponderente sunt expresiile din cea de-a doua categorie. Ele au luat naştere în 
vorbirea celor care foloseau curent instrumente de la bordul navelor sau care 
cunoşteau îndeaproape realităţile vieţii pe mare. Spre deosebire de expresiile din 
prima categorie, care reflectă viaţa colectivităţii în general, mediul natural sau 
practici din trecut de tipul ritualuri, realităţi socio-politice etc., metaforele şi 
expresiile izvorâte din diferite terminologii profesionale au la bază o serie de 
termeni tehnici şi denumesc realităţi ce pot fi observate direct şi în zilele noastre.  

Legătura metaforelor cu expresiile idiomatice se impune de la sine şi în 
expresiile de inspiraţie tehnică prin faptul că au aceeaşi funcţie stilistică, 
expresivitatea, iar din punct de vedere logic, prin faptul că atât unele cât şi celelalte 
reprezintă un anumit sens (figurat). Chiar dacă expresiile se „traduc” prin mai 
multe cuvinte, mesajul acestora poate fi redus la o singură semnificaţie.3 

Despre valoarea documentară a expresiilor scrie Sextil Puşcariu:  
„Anumite expresii româneşti, comparate cu corespondentele lor din alte limbi, 

arată că anumite îndeletniciri au avut la noi alte rosturi şi altă importanţă decât la 
alte popoare”.  

Autorul pune în lumină, prin expresii idiomatice caracteristice „aportul” a 
„diferite pături sociale la graiul comun.”4 

Unele sintagme şi unităţi frazeologice mai noi, folosite de către grupuri sociale 
şi profesionale, în domenii de activitate specializate, cum este cel al marinăriei, au 
devenit expresii idiomatice, deoarece au satisfăcut anumite necesităţi de expresie 
şi, generalizându-se, s-au conformat sistemului limbii şi au pătruns în circuitul 
limbii comune. În felul acesta, valoarea comunicativă primară a acestor structuri 
lexicale s-a transformat, treptat, într-una expresivă datorită folosirii lor metaforice. 

Dacă până spre sfârşitul secolului al XIX-lea expresiile erau reprezentative 
pentru o colectivitate predominat rurală şi agrară, fiind create pe baza termenilor şi 
a formulelor tehnice din domeniul ocupaţiilor de bază din mediul rural, pe la 
sfârşitul secolului al XX-lea, industrializarea şi progresele ştiinţifice şi tehnice au 
furnizat elementele orientării, în ceea ce priveşte exprimarea metaforică, spre 
termenii şi formulele tehnice din mediul noilor ocupaţii, mai tehnice decât 
agricultura şi creşterea animalelor. 

Fl. Dimitrescu, în monografia Locuţiunile verbale în limba română face 
disocierea între locuţiuni („ansamblul de cuvinte mai mult sau mai puţin sudat, cu 
înţeles unitar determinat, care se comportă din punct de vedere gramatical ca o 

                                                 
3 Vezi Stelian Dumistrăcel, 1980, p. 54. 
4 Sextil Puşcariu, 1940, p. 23. 
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singură parte de vorbire”) şi expresii („îmbinări de cuvinte [...] încărcate cu 
conţinut afectiv, proprii unei anumite limbi”).5 

În plan semantic, se remarcă asemănări între cele două categorii (sens general 
independent de înţelesul individiual al elementelor alcătuitoare) şi deosebiri în 
calitatea de a fi intraductibile; în plan gramatical, se remarcă posibilitatea dislocării 
locuţiunilor, ele servind ca bază pentru derivate. Putem trasa o zonă considerabilă a 
suprapunerii sferei celor două noţiuni, fapt ce îndreptăţeşte revendicarea 
locuţiunilor în domeniul analizei faptelor de stil, alături de expresiile propriu-
zise.Lumea porturilor a generat expresii şi metafore puternic legate de 
profesionişti. Expresiile utilizând termeni din domeniul navigaţiei şi marinăriei 
sunt în număr apreciabil, spre exemplu:6 

a fi la remorca cuiva / a fi la edecul cuiva „a depinde de cineva”; 
a ridica ancora / a ridica pânzele „a pleca”; 
a arunca ancora „a sosi”; 
a-şi pierde compasul / a-şi pierde busola „a rămâne încurcat, a pierde simţul 

realităţii”;  
a fi în derivă, originar „a pluti în voia curentului apei” (despre vase), la figurat, 

a fi fără voinţă”; 
a fi la deriva cuiva „a fi dependent de cineva”; 
a arunca peste bord „a renunţa la ceva ca nefiind de folos”; 
a-şi tăia toate punţile „a face o gafă ireparabilă”, „a-şi da singur foc la valiză”; 
a se da la fund „a dispărea din viaţa publică, a se retrage, a se ascunde pentru a 

scăpa de urmărire”; 
fundul-fundului „punct foarte îndepărtat, extremitate”; 
i s-au înecat corăbiile „e supărat, foarte trist”; 
în largul (unui loc) ”pe toată suprafaţa”; 
a ajunge la (un)liman „a atinge scopul dorit”; 
a scoate/duce pe cineva la (un) liman/ la liman bun „a salva pe cineva dintr-o 

situaţie grea”; 
a da carul de mal „a nu reuşi într-o acţiune, a eşua”; 
a da de mal (pe cineva/ceva)„a prăpădi, a nimici, a ruina”; 
cât malul /cât un mal „foarte mare, gras, mătăhălos”; 
mal de om/femeie „namilă, mare din cale-afară”; 
a ieşi la mal „a duce ceva la bun sfârşit”; 
a se îneca (ca ţiganul) la mal „a se da batut tocmai la sfârşit”; 
l-a scos apa la mal „despre cineva care scapă cu bine dintr-o primejdie”; 

                                                 
5 Fl. Dimitrescu, 1958, p. 32. 
6 Vezi Vasile Breban et alii, 1969. 
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un deal şi un mal „un interval mare de timp”; 
peste şapte/nouă mări şi şapte/nouă ţări „foarte departe”; 
a vântura mările şi ţările „a cutreiera lumea”; 
ca nisipul mării „foarte mult, în număr foarte mare”; 
a clădi pe nisip „a începe o acţiune ce nu va izbuti, având o temelie şubredă”; 
când o prinde mâţa peşte „niciodată”; 
cât ai zice peşte „foarte repede, imediat, într-o clipă”; 
a trăi ca peştele în apă „a-i merge bine, a se simţi bine”; 
a se zbate ca peştele pe uscat „a se lupta neputincios cu ceva, a o duce greu”; 
a prinde pe cineva în plasă „a înşela, a amăgi pe cineva”; 
a cădea de-a pluta „întins la pământ”; 
a se face/pune luntre şi punte „a face tot posibilul, a depune insistenţe”; 
a trage barca/târî targa pe uscat „a duce o viaţă grea”; 
a avea val „a avea neplăceri, a trece printr-un pericol”; 
în valuri/valuri-valuri „unul după altul, succesiv, cu grămada, puhoi”; 
valul/valurile vremii „desfăşurare, trecere a vremii”; 
valurile tinereţii „nestatornicia, avânturile inerente tinereţii”; 
valurile vieţii//lumii „greutăţile, încercările prin care trece omul în viaţă, 

vicisitudinile vieţii”;  
a se duce la fund „a se afunda, a se cufunda”; 
Dunăre de apă „cantitate foarte mare de apă”; 
Dunăre de mânios/mânios Dunăre „foarte supărat”. 
Concluziile ce se pot degaja în urma studierii acestor exemple sunt pe cât de 

bogate, pe atât de interesante. 
În plan onomasiologic, pentru a numi una şi aceeaşi noţiune pot fi utilizaţi mai 

mulţi termeni-metafore şi chiar mai multe expresii echivalente. De exemplu, 
expresia a fi la remorca cuiva cu sensul de „a fi subordonat cuiva, a fi condus, 
dominat, a fi la dispoziţia/discreţia cuiva” este echivalentă cu expresia mai veche, 
tot din domeniul marinăriei, a fi la edecul cuiva, dar care a dispărut în favoarea 
primei, datorită faptului că puţini vorbitori, cu excepţia pescarilor şi marinarilor, 
cunosc sensul expresiei a trage la edec „a trage o luntre cu un odgon în contra 
curentului apei”. Are loc, astfel, o anumită modernizare a expresiilor prin 
înlocuirea sinonimică a termenilor mai vechi (edec) cu unii mai noi (remorcă). 
Într-o situaţie similară se află şi expresiile următoare: 

a ridica ancora/a ridica pânzele „a pleca”; 
a-şi pierde compasul/a-şi pierde busola „a rămâne încurcat, a pierde simţul 

realităţii”;  
a trage barca/târî targa pe uscat „a duce o viaţă grea” etc. 
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Mijloacele expresive se împrumută cu multă dezinvoltură în toate domeniile. 
Spre exemplu, ca antonim al lui a amara „a lega un obiect la bord, a lega o navă de 
mal” îl avem pe a demara, care, în domeniul marinei, înseamnă „a dezlega 
odgoanele unei corăbii în vederea plecării”, împrumutat limbajului comun cu 
sensul „a se pune în mişcare, a porni”.  

Din punctul de vedere al funcţiei subiective, toate îmbinările studiate se referă la 
ansambluri fixe de cuvinte care au ca element comun expresivitatea. Altfel spus, 
expresiile au intensitate stilistică, ele sunt construcţii folosite cu sens figurat ce conferă 
discursului un caracter modalizat, adică o altă intenţie decât simpla comunicare. 

În corpul expresiilor se pot insinua următoarele figuri stilistice: 
- comparaţii:  
a se îneca ca ţiganul la mal 
a trăi ca peştele în apă 
a se zbate ca peştele pe uscat etc. 
- superlative şi hiperbole: 
Dunăre de apă 
Dunăre de mânios 
ca nisipul mării 
cât malul /cât un mal 
mal de om 
peste mări şi ţări etc. 
De asemenea, se pot sesiza diferenţe la nivelul funcţiei subiective, în sensul că 

expresiile sunt caracterizate prin valori expresive mari, fiind urmate de locuţiuni care 
au expresivitate mică (în largul unui loc „pe toată suprafaţa”, în valuri „unul după altul, 
succesiv), şi compuse cu o valoare expresivă considerabil redusă (punte de comandă). 

Pentru sublinierea valenţelor expresiv-afective superioare ale acestor îmbinări de 
cuvinte inspirate din limbajul marinăresc, comparaţia cu un echivalent este relevantă:  

a vântura mările şi ţările pentru „a cutreiera lumea” 
Unele expresii sunt purtătoare de conotaţii ironice, rezultate în urma structurării 

în antiteză a elementelor constituente. De exemplu, în expresia a se îneca ca ţiganul 
la mal, termenii a se îneca şi mal se află într-o oarecare contradicţie.  

Conţinutul semantic al expresiilor se decodează uşor, de obicei, dar pot exista 
şi situaţii în care expresiile se dovedesc a fi destul de ermetice, reclamând folosirea 
dicţionarului:  

Ex. a avea val „a avea neplăceri” 
a lungi compasul „a mări pasul, a se grăbi” ş. a. 
Valoarea de comunicare şi cea de exprimare a unei stări afective sau 

imaginative rezidă în utilizarea figurată a anumitor cuvinte, pe baza cărora s-a 
format expresia. De exemplu, în expresia a scoate pe cineva la liman purtătorul 
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sensului este, în primul rând, substantivul liman. La propriu, acesta înseamnă 
„ţărm, mal”, la figurat „adăpost, siguranţă”. Sensul global al expresiei fiind „a 
salva pe cineva dintr-o situaţie grea”.  

Caracteristica principală a acestor îmbinări fixe de cuvinte o constituie sensul 
„unitar” (se comunică o singură noţiune), strâns legat de coeziunea internă şi în 
opoziţie cu îmbinările libere omonime. În contexte diferite, îmbinarea a ridica 
ancora poate fi stabilă,atunci are sensul de „a pleca”, în opoziţie cu îmbinarea 
liberă omonimă din contextul „nava a ridicat ancora”, cu sensul referenţial conferit 
de sensurile individuale ale componentelor îmbinării.  

Coeziunea se manifestă prin diminuarea, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
a sensului individual al componentelor, îmbinările devenind indivizibile la acest 
nivel şi rezultând un sens lexical nou, unitar, care aparţine întregului, fără a 
reprezenta suma sensurilor componentelor. Astfel se explică faptul că sensurile 
lexicale ale unităţilor frazeologice pot fi redate, uneori, printr-un singur cuvânt.  

a ridica ancora/a ridica pânzele pentru „a pleca”; 
a arunca ancora/a ancora pentru „a sosi”; 
a coborî pavilionul pentru „a se preda”; 
când o prinde mâţa peşte pentru „niciodată” 
a da de mal (pe cineva/ceva)pentru „a nimici”. 
Chiar şi atunci când se redă tot printr-o îmbinare stabilă sau liberă, sensul este 

tot unitar, deoarece se transmite o singură informaţie şi se exprimă o singură noţiune.  
Ex.: a-şi pierde busola sau a-şi pierde compasul pentru „a rămâne încurcat, a 

pierde simţul realităţii”;  
a-şi tăia toate punţile, expresie sinonimă cu a-şi da singur foc la valiză „a face 

o gafă ireparabilă”; 
a se simţi ca peştele în apă, expresie echivalentă cu a trăi ca găina la moară 

„a se simţi în largul său”. 
Sensul unitar al expresiilor face imposibilă „analiza” semantică a 

componentelor al căror sens iniţial s-a pierdut, ca în cazul îmbinării a avea vânt din 
pupa „a avea succes”, unde literal vânt are sensul de „deplasare pe orizontală a 
unei mase de aer”, iar pupa se referă la „partea din spate a navei”. 

Coeziunea elementelor componente poate fi şi ea variată. Se întâlnesc îmbinări 
stabile de circulaţie largă, considerate împietrite (a închina steagul), altele au 
caracter ocazional şi coeziune mai slabă (ca nisipul mării), precum şi îmbinări care, 
din punctul de vedere al coeziunii, constituie un strat intermediar(a ieşi la liman). 

Din punctul de vedere al coeziunii la nivelul formei, îmbinările stabile de 
cuvinte sunt caracterizate prin topica principial invariabilă a elementelor 
componente, princare înţelegem refuzul îmbinărilor stabile de a permite substituiri 
sinonimice. În general, modificarea ordinii cuvintelor în interiorul unui „grup” va 
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avea drept rezultat distrugerea coeziunii întregului grup, pierderea sensului propriu 
şi transformarea îmbinărilor stabile în îmbinări libere oarecare. (ex. a se face luntre 
şi punte). Îmbinările s-au impus în limbă, prin uzaj, cu un anume înţeles şi o anume 
formă, care de regulă nu pot fi modificate. Cu toate acestea, excepţii de la regulă 
există, fapt care ne permite să divizăm masa îmbinărilor în trei clase principale: 

1. Îmbinări stabile de circulaţie largă, considerate împietrite, caracterizate prin 
gradul maxim de coeziune a componentelor:  

a arunca peste bord „a renunţa la ceva ca nefiind de folos”; 
a i se îneca corăbiile „a fi supărat, foarte trist”; 
când o prinde mâţa peşte „niciodată”; 
cât ai zice peşte „foarte repede, imediat, într-o clipă”; 
a trăi ca peştele în apă „a-i merge bine, a se simţi bine”; 
a se zbate ca peştele pe uscat „a se lupta neputincios cu ceva, a o duce greu”; 
a prinde pe cineva în plasă „a înşela, a amăgi pe cineva” etc. 
Aceste îmbinări nu permit înlocuirea vreunui component prin termeni cu sens 

similar. 
2. Îmbinări semi-mobile, care au caracter ocazional şi sunt caracterizate printr-un 

grad scăzut de coeziune între componente. Aceste îmbinări permit substituirea unui 
component cu un sinonim. Din această categorie fac parte expresiile: 

a fi la remorca cuiva / a fi la edecul cuiva / a fi la deriva cuiva „a depinde de 
cineva”; 

a ridica ancora / a ridica pânzele „a pleca”; 
a-şi pierde compasul / a-şi pierde busola „a rămâne încurcat, a pierde simţul 

realităţii”; 
a se face/pune luntre şi punte „a face tot posibilul, a depune insistenţe”; 
valurile vieţii / lumii „greutăţile, încercările prin care trece omul în viaţă, 

vicisitudinile vieţii” ş. a.  
3. Îmbinări mobile, categorie reprezentată de expresiile caracterizate printr-un 

grad mult mai scăzut de coeziune a componentelor, permiţând substituiri în cazul a 
două sau mai multe cuvinte:  

a scoate/duce pe cineva la (un) liman/ la liman bun „a salva pe cineva dintr-o 
situaţie grea”; 

a trage barca/târî targa pe uscat „a duce o viaţă grea” ş. a. 
Aceste expresii de influenţă marinărească pot fi clasificate şi în funcţie de 

originea lor. După acest criteriu, distingem formaţii indigene şi formaţii comune cu 
alte limbi, locuţiuni ce au apărut în paralel în mai multe limbi şi locuţiuni şi 
expresii împrumutate, traduse dintr-o altă limbă.7 Având ca punct de reper corpusul 

                                                 
7 Vezi Fl. Dimitrescu, 1958, p. 34. 
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studiat, putem afirma că pe lângă frazeologismele create în interiorul limbii 
române, din material lexical preexistent, există şi un număr considerabil de expresii 
care au fost calchiate după expresii din limba franceză.8 

Dintre expresiile cu specific marinăresc, care au corespondente perfecte sau 
aproape perfecte în limba franceză, enumerăm:  

rom. a coborî pavilionul „a se preda”, după fr. amener le pavillon; 
rom. a coborî steagul „a renunţa la luptă, a capitula”, după fr. baisser le pavillon; 
rom. a mări compasul „a grăbi pasul”, după fr. allonger le compas; 
rom. a ieşi la mal/liman, după fr. arriver à bon port; 
rom. în cele patru vânturi, după fr. aux quatre vents; 
rom. a avea vânt din pupa „a merge din succes în succes”, după fr. avoir le 

vent en poupe; 
rom. a se îneca la mal, după fr. faire naufrage au port; 
rom. a se simţi ca peştele în apă „a se simţi în largul său, a trăi ca găina la 

moară, după fr. être (heureux) comme un poisson dans l’eau; 
rom. a intra la apă „a da de belea”, după fr. être dans l’eau (jusqu’au cou); 
rom. a isca/dezlănţui o furtună într-un pahar cu apă, după fr. faire unetempête 

dans une verre d’eau; 
rom. a ridica ancora „a porni”, după fr. lever l’ancre; 
rom. a merge contra/împotriva curentului „a se lupta cu greutăţile”, după fr. 

Marcher contre le vent; 
rom. a coborî pavilionul „a se da bătut”, după fr. mettre pavillon bas; 
rom. a-şi pierde busola „a se zăpăci, a-şi pierde simţul măsurii”, după fr. 

perdre la boussole; 
rom. o picătură într-un ocean, după fr. une goute d’eau dans la mer; 
rom. în largul mării, după fr. en pleine mer; 
rom. a arbora marele pavoaz, după fr. hisser le grand pavois; 
rom. a face punte, după fr. faire le pont etc. 
În studiul său privind problemele etimologiei frazeologice româneşti, Th. 

Hristea împărtăşeşte concepţia haşdeiană, conform căreia: etimologia este „orice 
derivaţiune lingvistică” şi că ea se aplică „la totalitatea limbei, iar nu numai la 
cercul curat lexic”.9 La rândul său, autorul mai sus menţionat consideră că: 

„[...] cercetarea atentă şi exhaustivă a frazeologiei ne-ar permite să ne facem 
o idee mai apropiată de realitate în legătură cu forţa creatoare a limbii române, 
precum şi cu diversele influenţe care s-au exercitat asupra ei şi care nu pot fi 

                                                 
8 Vezi Th. Hristea, 1977, p. 593. 
9 Petriceicu-Hasdeu, 1972, pp. 13-24, apud Th. Hristea, 1986, pp. 123 – 135.  
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apreciate exact atâta vreme cât dicţionarele ne furnizează numai informaţii 
etimologice referitoare la cuvinte, nu şi la unităţile frazeologice.”10 

Din acest motiv, considerăm necesar ca, alături de termenii marinăreşti simpli, 
să acordăm importanţă şi frazeologismelor, împrumutate ori calchiate pentru a 
aprecia în mod corect dimensiunile influenţelor care au marcat limbajul marinăresc. 

În urma analizei acestor expresii idiomatice de inspiraţie tehnică marinărească, 
putem concluziona că mijloacele expresive se regăsesc şi în limbajul marinăresc. 
Altfel spus, întâlnim şi construcţii care sunt folosite cu sens figurat, în caretermenii 
marinăreşti îşi pierd independenţa şi funcţionează drept un întreg semantic, alături 
de celelalte elemente ale structurii. Diversificarea semantică în limbajul marinăresc 
are loc, de multe ori, prin intermediul aceloraşi procedee stilistice cu ale limbii 
poetice – comparaţia, metafora, metonimia etc. Traseul metaforic poate fi realizat 
în interiorul limbii române, sau poate fi vorba despre calcuri semantice. Numărul 
mare de calcuri semantice realizate în română după model francez 
terminologizează termeni accesibili, „nespecifici”, în aparenţă, prin traducerea unui 
termen printr-un cuvânt al limbii comune căruia i se atribuie, după modelul limbii 
franceze, sensul specializat strict marinăresc. 
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O ABORDARE MITOLOGICĂ A FITONIMELOR 
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Numele de plante pot fi cu uşurinţă incluse printre capitolele lexicului în care 

există o importantă dezvoltare a formelor de civilizaţie daco-getă, suficientă pentru 
a oferi o rezistenţă remarcabilă la influenţa altor limbi, inclusiv a limbii latine. Cele 
78 de nume dace de plante, împreună cu numele de persoane şi cu denumirile 
geografice transmise documentar sau epigrafic, constituie în continuare obiectul de 
studiu al lingviştilor. Ei vor putea astfel să găsească unele dintre legile specifice ale 
evoluţiei limbii dace, sub influenţa limbii latine, către limba română. 

Este interesant studiul preliminar al numelor de plante având ataşată o 
puternică semnificaţie simbolică în mitologia popoarelor. Urmează o enumarare 
succintă a acestor plante, enumerare direcţionată pe trei aspecte:  

În primul rând, vorbim despre plante legate de cultul vechi al diverselor zeităţi 
(acestea au marcat profund gândirea şi evoluţia vechilor civilizaţii): stejarul era 
consacrat lui Jupiter; frasinul – lui Marte; fagul – lui Zamolxe; bradul – zeiţei 
Artemisia; salcia – zeiţei Hera; plopul – lui Hercule; laurul – lui Apolo; viţa de vie 
şi iedera – lui Dionysos (Bachus); chiparosul – lui Hades (Pluton); mirtul – zeiţei 
Venera; palmierul – Muzelor; vascul – Druizilor; cedrul – Eumenidelor etc. 

În al doilea rând, se remarcă plantele legate de istoria şi cultura diverselor popoare:  
– arborele pagodelor (Ginkgo biloba), cultivat ca semn de pietate în preajma 

templelor budiste;  
– speciile din genul Amaranthus, folosite drept plante de cult la vechii greci, 

azteci şi maya;  
– curmalul (Phoenix dactylifera), considerat arbore sfânt la vechii acadieni şi 

sumerieni;  
– eucalipţii (Eucalyptus sp.), veneraţi în Australia;  
– arborele zeilor (Ficus religiosa), cedrul de Liban (Cedrus libanica), fisticul 

(Pistacia vera), în Indii;  
– sângele de nouă fraţi (Dracaena draco), în insulele Canare;  
– trandafirul memorial (Rosa wichuraiana), în America de Nord; 
– Chamaecyparis, Cryptomeria, Sciadopytis, Thuja, Thujopsis, consideraţi 

arbori sfinţi şi făcători de minuni în Japonia;  
– cânepa de Guineea (Sansevieria guinensis), plantă magică la pigmeii 

gabonezi din Africa tropicală;  
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– arbustul coca (Erytroxylon coca), plantă sfântă la indigenii din America de 
Sud, deoarece fortifică organismul;  

– Lophophora williamsii, plantă de rituri religioase la unele triburi amerindiene.  
Al treilea aspect se referă la geneza plantelor (la diferite popoare, unele plante 

ar fi participat la actul creaţiei unor zeităţi ori ar fi fost o verigă în dezvoltarea 
acestora, ori ar fi luat naştere din moartea, de cele mai multe ori, violenţa acestora, 
ori ar fi crescut din sângele, lacrimile, sudoarea, suferinţele eroilor respectivi):  

– la români, conform unor poezii populare, grâul, viţa de vie, mirtul etc. îşi au 
originea în sângele Mântuitorului.  

În basmul Cele trei rodii de aur, fata cea frumoasă este transformată de o 
ţigancă într-o păsărică din sângele căreia, prin tăiere, va creşte un brad. De 
asemenea, după credinţele poporului român, bradul, brebenelul, bujorul, busuiocul, 
crinul, ghiocelul, lăcrămioarele, trandafirul, viorelele etc. ar fi luat naştere din 
sângele, sudoarea, suferinţele şi lacrimile celor oropsiţi.  

La greci, din sângele lui Attis au răsărit violetele; rozele şi anemonele au luat 
naştere din sângele lui Adonis, iar rodiile din sângele lui Dionysos. Clement 
Alexandrinul atestă originea cimbrului din sângele Coribantilor.  

La germani şi norvegieni se presupune că iarba de sânziene (Hypericum) ar fi 
răsărit sub Cruce, din picăturile de sânge ale Mântuitorului sau ale Sf. Ioan.  

La indieni, legenda spune că din lacrimile lui Indra ar fi crescut jujubierul 
(Zizyphus jujuba), din saliva sa, orzul, iar din roua picurată din măduva sa, orezul. 
Conform altei legende, crinul ar fi apărut dintr-o zână ucisă care se preface apoi în 
mentă şi apoi în liană agăţătoare.  

În Indochina, un mit punea la baza creaţiei lumii, după potop, dovleacul.  
Conform tradiţiei budiste, dintr-o tufă de măceş s-au născut doi gemeni, Krpi 

şi Krpa.  
În folclorul Mundo, bambusul ar creşte din trupul unei fete ucisă de fraţii săi.  
În poveştile santali, rodia, lămâia şi portocala ar da naştere unei zâne.  
La iranieni, anumite izvoare tradiţionale spun că din coarnele boului 

primordial a crescut mazărea, din nări usturoiul, din sânge viţa de vie etc.  
În provincia Deccan, o legendă spune că o fată frumoasă este înecată de o 

regină geloasă într-un heleşteu, crescând astfel o floare a soarelui, care, prin 
ardere, se transformǎ în mango.  

Vechea cronică a lui Pseudo-Turpin povesteşte cum, după o mare bătălie, din 
cadavrele creştinilor au răsărit trandafiri, iar din cele ale Serasinilor -măceşi.  

Menţionăm şi câteva aspecte privind semnificaţia unor plante în viaţa 
oamenilor (folclorul literar foloseşte o bogată simbolistică a plantelor memoriale):  

– bradul, cu portul său piramidal, ramurile în verticile şi frunzişul pururea 
verde, întruchipează armonia, perfecţiunea, sănătatea şi perenitatea;  
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– busuiocul, cu mirosul său plăcut şi odihnitor, inspiră ataşamentul şi 
dragostea pentru toate ciclurile vieţii;  

– bujorul, muşcata, garoafa şi trandafirul, cu florile roşii însângerate, 
sugerează dragostea;  

– cimişirul, mirtul şi saschiul, cu frunzişul verde tot timpul, sunt considerate 
semne ale tinereţii şi prieteniei;  

– crinul, cu florile albe şi miros suav, simbolizează inocenţa, delicateţea şi graţia;  
– fagul, cu silueta sa falnică, exprimă prestanţa şi grandoarea;  
– mărul, cu florile timpurii, roz-albe este un simbol al tinereţii, frumuseţii şi al 

ispitei;  
– nalba de grădină, cu florile mari, cu înflorire bogată şi îndelungată, 

întruchipează fecunditatea;  
– păducelul, apărat de spini, personifică prudenţa;  
– pelinul, cu înfăţişarea măreaţă, mirosul aromat şi gustul amar, întruchipează 

viclenia;  
– salcia, cu amenţii timpurii şi argintaţi, are atributul de apărare împotriva 

bolilor, discordiilor şi grindinei;  
– stejarul, arbore oţelit, cu frunzele pieptoase şi lucioase, simbolizează puterea.  
Merită menţionată şi existenţa câtorva arbori: stejari, goruni, tei, plopi, 

mesteceni, corni şi meri pletoşi legaţi de tradiţiile populare, de obiceiurile 
poporului român, de marii oameni ai acestui pământ, care ar trebui cunoscuţi, 
protejaţi şi perpetuaţi ca un pios omagiu, în amintirea înaintaşilor neamului: Ştefan 
cel Mare, Horia, Ion Ionescu de la Brad, Alexandru Ioan Cuza, Avram Iancu, 
Mihai Eminescu etc.  

Scopul acestui studiu este acela de a prezenta o serie de plante legate de 
evenimente importante în existenţa omului (naşterea, căsătoria, moartea); o serie de 
plante legate de viaţa unor personalităţi naţionale sau eroi ai poporului român; plante 
ale căror denumiri au fost inspirate de zeităţi care în vechile mitologii indo-europene 
ar fi avut un rol însemnat în apariţia, dezvoltarea şi evoluţia societăţii omeneşti. 

În încheierea studiului propunem spre lectura un poem scris de Marius 
Vivekananda, integrat în volumul Onomasiologie. Ştiinţă şi Energie şi dedicat 
numelui de persoană Camelia, prenume feminin, provenit de la fitonimul omonim: 

CAMELYA! Nume străvechi 
Deosebit – şi la cei vechi, 
În vorbirea MANILOR– 
Din graiul RAMANILOR! 
CA-MA-LI-IA! La-nceput 
Aşa a fost conceput; 
Apoi, însă-n pronunţare, 
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S-a produs o transformare, 
“A” din “MA” – devine “E” 
“MA” – schimbându-se în “ME”! 
Aşadar, CAMALIIA – 
Devenind CAMELYA, 
Semantica – nu se schimbă – 
Din Străbuna noastră Limbă! 
Sa-I expunem Exegeza – 
Pentru a-I reda Sinteza! 
CA-MA-LI-IA! Rădăcini – 
Patru – ale lui Lumini: 
“CA” – “Suflet” – parte Divină – 
Nemuritoarea Lumină; 
“MA” – “Mama” –ocrotitoarea, 
A Vieţii – generatoarea; 
“LI” – este acea “Lumină” – 
Energia – ce ne-alină; 
“IA” – e Viul – e “Fiinţa” 
Elevată – Conştiinţa”! 
Ea – CAMELYA – prin Nume, 
Indică-n această Lume, 
Rezonanţă – un renume; 
„SUFLETUL – RAZĂ DIVINĂ, 
AL MAMEI – CE NE ALINĂ, 
EA – FIINŢA LUMINOASĂ, 
DÂND VIAŢĂ – E GENEROASĂ!” 

(Vivekananda, Onomasiologie, 42). 
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Teoria explicaţiei, realizată de Teodor Dima, susţine că explicaţia didactică 

este un ansamblu de propoziţii de forma A E B Q, în care A şi B sunt expresii care 
simbolizează persoane, E abreviază verbul a explica, iar Q este un simbol al 
întrebării. Astfel, A îi Explică lui B de ce Q.1 

În activitatea didactică, profesorul îi explică elevului sensul unei informaţii 
necunoscute până acum. Declanşarea acestui proces are loc dacă sunt îndeplinite 
condiţiile necesare: (N1): B nu ştie de ce Q; (N2): A ştie de ce Q şi este capabil să-l 
facă pe B să înţeleagă. Considerăm că în demersul didactic, condiţiile necesare sunt 
îndeplinite a priori, deoarece elevul (B) nu deţine o informaţie sau sensul acesteia, 
iar profesorul ştie ce vrea elevul să afle şi este capabil să-l facă să înţeleagă. 
Explicaţia îşi îndeplineşte scopul instructiv şi cognitiv numai dacă este îndeplinită 
condiţia suficientă: (S): B să creadă Q.  

Pentru ca B să creadă Q, trebuie ca B să aibă o anumită predispoziţie de a 
crede, evidenţiindu-se astfel funcţiile de încredere (Cr) şi de credibilitate, cea din 
urmă reprezentând o condiţie de raţionalitate (R). 

Relaţia cadru didactic-elev este caracterizată prin diferenţa dintre repertoriile 
de cunoştinte ale celor doi colocutori, profesorul bucurându-se de autoritate în faţa 
elevului. Este preferabil ca aceasta să fie dobândită prin „renumele” pe care 
dascălul şi-l creează şi prin respectul pe care îl impune. 

Aşadar, condiţia suficientă a explicaţiei este îndeplinită, de cele mai multe ori, 
prin specificul situaţiei didactice. 

În discursul didactic, explicaţia reprezintă un discurs complex, deoarece cadrul 
didactic nu este un om de ştiinţă, de cele mai multe ori, iar receptorul este neavizat, 
în ceea ce priveşte domeniul de cunoaştere respectiv. Astfel, o explicaţie eficientă 
presupune o acţiune de organizare, structurare şi gestiune a conţinuturilor 
proiectate. Organizarea conţinutului constă în ordonarea, stabilirea de către 
profesor a unei succesiuni a conceptelor, ideilor, principiilor, legilor, teoriilor, 
astfel încât acestea să poată fi integrare în ansamblul cunoştinţelor deja deţinut de 
elevi. Această etapă este necesară, deoarece informaţiile ştiinţifice trebuie adaptate 
                                                 
1 Teodor Dima, 1980, p. 98. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 39

la particularităţile de vârstă ale elevilor, la sistemele informaţionale însuşite şi la 
nivelul de dezvoltare al proceselor de gândire ale acestora. În acest sens, Ioan 
Neacşu afirmă că „ordonarea didactică nu se suprapune în întregime peste 
ordonarea ştiinţifică (reală)” 2, logica ştiinţifică nefiind totdeauna adecvată stilului 
particular de învăţare individual sau de cunoaştere colectivă. În ceea ce priveşte 
structura procesului instruirii, J. S. Bruner susţine: „Orice domeniu al cunoaşterii 
are o structură care poate fi caracterizată prin trei elemente: modul de 
reprezentare, economia şi puterea ei efectivă.”3  

Modul de reprezentare a informaţiei se efectuează prin: reprezentare activă, 
realizată printr-un ansamblu de acţiuni; reprezentare iconică, un ansamblu de 
imagini grafice care înlocuiesc noţiunea fără să o definească; reprezentare 
simbolică, susţinută de un ansamblu de propoziţii simbolice guvernat de reguli şi 
legi de formare şi de transformare. 

În activitatea didactică, modul de îmbinare a celor trei tipuri de reprezentare 
variază în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, de stilurile de percepere 
şi de învăţare individuale, precum şi de specificul conţinutului de transmis. Astfel, 
în orele de comunicare, conţinutul este reprezentat preponderent activ, prin 
exemplificarea noţiunilor de către profesor: organizarea dialogului, a monologului, 
redactarea textelor funcţionale etc., iar în cele în care sunt preponderente noţiunile 
de limbă română, este utilizată reprezentarea simbolică. 

O altă condiţie care trebuie avută în vedere atunci când se structurează un 
conţinut, adică se pregăteşte pentru a fi explicat elevilor, este economia, 
presupunând cantitatea de informaţii ce trebuie asimilată şi prelucrată pentru 
înţelegerea fundamentelor ei generale. Eficienţa explicaţiei este condiţionată, în 
acelaşi timp, şi de succesiunea informaţiilor predate de către cadrul didactic. 
Aceasta nu poate fi tot timpul aceeaşi, deoarece elevii au experienţe diferite de 
învăţare, motiv pentru care J. S. Bruner afirmă:  

„Nu se poate vorbi despre o succesiune unică, valabilă pentru toţi, succesiunea 
optimă pentru fiecare caz în parte depinzând de o varietate de factori: învăţarea 
anterioară, stadiul de dezvoltare, natura materialului, particularităţile individuale.”4 

A treia particularitate a domeniului de cunoaştere este puterea efectivă, dată de 
valoarea generativă a ansamblului de învăţare. Aceste particularităţi ale oricărui 
domeniu de cunoaştere trebuie respectate în procesul de transformare a informaţiei 
ştiinţifice în informaţie didactică, preocupare intensă a cadrelor didactice, numit 
transinformaţie didactică. 

                                                 
2 Ioan Neacşu, op. cit., p. 189. 
3 J. S. Bruner, 1970, apud IoanNeacşu, 1990, p. 195. 
4Ibidem, pp. 63-64. 
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În urma analizei unei lecţii de limba şi literatura română înregistrate şi apoi 
transcrise, am constatat că procesul explicativ este organizat deficitar din punct de vedere 
logic, în primul rând. Tema lecţiei este Rezumatul şi se desfăşoară la clasa a V-a.  

În analiza acesteia am urmărit, ca şi în cazul celorlalte, anunţarea temei şi a 
obiectivelor, asupra cărora am convenit că ilustrează structura logică a demersului 
didactic.  

În acest caz, după un moment în care elevii se prezintă, profesorul anunţă 
tema, astfel:  

„– Astăzi, la clasa a V-a, avem lecţie de limba şi literatura română. Care este 
titlul lecţiei?” 

Elevul:  
„– Titlul lecţiei este «Vizită…», de Ion Luca Caragiale.” [Profesorul dublează 

răspunsul elevilor.] 
(T. I. – V.Ţ., 29.01.2009) 
Din punct de vedere metodic, titlul lecţiei este Planul simplu, Planul dezvoltat 

sau Rezumatul, iar Vizită…, de Ion Luca Caragiale reprezintă textul-suport. Am 
oferit mai multe variante pentru titlu, deoarece pe parcursul orei de curs profesorul 
discută cu elevii despre fiecare dintre aceste concepte. Din această cauză, 
considerăm că profesorul nu a structurat logic activitatea, conţinutul fiind prea dens 
ca să fie explicat eficient.  

Vom insista asupra acestui text, deoarece putem exemplifica diferite tipuri de 
bariere explicative, începând cu explicaţia neadecvată, până la absenţa acesteia. 
Momentul imediat următor anunţării temei este constituit de o (re)actualizare a 
cunoştinţelor pe care le au elevii despre autorul textului-suport: 

„ – Poate să spună cineva câteva cuvinte despre Ion Luca Caragiale? Cine 
încearcă? Cine încearcă? Poftim!” 

Elevul răspunde:  
„ – Ion Luca Caragiale este unul dintre cei mai mari poeţi ai României.” 
Profesorul sesizează greşeala datorită faptului că elevul nu cunoaşte sensul 

cuvântului dramaturg, deoarece unitatea de învăţare Dramaturgia este proiectată 
pentru clasa a VIII-a.  

De aici, deducem că profesorul le-a prezentat acest termen literar, dar nu a explicat 
suficient sau poate nu a explicat deloc diferenţa dintre acesta şi conceptul poet, 
cunoscut de elevi. S-a creat, astfel, o asimilare eronată a informaţiei de către elevi. 

Ceea ce considerăm o barieră, în comunicarea didactică din această lecţie, este 
faptul că profesorul trece peste acest moment fără a explica elevului unde a greşit:  

„– N-aud bine? Poftim!” 
Un alt elev adaugă: 
„– Ion Luca Caragiale a fost cel mai mare dramaturg.” 
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Profesorul completează răspunsul elevului: 
„ – Român! Dar nu poet! Cine este cel mai mare poet român?” 
Elevul: 
„ – Mihai Eminescu.” 
Profesorul acceptă răspunsul: 
„ – Păi… Ai înţeles? Da? Buuun…” 
În ceea ce priveşte structura compoziţională a explicaţiei, în acest caz, nu se 

poate vorbi despre îndeplinirea condiţiilor necesare: 
(N1): B nu ştie de ce Q; 
(N2): A ştie de ce Q şi este capabil să-l facă pe B să înţeleagă, deoarece (N2) nu 

se realizează. 
De asemenea, nu se regăseşte structura standard a explicaţiei, explicatul 

dramaturg nefiind urmat de explicat, poate din cauză că profesorul nu a considerat 
necesară această intervenţie.  

Organizarea logică a explicaţiei determină întregul parcurs al lecţiei. De aceea, 
vom nota în continuare câteva fragmente de discurs didactic oral caracterizate prin 
explicaţii incomplete, considerate de specialişti neştiinţifice, sau prin absenţa 
explicaţiei profesorului. Suntem de părere că şi unele răspunsuri ale elevilor 
reflectă o explicaţie anterioară ineficientă sau chiar absenţa acesteia. 

Propunem spre analiză următorul fragment. 
Profesorul întreabă: 
„ – Ce mod de expunere predomină în această operă literară?” 
Elevii răspund în cor:  
„ – Vizită…” 
Acest răspuns ne face să credem că elevii nu cunosc modurile de expunere sau 

că nu cunosc conceptul mod de expunere, pentru că ceea ce ei au considerat corect 
nu aparţine mulţimii răspunsurilor valabile. Ideea noastră este confirmată de 
următoarele intervenţii ale locuitorilor: 

Profesorul a sesizat greşeala şi repetă întrebarea: 
„– Nu, nu, ce mod de expunere?” 
Un elev oferă următorul răspuns şi ne convinge de adevărul constatării noastre 

de mai sus: „– Naratorul.” 
Încercările elevilor de a găsi răspunsul corect sunt finalizate de către un coleg 

care intervine: „ – Naraţiunea…”  
Profesorul acceptă parţial răspunsul: 
„– Nu predomină… Este şi naraţiunea, adică povestirea întâmplărilor… În 

afară de naraţiune…” 
Un elev răspunde: „ – Dialogul.” 
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Mulţumit că a primit răspunsul pe care îl aştepta, cadrul didactic trece peste 
acest moment de „ghicire” a răspunsului de către elevi şi nu îşi pune problema că 
aceştia nu cunosc sau nu-şi amintesc termenul mod de expunere. De aceea, 
considerăm că în activitatea didactică, profesorul nu trebuie să se mulţumească cu 
primirea răspunsului corect din partea elevilor, oricare ar fi calea pe care a fost 
obţinut. În acelaşi timp, reacţia elevilor în anumite etape ale demersului didactic 
denotă trăinicia şi eficienţa activităţilor anterioare. În situaţia de mai sus, ar fi fost 
oportună o reactualizare a cunoştinţelor cu privire la modurile literare de expunere 
şi chiar reluarea explicaţiei. 

Insuccesul acestei lecţii este cauzat de structurarea logică slabă a explicaţiei, 
pe care o regăsim în formularea obiectivelor operaţionale, enunţate într-un moment 
în care timpul fizic necesar pentru îndeplinirea unuia dintre ele era deja trecut: 

„– Acum, copii, vom trece la lecţia de azi, şi, după cum am văzut şi în rebus, 
astăzi ne vom ocupa de planul simplu şi de rezumat. Aşa… La această lecţie, copii, 
avem ca obiective să identificăm elementele esenţiale dintr-un text, să elaborăm 
idei secundare pornind de la ideile principale, să alcătuim rezumatul 
fragmentului…” (T. I. – V. Ţ., 29.01.2009) 

Supraaglomerarea conţinutului ştiinţific al lecţiei este dovada că profesorul nu 
a ordonat informaţiile într-o structură logică optimă şi este, în acelaşi timp, cauza 
unei slabe structurări psihologice. Susţinem această idee prin reacţiile permanente 
de nesiguranţă: răspunsuri formulate la întâmplare, intervenţii timide ale acestora 
în discursul didactic, univocitatea acţiunii didactice, pe care noi am descris-o ca 
interacţiune. 

Mari probleme apar în finalurile explicaţiilor. După cum se ştie încă din 
retorica clasică5, finalul (peroratio) unui discurs trebuie să constituie chintesenţa 
acestuia, motiv pentru care vorbitorul concentrează aici toată fortă argumentativă 
de care dispune, precum şi tot arsenalul sugestiilor conotative ale unor enunţuri 
care trebuie să fie pe cat de scurte, pe atât de convingătoare. „Didacticismul naiv”, 
despre care Rodica Zafiu vorbeşte în analiza discursului jurnalistic, se manifestă, în 
primul rând, în materialul nostru de studiu, dovadă fiind terminologia folosită de 
către autoarea valorosului studiu referitor la diversitatea stilistică în româna 
actuală.6 De obicei, profesorul reia definiţia şi clarificarea elementelor discutate în 
secvenţa de „predare a noilor cunoştinţe” – o parte de vorbire, o relaţie sintactică, 
un model de organizare semantică a vocabularului, o figură de stil, o specie literară, 
o anumită strategie de caracterizare a personajelor ş.a.m.d. Uneori, se foloseşte 
tehnica citatului prestigios, extras din lucrările unor autorităţi în materie – un citat 

                                                 
5 Cf. Aristotel, Rhetorica, III, 19; Cicero, Orator, 131; Quintilian, Ars Oratoriae, VI, I, 1-29. 
6 Rodica Zafiu, 2001, pp. 48-49. 
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din S. Puşcariu, O. Densusianu, Al. Rosetti, Theodor Hristea sau din G. Călinescu, 
E. Lovinescu, N. Manolescu, E. Simion ş. a.  

Din păcate, citatul nu se potriveşte exact cu conţinutul lecţiei, iar elevii înţeleg 
doar că la fel trebuie să procedeze şi ei în temele pe care le au de făcut, motiv 
pentru care recurg la adevărate colecţii de citate cu character general valabil. 

În concluzie, barierele care apar în discursul didactic explicativ sunt 
reprezentate, în primul rând, de lipsa explicaţiei date de profesor în cazurile în care 
elevii dovedesc că nu şi-au însuşit corect nişte concepte predate anterior.  

În al doilea rând, structurarea logică slabă a conţinutului este cea care 
determină carenţe în înţelegerea conceptelor de către elevi şi în integrarea noilor 
informaţii în sisteme informaţionale existente deja. În aceste situaţii, nu se respectă 
prima condiţie de raţionalitate a explicaţiei, conform căreia H trebuie să fie 
coerentă sau compatibilă cu informaţiile deţinute de B, astfel încât să nu producă 
un dezechilibru în ansamblul cunoştinţelor sale, deoarece profesorul porneşte de la 
ipoteza că pentru elevi un concept (de exemplu, mod de expunere) este deja 
cunoscut şi constituie baza informaţiilor noi.  

În acelaşi timp, structura logică ineficientă a explicaţiei este determinată de o slabă 
planificare a materiei, condiţionată, la rândul ei, de cunoaşterea programei şcolare în 
vigoare şi de stăpânirea conţinutului ştiinţific ce trebuie adaptat situaţiei didactice. 

Structura psihologică a explicaţiei caracterizează stilul profesorului şi se poate 
modifica pe parcursul demersului explicativ, în funcţie de particularităţile 
colectivului şi chiar de momentul în care se desfăşoară activitatea. 

Aşadar, eficienţa explicaţiei este condiţionată, în primul rând, de ordonarea 
logică a teoriilor, legilor, principiilor şi, în al doilea rând, de organizarea internă, 
informal, pe baza principiilor semnificaţiei a acestora. 

 
 
ABREVIERE: T. I. – text înregistrat 
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The urban legend is generally defined as an account of a bizarre incident the 

friend of a friend has gone through and which has presumably occurred somewhere 
within the community the narrator is part of. Urban legends usually deal with 
terrifying or threatening events, such as encounters with ghosts or sinister 
criminals, but sometimes they are told as funny or satirical stories. Some folklorists 
have noted that the structure of many urban legends resembles that of jokes or 
hoaxes in that it is only at the end that the teller reveals a particularly important 
detail in the course of the narrative, in other words the punch line (Barnes, 1984 
[1996]: 4-5).  

Despite the isolation imposed by the Communist regime, urban legends 
circulated in Romania before 1989 as well. The American folklorist Jan Harold 
Brunvand would identify the legend of the food package received from abroad 
which actually contained the ashes of a relative (the legend of the “accidental 
cannibals”)1 or that of the vanishing hitchhiker2. Furthermore, he pointed to a truly 
modern legend, which we shall deal with in this article. But, as Constantin Eretescu 
states in Preface to his Cerbul din Cadillac, plenty of other legends circulating in 
Western Europe were also present in Romania (Eretescu, 2010: 10); some of these 
will be covered by our investigation. Some of these legends speak about 
embarrassing incidents with naïve protagonists that, at times, become innocent 
victims of misunderstandings. The legend about the grandmother whose body 
disappears while on a trip, which we shall present below, may have emerged 
during World War II; in early versions, the body vanishes when the family flees 

                                                 
1 Legend has it that, in post-war Romania, a family receives a package from the United States, 

containing some kind of power which they think it is instant soup or drink. However, after they 
consume it, a letter arrives from the States revealing that the powder was in fact the ashes of a 
relative who died abroad and who wanted to be buried in Romanian ground. (Brunvand, 2001: 357). 

2 The ‘vanishing hitchhiker’ is one of the most popular urban legends. The common version 
involves a driver who picks up a girl standing alone by the road. She usually indicates an 
address, but, at some point, she disappears before reaching the destination, or, in some stories, 
after she gets off the car. In the Romanian version, Brunvand indicated three elements specific 
to the Romanian tradition: two women are offered a ride; the driver accidentally leaves a 
personal object in their apartment; when he comes back to recover it, he finds the apartment 
locked and is told that the women died a long time ago (Brunvand, 2001: 357). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 45

from the Nazi invasion or escapes from an Eastern-European country. In short, 
legend has it that in the 1970’s, a family manages to buy their dream car, a Dacia, 
with the financial support of the wife’s grandmother. They decide to go on a trip to 
Naples and take the old woman too, as a sign of appreciation and gratitude. As the 
husband is in charge of the party propaganda in his company, they have no 
problems in getting their passports and start off. Unfortunately, too much 
excitement is more than the old lady can handle and on their way back home she 
passes away. The young couple are distraught with grief, but the real problem is 
how they are to cross the border with a dead body, considering all the documents, 
procedures and money that would entail. The only solution they come up with is to 
buy a carpet and wrap poor grandma in it, praying the customs checks will not be 
too thorough. Chance, however, is against them: after travelling for hours, they 
stop in a car park to rest and freshen up. When they return from the restroom, they 
face a nightmarish scene. The carpet is gone… stolen by thieves3. 

The legend was extremely popular in America except that, overseas, emphasis 
is laid on inconveniences caused by the unexpected death of the grandmother, 
which are sometimes connected to a possible inheritance, while European versions 
focus on the difficulties that crossing the borders and the complicated formalities 
which must be carried out in such circumstances entail. Moreover, a different kind 
of mentality is involved. In many American versions, the old woman is a burden 
(she often complains, making the journey a real nightmare for the others). In the 
Romanian legend, the grandmother is not perceived as a ‘family obligation’, but is 
a genuine support to her next of kin. Therefore, the head of the family wants to 
gratify her by offering a dream journey. It is a typically Romanian attitude: the 
aged, helpless parents are not sent to a retirement home, but remain in the family 
on whose support they can rely on. 

Across the Atlantic, the old lady is, in some legends, the guarantee of an 
inheritance, a mercantile mentality which has made some researchers assert that the 
idea suggested here is that of fulfilling a secret desire: that grandma should die and 
the family come into possession of her goods. And thus the legend kills and 
conveniently eliminates the old woman, with a minimum of guilt from relatives, the 
only problem being that the disappearance of the body complicates a potential 
inheritance (Dundes, 1971:33-34). Folklorist Linda Dégh assigns another (rather 
implausible, we think) significance to this legend: namely that it expresses the fear 
of being haunted. The dead, she says, should by no means be left behind, but 
brought back for a proper burial. The disappearance of the body would prolong this 

                                                 
3 http://www.amintiridinepocadeaur.ro/raw/153 (accessed on 20 July 2012). 
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fear, suggesting that the dead grandma might come back one day and haunt the 
survivors (Dégh, 1968 apud Brunvand, 2001: 362). 

Another legend, which seems to be in circulation ever since early 20th century, 
is that about the innocent thief. One of the versions also circulated in Romania 
before December 1989. The story goes like this: in the 1980’s, Russian fur hats 
were in very much vogue in Romania. Bucharest was full of them. One winter’s 
night, our hero was on her way home from work. It was past ten and there were 
only a few people in the subway car. Exhausted, she was making great efforts to 
stay awake, especially since the man in the opposite chair kept staring at her. 
Finally, fatigue overcame her and she dozed off for only a couple of minutes: a jolt 
in the car wakened her. Frightened, she looked around; nothing seemed to have 
happened. But… what a shock! The man opposite her was looking at her with a 
stupid smile on his face, and, on his head, her beautiful fur hat. She felt her own 
head: the hat was no longer there. Panic seized her: what was she supposed to do? 
Fight him? She was weak and helpless, but refused to give in: she would fight for 
the hat, she thought. And when the train stopped, quickly grabbed the hat from the 
man’s head and rushed out just as the train started to move. She put the hat on and 
went home, cheerful and optimistic. She had beaten the bastard. She was now at 
home. She turned on the light, took off the hat and was about to put it on the rack 
when she froze: her hat was already there, nicely shelved. It had been a fine, sunny 
day and she hadn’t taken it that morning4.  

The victim that involuntarily becomes a thief is almost always an elderly lady, 
described in touching terms, which encourages the audience to identify with her 
and place themselves in such a predicament. As Jan Brunvand comments, “all 
variations on the theme of unwitting theft portray a plausible situation in which we 
ourselves might act in such an uncharacteristic threatening manner because of a 
simple misunderstanding”5. In other words, nice people like us are not thieves and, 
normally, do not make use of such gestures. But when they do, everything goes 
wrong. The legend warns of what can happen when we take things into our own 
hands, even when circumstances clearly show that we might be right.  

The legend has been recently reactivated in Catchy.ro6, an online magazine, 
and relates an adventure the author’s friend supposedly went through. The only 
addition is that the alleged villain is referred to as a “Roma gentleman”; the 

                                                 
4 http://www.amintiridinepocadeaur.ro/raw/135 (accessed on 20 July 2012). 
5 Snopes.com – Rumor Has It, available at http://www.snopes.com/crime/safety/watch.asp 

(accessed on 20 July 2012). 
6 See the article „Nici doamnele nu mai sunt ce erau odată”, in: Catchy.ro, available at 

http://www.catchy.ro/nici-doamnele-nu-mai-sunt-ce-erau-odata (published on 19 April 2015, 
accessed 23 April 2015).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 47

reference to the ethnic group is a detail that is shared by international versions in 
which he is described as being an African-American or an Indian, or, in any case, 
an individual who seems to come from the margins of society and, hence, 
according to preconceptions, is a threat that must be countered.  

One of the traits of folklore in the communist period is humour, which 
accounts for the huge number of jokes, especially those targeting the system. 
Similarly, many of the urban legends selected for this study stand out through their 
humour (even black humour), which, in communist times, became a social 
resistance technique. By its nature, Gary Alan Fine states, humour points to some 
discontinuity in the social system, it reflects “a contrast in meaning between two 
incompatible views of a scene. Humour results from the audience resolving these 
two conflicting images in a way that makes sense, given the distorted logic of 
humour” (Fine, 1983: 160). Political humour carries a message of distrust, of 
awareness of the regime’s faults and weaknesses.  

Humour was a means of comforting the individuals, which offered them an 
outlet and gave the impression that they thus could voice their opinion against the 
regime. The jokes about the communist regime and authority symbols were a kind 
of political opposition and, at the same time, a way of accepting the inevitable 
domination of the Marxist ideology. However, they were not casual attempts to 
arouse laughter, but targeted specific themes, such as life conditions, political 
leaders and organisations, party propaganda, issues regarding the supply with the 
daily necessary means and many other unpleasant aspects of Socialist society.  

In 2009, the Romanian director Cristian Mungiu released Tales from the Golden 
Age, whose script was based on six of the 1980’s urban legends. The film was a hit, 
very well received by both the critics and the audience, in a moment in which the 
experience of communism was just a distant, therefore less traumatising, memory. 

The first ten years following the Revolution of December 1989 were 
dominated by conflicts of opinion between the democrats and the ‘nostalgists’, 
each side struggling to impose their own vision of the recently ended era; finally, 
the former triumphed and imposed an image of communism as a criminal regime. 
A decade later, once the trauma had been overcome, the 1989 younger generation, 
in search of their own identity, would return to the 80’s without hate but 
rediscovering the long forgotten humour and wisdom of those times in ironic and 
comic stories which do not contradict but rather complete the tragic picture of 
suffering in an age of terror (Petrescu, 2014: 610).  

It is how Mungiu chose to approach the “Golden Age” (the name given by the 
communist propaganda to the last years of Ceauşescu’s regime), as he described 
communism as a genuine farce, a tragicomic period in Romanian history. As the 
director himself put it, Tales… “combines the viewpoints of five colleagues of my 
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generation who took pleasure in Recuperating, Reusing and Reconditioning 
memories of the nights we spent partying, watching VCR tapes or queuing up” 7. 
The film aims to recover “the humour that helped Romanians survive the age”8 by 
depicting survival strategies of the ordinary people and tactics of petty activists to 
impress their leaders, central bureaucracy and the nomenklatura. A perspective that 
“contradicts the official paradigm of a terrifying regime and leaves space for a 
sometimes absurd normality” (Dobre, 2014: 103). 

We shall dwell on three episodes: the legend of the official photographer, of 
the greedy policeman and that of the air vendors. 

The legend of the party photographer tells the story of the transformations of a 
photo which must be published in Scânteia, the Communist Party newspaper. The 
picture taken during the visit of the French president Valéry Giscard d’Estaing 
shows Ceauşescu small and insignificant, head uncovered, while the foreign 
official has his hat on. After long and heated debates, the editors decide to alter the 
picture, adding the hat on the dictator’s head. In their rush to print the paper, they 
noticed too late that Ceauşescu had his own hat in his hand. Legend has it, we find 
at the end of the episode, that this was the only time when Scânteia failed to reach 
the working people of factories early in the morning.  

The legend has other versions as well. Once, they had to edit Ceauşescu’s tie: 
it had a pattern that resembled a heelplate, a clear reference to his past profession, a 
shoemaker. Another time, Ceauşescu was photographed on one side and only one 
ear could be seen. The other ear was later added to the official photograph so as to 
avoid people talking about the president as being ‘într-o ureche’ in one ear (i.e. not 
in his right mind). 

In the legend of the greedy policeman, the man of law receives a pig as a 
Christmas gift from a relative at the country, in a time when meat is missing in 
stores. To the family’s disappointment, the pig is alive. The dilemma of “how to 
sacrifice the pig without neighbours noticing it” and thus be forced to share the 
animal with them is solved when they decide to gas the pig using butane from the 
stove canister, right in the apartment kitchen. Convinced that the pig has died and 
imagining the gas has dissipated, the policeman and his folks move on to the next 
stage: singeing the animal with an oil lamp; but the apartment, which is 
insufficiently aired, blows up. Legend has it that, despite the explosion, the family 
picked up and used whatever had been left of the pig for winter holidays.  

The Romanian legend about the gassed pig seems to be a version of the 
American story called “The Microwaved Pet”, about an elderly lady that 

                                                 
7 http://www.amintiridinepocadeaur.ro/#desprefilm (accessed 20 July 2012). 
8 Ibid. 
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accidentally kills her pet when trying to dry it in the microwave oven. The legend, 
discovered as such by folklorists in the late 1970’s, was actually an adaptation of 
older stories that had circulated in the 50’s in which the family pet would horribly 
die in the oven or the drying machine (Brunvand, 2001: 261). In any of these 
versions, the legend functions as a warning about the misuse of modern household 
appliances.  

The legend of air vendors hints at the urban practice of recycling bottles and 
jars for sale. Two young people decide to profit from this situation in order to make 
some money. They go from door to door and collect jars, telling people they need 
air samples. The legend, that probably emerged in the 1960’s, is also mentioned by 
Constantin Eretescu in the opening study of his volume Vrăjitoarea familiei şi alte 
legende ale oraşelor lumii de azi and is about so-called specialists that would 
wander about the new quarters of Bucharest to take air samples. In teams of two, 
wearing uniforms and badges, they would ring at the door and ask for a jar in 
which they bottled air for analysis. They would move the jar here and there, cap it 
and label it and take it straight to the glass collection facility where they sold it 
(Eretescu, 2003: 20). Jan Harold Brunvand himself discovered the legend (of the 
air samplers, as he called it) in Bucharest in the 80’s and considered it as a truly 
modern legend (Brunvand, 2001: 357). 

Communism, which took itself far too seriously, with the absurd false reports 
on agricultural production, the indecent cult of personality, the ignorance of the 
“much beloved” rulers, generated what the American sociologist called “the 
socialist folklore” (Sampson, 1984 apud Chelcea, 1993: 16). Most of the legends 
would ridicule the stupidity of the petty activists who were eager to make a good 
impression on the leaders from Bucharest by resorting to all sorts of actions that 
would defy any logic. Other stories, that are placed somewhere between legend and 
joke, pointed to Ceauşescu’s and the First Lady’s lack of education. According to 
one such legend, while on a working visit to the Danube-Black Sea Canal, 
Ceauşescu started his speech to the people by saying ‘Dear comrades and sailor 
friends!’. His wife whispered to him, snarling through her teeth, ‘These are not 
sailors!’ and Ceauşescu, looking more closely, ‘You’re right. Sailors have 
horizontal stripes’.  

Mocking at authority symbols was a way of expressing superiority over them; 
in order to free ourselves from negative energies, we use humour as a liberating 
power and thus we say, think and do things that are otherwise forbidden, 
challenging the authority and the traditional way of thinking and acting. By 
reducing the enemy to a lower level, to a despicable entity, people manage, in such 
indirect manner, to feel that they can beat their foes. Laughter gives the less 
privileged the power to oppose authority.  
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1. Introducere 
 
Dificultatea de a adopta o terminologie informatică unitară în limba română este 

evidentă. De aceea, ne este încă neclar în ce măsură echivalările cuprinse în 
dicţionarele explicative ale limbii române sunt deja impuse în limba de specialitate 
sau sunt propuneri noi. Totuşi, din confruntarea cuvintelor-titlu cu textul explicaţiilor 
se pot obţine şi alte informaţii şi se poate urmări gradul de impunere a termenilor. 
Putem spune, pe de o parte, că terminologia informaticii se confruntă cu multe 
probleme, în special, legate de omonime sau de cuvintele polisemantice, care 
dezvoltă sensuri specializate şi proprii diferitelor discursuri ştiinţifice. Pe de altă 
parte, particularităţile fonetice ale limbii engleze impun pronunţarea şi, uneori, 
accentuarea termenilor informatici ca în limba donatoare, iar morfologia cuvintelor 
împrumutate în domeniul IT determină comportarea acestora, după normele 
morfologice şi sintactice ale limbii române.Preluarea termenilor informatici din 
limba engleză şi adaptarea acestora la specificul limbii române constituie un amplu 
fenomen de influenţare a lexicului în limba română, în special, din stilurile ştiinţific, 
administrativ, publicistic şi care se manifestă mai ales de-a lungul ultimei jumătăţi de 
secol din evoluţia celor două limbi. Adaptarea împrumuturilor IT respective se face 
ţinând cont de particularităţile structurale ale celor două limbi, evidenţiate prin factori 
lingvistici şi extralingvistici. În plus, factorii extralingvistici, dar şi cei lingvistici, 
condiţionează contactele între cele două limbi şi acţionează în acest proces de 
adaptare a termenilor împrumutaţi din limba engleză. 

 
2. Redactarea textului online/on-line 
 
Există o mulţime de reviste de specialitate în forma clasică (imprimate pe 

hârtie) sau în formă „electronică”. Ne interesează, din punct de vedere lingvistic, 
textele scrise care apar în anumite reviste pe Internet (on-line), datorită numeroşilor 
termeni informatici mai greu de descifrat de către nespecialiştii în domeniul 
informatic: 
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„Spatele dispozitivului ascunde prizele de conectare, o priză Ethernet şi două 
port-uri USB, dar şi butoanele de aprindere-stingere şi reset. SimpleShare poate 
recunoaşte alte hard-disk-uri, citi sau scrie partiţii FAT sau NTFS (doar citire – 
aceste hard disk-uri nu pot fi folosite pentru crearea de RAID!). O altă funcţie 
interesantă s-a dovedit a fi Network Print Server. După ce conectezi imprimanta la 
dispozitiv, utilizând priza USB, aceasta va putea fi folosită de către toţi membrii 
grupului atâta timp cât suportă convorbirea către un server LPD, setările necesare 
realizării unei astfel de conexiuni fiind straightforward.”1. 

Întâlnim numeroase împrumuturi, cuvinte de jargon informatic sau nume 
proprii şi abrevieri ce reprezintă termeni familiari specialiştilor în informatică, dar 
care ar încurca orice reprezentant al publicului larg care ar putea îndrăzni să 
citească asemenea descriere: priză Ethernet, port-uri USB, reset, SimpleShare, 
FAT, NTFS, RAID, Network Print Server, priza USB, server LPD, straightforward.  

Unele, folosite mai ales în varianta orală, se manifestă, prin tentaţia de a 
exprima o colocvialitate glumeaţă2. Desigur, întâlnim aici şi dezavantajul 
amestecului de cuvinte româneşti şi englezeşti, mai ales, acolo unde semnificaţia 
unor formule informatice nu este suficient corelată sau echivalată: 

„Faceţi reload/download la cea mai recentă versiune de spyware.”3 
„Puteţi căuta acest program cu comanda search.” 
„Formatează hard-disk-ul şi apoi reglează refresh-ul PC-ului!” 
„Deletează fişierul şi compilează codul sursă.” 
„Cu reţeaua ta wireless poţi face un upgrade la antivirus.” 
„Au învăţat să copy-păstuiască de pe Net.” 
„Internetistul nostru trimitea spamuri pe mail.” etc. 
După cum observăm, se realizează o adaptare formală a terminologiei de 

specialitate, prin derivarea cu sufixe mai vechi din limba română4 sau prin 
combinarea acestor derivate cu termeni familiari şi populari. 

 
3. Uz comun/uz special în terminologia IT 
 
De multe ori, utilizatorii români ai limbajului IT folosesc termenii informatici 

englezeşti fără discernământ, preluînd masiv cuvinte care au, în principal, un 
caracter non-tehnic: mouse, thread, core, driver, link, blog, buffer, bug, chat, 
cluster, cookie, cracker, data, flash, hacker, hard, soft, icon, jumper, player, menu, 
surf, notebook, virus, windowetc.Exemple de cuvinte englezeşti non-tehnice în 

                                                 
1 PC Magazine, octombrie 2007, www.pcmagazine.ro. 
2 Rodica Zafiu, 2001, p. 90. 
3 XtremPC, martie 2008, www.xtrempc.ro 
4 Rodica Zafiu, 2001, p. 91. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 53

limbajul informatic, folosite ca barbarisme5, în locul corespondenţelor lor 
româneşti sunt nenumărate.  

Se observă, în special, ignorarea termenilor româneşti corespondenţi, care, de 
obicei, sunt mai uşor de scris şi pronunţat: ataşare/attach, antet/header, 
amprentă/footprint, cadru/frame, demonstraţie/demo, depanare/debugging, 
dispozitiv/device, dosar/folder, fereastră/window, fişier/file, fundal/background, 
gazdă/host, hartă/map, icoană, iconiţă/icon, intrare/input, încărca/load, jurnal/log, 
legătură/link, magistrală/bus, parolă/password, poartă/gateway, salt/jump, 
şablon/template, şterge/clear, delete, tastă/key, văduvă/widow, vierme/worm, 
vrăjitor/wizard ş.a. 

Din punct de vedere stilistic şi funcţional, majoritatea anglicismelor din 
limbajul IT sunt împrumutate cu sensul lor denotativ, prea puţine cu semnificaţia 
conotativă. Astfel, capabilitate preia sensul din engleză de „potenţial, competenţă”, 
care nu exista în limba română, reprezentând o dezvoltare semantică. Aceeaşi 
situaţie o putem observa în cazul substantivului dezvoltator sau a verbului a 
infecta, cu sensuri specific sferei informaticii. 

După cum vom observa, verbul a upgrade constituie un caz de migrare din 
domeniul informaticii către alte domenii, acesta intrând în limba română iniţial ca 
termen specializat.Sensul nou al acestuia este „a îmbunătăţi, a ajusta”şi se 
întâlneşte în domeniul social sau publicistic. În impunerea conotaţiilor, un rol 
important îl are şi valoarea stilistică a anglicismelor care dau impresia sincronizării 
cu tendinţele internaţionale. 

Tot din domeniul IT fac parte şi siglele, care au valoare denotativă, existând 
tendinţa de a devein internaţionale: LCD, CD, GPS, HD, PDA, SD, Wi-fi. 
Frecvenţa acestora în mass-media a dus la trecerea în limbajul literar standard, 
siglele fiind preferate şi pentru economia de timp şi de spaţiu (în tehnoredactare) 
sau de pronunţare. 

În mare parte, împrumuturile din limba engleză, sunt necesare, acestea 
suplinind terminologia de specialitate din anumite domenii, în general tehnice, 
inexistentă în limba română, intrarea acestor termini în limba română ţine strict de 
realitatea pe care aceştia o desemnează. 

După cum sublinia Adriana Stoichiţoiu Ichim6, studiul acestor împrumuturi nu 
trebuie făcut decât ţinând cont de impulsurile socio-culturale care motivează 
acceptarea acestora în limba română, de impunerea împrumuturilor în cauză, dar şi 
de factorii psihologici şi lingvistici care favorizează adaptarea lor (modernizarea 

                                                 
5 Cf. DEX, 1998, barbarism reprezintă un „cuvânt împrumutat într-o limbă străină fără a fi necesar 

(şi fără a se asimila în aceasta); cuvânt de jargon.” – din fr. barbarisme, lat. barbarismus. 
6Adriana Stoichiţoiu-Ichim, 20011, pp. 184-185. 
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limbajului, necesitatea alinierii societăţii româneşti la standardele internaţionale, 
publicitatea excesivă a modelelor americane, cunoaşterea temeinică a limbii 
engleze, a tipurilor de argou de către tineri ş.a.).  

 
Concluzii 
Adaptarea fonetică şi grafică este condiţionată de vorbitorii care nu cunosc 

prea bine limba engleză şi care contribuie la accelerarea adaptării acestor unităţi 
lexicale. Totuşi, specialiştii în informatică, buni cunoscători ai limbii engleze, 
împiedică acest fenomen, majoritatea termenilor internaţionali de specialitate 
păstrând forma etimologică, necesară unei comunicări eficiente în domeniul 
informatic. Pe de o parte, putem afirma că terminologia informaticii se confruntă 
cu multe probleme, în special legate, de omonime sau de cuvintele polisemantice, 
care dezvoltă sensuri specializate şi proprii diferitelor discursuri ştiinţifice. Pe de 
altă parte particularităţile fonetice ale limbii engleze impun pronunţarea şi uneori 
accentuarea termenilor informatici ca în limba donatoare, iar morfologia cuvintelor 
împrumutate în domeniul IT predispune comportarea acestora după normele 
morfologice şi sintactice ale limbii române.  

Influenţa limbii engleze asupra limbii române este un fenomen complex, 
depăşind ca amploare şi profunzime obişnuitele transferuri datorate contactelor 
lingvistice la distanţă. Vocabularul românesc a fost puternic influenţat de cel 
englez, atât calitativ, structural, cât şi cantitativ. Acţionând sub forma 
împrumuturilor, cu o mulţime de variante şi de forme, această influenţă afectează 
în profunzime mecanismele organizării vocabularului românesc, creează baza unei 
întregi terminologii de specialitate în cele mai diverse domenii de activitate, 
oferind limbii române sinonime neologice, sensuri noi, construcţii şi expresii etc. 
care modernizează şi îmbogăţesc limbajul românesc actual. 

Individualizaţi prin toate aceste particularităţi, termenii informatici 
împrumutaţi din limba engleză s-au încadrat în grupul masiv de neologisme 
englezeşti şi mai ales americane care îmbogăţesc şi modernizează continuu limba 
română. Sub aspect lexical şi semantic, dinamica limbii române actuale se 
individualizează prin bogăţie, varietate şi flexibilitate. Diversitatea acesteia se 
manifestă atât la nivelul mijloacelor externe, respectiv, împrumuturilor din alte 
limbi, inclusive calcurile de structură sau semantice, cât şi al modalităţilor interne 
de îmbogăţire, derivarea, compunerea, dezvoltările semantice reprezentând surse 
consistente de inovaţie lexicală şi stilistică. 
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Ideea de scalaritate sau gradaţie este fundamentală pentru cercetările 

lingvistice actuale. Logica naturală permite exprimarea relaţiilor de ordine între 
conţinuturile semantice în care enunţurile împart acceaşi zonă de semnificaţii.  

Potrivit Gramaticii Academiei Române, cuantificarea reprezintă o categorie 
logică gramaticalizată în limbă prin diverse cuvinte, aparţinând la diverse clase 
lexico-gramaticale: substantive (cuplu, duzină etc.) şi numerale (doi, trei etc.) care 
dau informaţii numerice precise; substantive însoţite de numerale – un pahar de..., un 
kilogram de..., o duzină de...; pronume care dau informaţii în legătură cu raportul 
parte-întreg (toţi – „toate elementele care alcătuiesc întregul”; câţiva – „o parte 
nedeterminată dintre elementele care alcătuiesc întregul”; niciunul – „niciun element 
dintre cele care alcătuiesc întregul”; adjective (numeros);adverbe (mult, puţin). Toate 
aceste cuvinte sunt considerate, din punct de vedere semantic, cuantificatori.  

Ei pot fi clasificaţi în: 
– cuantificatori definiţi/numerici (numeralele şi substantivele cu conţinut 

numeric determinat – doi, trei, duzină, cuplu etc.); 
– cuantificatori nedefiniţi (care nu dau informaţii cantitative precise, ci 

indicaţii legate de raportul parte-întreg). 
Cuantificatorii nedefiniţi pot fi, la rândul lor, clasificaţi în funcţie de domeniul 

de cuantificare, astfel: 
– cuantificatori universali (proprietatea exprimată de predicţie se extinde 

asupra tuturor membrilor unei clase: toţi, fiecare). 
– cuantificatori existenţiali (proprietatea exprimată de predicţie se regăseşte 

doar la unul / la unii dintre membrii clasei: câţiva, cineva, mulţi. 
– cuantificatori nuli (care neagă existenţa vreunui referent din domeniul dat: 

nimic, nimeni, niciunul, zero)1. 
Potrivit GALR, principalele subtipuri semantice ale caracterizării cantitative sunt: 
1. Cuantificarea globală (relativă): mult, puţin, destul, prea. Această cuantificare 

poate fi pur cantitativă (cantitate mare/cantitate mică: mult/puţin) sau dublată de o 
evaluare privind suficienţa (suficient, destul, îndeajuns, de-ajuns), respectiv 
insuficienţa (insuficient) sau excesul în raport cu un reper sau un criteriu (prea); 

                                                 
1 GALR, 2005, vol. I, p. 253. 
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2. Cuantificarea globală explicit aproximată: oarecum, cumva, mai mult sau 
mai puţin; 

3. Cuantificarea globală progresivă: din ce în ce (mai...), şi (mai...), încă 
(mai...), tot (mai...), mereu (mai...).  

În acest caz, operatorul specific precedă o formă comparativă, fie ea de 
superioritate, fie de inferioritate; 

1. Cuantificarea prin indicarea măsurii: zece bani, 100 de metri.  
2. Cuantificarea prin raportarea procesului la un altul, la un reper sau la un 

component al situaţiei:2 
Munceşte cât poate. 
Valorează cât trebuie. 
Cheltuieşte cât câştigă. 
Cântăreşte cât un fulg. 
Constatăm că restricţiile semantice de realizare a cantitativului sunt 

numeroase. Unele cantitative cunosc restricţii suplimentare ca modificatori ai unor 
adjective sau adverbe, neputând apărea decât dacă acestea sunt la un grad de 
comparaţie (de obicei, comparativ de superioritate sau de inferioritate): din ce în ce 
(din ce în ce mai bun/ *din ce în ce bun), mult (mult mai bun/ *mult bun). 

După cum numeroşi lingvişti au remarcat, foarte important este punctul de 
referinţă la care se face raportarea. În general, punctul de referinţă este considerat a 
fi măsura medie, gradul normal de manifestare a însuşirii date. 

Edward Sapir considera în studiul său asupra categoriei comparaţiei: 
„... un caz de comparaţie de inegalitate implică cel puţin trei elemente; o scală 

predicativă gradabilă, care reprezintă proprietatea pe baza căreia se stabileşte 
comparaţia, şi două concepte, dintre care unul reprezintă norma faţă de care este 
măsurat celălalt, constatându-se că este inegal cu ea.”3 

Opiniile în legătură cu norma, media, punctul de referinţă logic şi cel lingvistic sau 
prototipul sunt numeroase. Georges Kleiber afirmă că prototipul este reprezentantul 
unei categorii de obiecte, elementul central al acesteia. El poate fi exemplarul 
recunoscut ca cel mai bun sau „modelul exemplar”, în acest caz, intervenind variaţia 
individuală a subiecţilor4.Unele exemplare ale categoriei se află mai aproape, altele mai 
departe de elementul central, categorizarea făcându-se pe baza gradului de similitudine 
cu prototipul sau cu o combinaţie de trăsături tipice ale membrilor clasei5. 

Cuantificarea foloseşte toate informaţiile semantice pentru a construi o scală 
graduală de valori, cu o limită inferioară şi una superioară, pe care are loc o 

                                                 
2 Idem, p. 515. 
3 Edward Sapir, 1985, p. 24. 
4 Georges Kleiber, 1990, pp. 47-49. 
5 Ibidem, p. 57. 
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mişcare continuă, ascendentă şi descendentă. Aceste valori pot fi, astfel, delimitate 
prin comparaţie şi aranjate, ulterior, într-o mulţime ordonată. Prin contrastarea 
continuă a valorilor intermediare se obţin valorile-limită, considerate absolute. 
Toate acestea redau o imagine liniară a cuantificării, cu două puncte extreme şi un 
punct situat undeva la mijloc, care reprezintă, de fapt, punctul de referinţă pe care îl 
presupun unii cuantificatori. 

Stabilirea claselor de cuantificatori în funcţie de locul pe care îl ocupă pe scala 
intensităţii sau de direcţia indicată, este dificil de realizat din următoarele motive: 

– diferitele efecte ale cuantificatorilor reprezintă valori pe o scală semantică 
gradată, care nu pot fi întotdeauna împărţite în clase distincte; 

– unii cuantificatori pot apărea cu valori diferite; 
– vorbitorii folosesc cuantificatorii în sensuri diferite, neuniform. 
D. Bolinger propune patru clase de intensificatori/cuantificatori: 
1. boosters sau augmentatori, care reprezintă partea superioară a scalei şi care 

sunt orientaţi ascendent; 
2. compromisers sau termeni care exprimă un compromis şi care reprezintă 

mijlocul scalei, fiind adesea orientaţi şi ascendent, şi descendent; 
3. diminishers sau diminuatori, care reprezintă partea inferioară a scalei, fiind 

orientaţi descendent; 
4. minimizers sau minimizatori, care reprezintă limita de jos a scalei6. 
R. Quirk dezvoltă cele patru clase de intensificatori/cuantificatori ale lui D. 

Bolinger şi propune: 
a) Emfatizatorii care imprimă o valoare intensivă, deoarece, în mod normal, 

vorbitorul se aşteaptă ca interlocutorul său să creadă că mesajul este adevărat, deci 
insistenţa asupra acestui aspect este de natură să introducă un sem /intensitate/, 
argumentând valoarea de adevăr a aserţiunii.  

Dacă împărţim aceşti emfatizatori în două grupe, vom obţine o grupă care 
conţine termeni ce se referă la caracterul „adevărat” al unei trăsături specifice 
obiectului sau acţiunii redate de termenul determinat şi o alta care conţine termeni 
cu valoare modală ce exprimă atitudinea vorbitorului de confirmare a valorii de 
adevăr a mesajului său (total sau parţial). În acest ultim caz, calitatea graduală 
constă chiar în valoarea de adevăr a mesajului, intensificatorii/cuantificatorii 
redând implicarea vorbitorului, care susţine că mesajul său corespunde adevărului. 
Dacă sunt folosiţi cu verbe gradabile, intensificatorii/cuantificatorii din prima 
grupă pot avea un efect de augmentare: 

El o place într-adevăr = El o place foarte mult; 
Apreciez cu adevărat ajutorul tău = Apreciez foarte mult ajutorul tău. 

                                                 
6 D. Bolinger, 1972, p. 15. 
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Uneori, aceşti emfatizatori au un efect de intensificare pe lângă substantive şi 
adjective: 

Era cu siguranţă amuzant = Era foarte amuzant; 
Era cu adevărat amuzant = Era foarte amuzant; 
Era într-adevăr periculos = Era extrem de periculos. 
Implicaţia de „real” redă un sens superlativ care este legat de comparaţia cu un 

prototip al clasei obiectelor care posedă calitatea respectivă. 
b) Amplificatorii sunt reprezentaţi de acei intensificatori care gradează ascendent. 

În cadrul lor, se delimitează două clase: maximizatori (care indică limita superioară a 
scalei) şi augmentatori (care redau un grad înalt, o valoare situată în partea superioară a 
scalei, deasupra unui punct de referinţă, de obicei mediu). Distincţia dintre cele două 
clase nu este absolută, acelaşi intensificator putând reda, în funcţie de poziţia în enunţ, 
fie un grad înalt, neprecizat, fie gradul maxim al unei calităţi. 

În clasa amplificatorilor pot fi incluse şi unele adverbe, atunci când acestea pot 
fi puse în opoziţie (în propoziţii negative) cu „într-o oarecare măsură”: 

El nu a ignorat propunerea complet, dar a ignorat-o într-o oarecare măsură. 
Nu le place sportul enorm, dar le place într-o oarecare măsură. 
Amplificatorii pot determina numai verbe gradabile, iar atunci când determină 

verbe negradabile, redau cuantificarea, durativitatea sau frecvenţa: 
Ea bea ceai mult / Ea bea ceai des. 
c) Atenuatorii au drept efect reducerea forţei verbelor gradabile pe care le determină. 
În cadrul acestei clase, se disting trei subgrupe: cuvintele care exprimă un 

compromis, diminuatorii şi aproximatorii. 
Prima subgrupă are un efect de reducere atenuat, arătând că acţiunea tinde spre 

o valoare care este considerată limita ei maximă, dar pe care nu o atinge: 
Îi cam place (dar nu în totalitate). 
Cea de-a doua gradează descendent. În cadrul acestei subgrupe se regăsesc şi 

minimizatori care indică faptul că valoarea desemnată se află aproape de limita 
minimă posibilă. 

A treia subgrupă este reprezentată de către aproximatori care redau o apreciere 
imprecisă a forţei acţiunii, ca fiind inferioară unui punct de referinţă, dar care 
neagă, în acelaşi timp, valoarea de adevăr a mesajului7: 

Aproape că am terminat (dar, de fapt, nu am terminat). 
Astfel, orice adverb care modifică un adjectiv tinde să-şi dezvolte sau şi-a 

dezvoltat deja un sens de intensificare, limitând calitatea. Spre exemplu, implicaţia 
pentru sintagma de o politeţe rece este „cineva care este mai puţin decât politicos 
în sensul obişnuit”. 

                                                 
7 R. Quirk, 1972, p. 439. 
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Intensificatorii adverbiali pot apărea şi cu rol de cuantificare sau indicare a duratei 
ori frecvenţei, distingându-se, astfel: minimizatori, termeni care exprimă un 
compromis, augmentatori şi diminuatori. Am reluat pentru exemplificare diferitele 
funcţii ale intensificatorului a lot („mult”, „o mulţime”), prezentate de către R. Quirk8: 

Îmi plac mult (în mare măsură – augmentativ); 
I-am plătit mult pentru munca lui (o sumă mare – cuantificator); 
Îl văd mult (des – frecventativ); 
Am dormit mult azi-noapte (mult timp – durativ). 
Adverbele cantitative reprezintă o clasă restrânsă, dar care are o utilizare 

frecventă în această arie logică a cuantificării: mult, puţin, destul, suficient, enorm, 
cât, oricât, atât, berechet, aşa de, atât de, cât de, destul de, de ajuns, cât de cât, de 
multe ori, cu toptanul etc.  

Tot aici se încadrează şi numeralele adverbiale (o dată, de şapte ori), 
numeralele multiplicative (îndoit, întreit, înzecit etc.) şi sintagmele de tipul a doua 
oară, a şaptea oară etc. 

Din această categorie, a adverbelor cantitative, fac parte şi adverbele intensive: 
extraordinar, grozav, uimitor, teribil, îngrozitor, exagerat etc. Acestea, în structuri 
de tipul extrem de deştept, extraordinar de bine etc, constituie mărci lexicale de 
realizare a gradaţiei adjectivului şi adverbului. 

Substantivele de tipul foc, cobză, măr, turtă funcţionează ca adverbe 
cantitative atunci când au rolul de intensificatori ai unui adjectiv:  

frumoasă foc; răcit cobză; 
bătut măr; beat turtă, contituind mărci lexicale ale gradului maxim de intensitate. 
Pe lângă adverbele specifice cantitativului, aparţinând categoriei pronumelor 

nehotărâte (mult, puţin, câtva, oricât, întrucâtva), pronumelor demonstrative (atât), 
pronumelor relativ-interogative (cât), pe lângă intensivele destul, suficient, enorm, 
apar şi alte adverbe în registrul familiar şi popular: niţel, oleacă, diminutive 
precum: olecuţă, multişor, puţinel şi locuţiuni adverbiale: cât mai mult, mai mult 
sau mai puţin, de ajuns9etc. 

În cazul GV, sunt posibile toate adverbele şi locuţiunile menţionate: 
Câteva fraze [...] m-au amuzat enorm atunci când le-am descoperit. (A. 

Blandiana, Autoportret). 
Răsuceşte-te, Iancule, în gropniţa ta, numa cât să zgâlţâi oleacă munţii aceştia 

(C.T. Popescu, Copiii fiarei). 

                                                 
8 Idem, p. 458. 
9 GALR, 2005, vol. II, p. 517. De precizat că şi unele exemple au fost preluate din aceeaşi sursă 

care ne-a oferit suportul teoretic al acestui paragraf, GALR, vol. II, p. 517-520.  
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În cadrul GAdj, adverbul mult cere un centru cu marcă de gradare sau 
comparaţie: mult prea simplu, mult mai simplu, în timp ce adverbele: puţin, 
întrucâtva, familiarele şi popularele: niţel, oleacă, olecuţă, locuţiunea mai mult sau 
mai puţin se construiesc indiferent de gradaţia centrului: 

Alte moduri de gândire, oarecum minoritare până atunci, au început să se 
impună în anii interbelici (Al. Paleologu, Despre lucrurile). 

Adverbele şi locuţiunile precum: oricât, atât, cât, suficient, destul, de ajuns, 
enorm, se leagă de adjectivul-centru prin intermediul prepoziţiei de: 

Ofensiva lucrurilor este atât de puternică şi de violentă, încât nici o precauţie 
nu mi se pare exagerată. (A. Blandiana, Autoportret). 

Au o prezenţă suficient de convingătoare în revistele de specialitate. 
(„Timpul”, 2004). 

Cât de eficiente pot fi astfel de strategii? (E. Z., 2007). 
Chiar dacă unele cantitative se leagă de anumite adjective prin intermediul 

prepoziţiei de (infinit de bun), ele se plasează direct în antepunere faţă de adjectivul 
la comparativ (infinit mai bun). 

Există şi substantive care funcţionează adverbial, în asocieri idiomatice în care 
determină un adjectiv: deştept foc, beat turtă, gol puşcă, ud leoarcă. Atunci când 
au valoare de intensificatori, de mărci ale gradului maxim, acestea pot fi 
considerate realizări ale cantitativului. 

În categoria realizării adverbiale, se regăsesc numeralele multiplicative (cu 
folosire adverbială): dublu, triplu, întreit, înzecit, însutit etc., ele apărând mai ales 
în cadrul grupului verbal:  

Dacă pentru un salariu dublu trebuie să munceşti dublu n-ai făcut nici o afacere 
(Internet, 2005), dar şi ca determinativi ai participiilor cu funcţie adjectivală: 

hârtie dublu cretată; 
pachet triplu stratificat, 
sau ai altor adjective, fie derivate de la verbe:  
osteneli însutit roditoare, 
sau aflate la gradul comparativ:  
Cu toate hainele sale ponosite, Cenuşăreasa era însutit mai frumoasă decât 

surorile ei (Internet, 2005)10. 
Cantitativul de măsură poate fi exprimat şi ca GN legat direct de verb, GN fiind 

format din numeral (sau un substitut nehotărât, adjectiv, articol nehotărât, adjectiv 
interogativ sau relativ) şi substantivul care desemnează unităţile de măsură: 

Cântăreşte trei kilograme. 
Cântăreşte câteva kilograme. 

                                                 
10Idem, p. 518. 
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Cântăreşte nişte kilograme. 
Câte kilograme cântăreşte? 
Uneori, GN poate fi alcătuit şi doar din substantiv neînsoţit de articol: 
Valorează aur/lei – această construcţie permiţând şi realizarea pronominală 

prin pronume nehotărât sau negativ: 
Valorează ceva. 
Nu valorează nimic. 
Am putea remarca faptul că toţi cuantificatorii care deţin trăsătura semantică 

[Apreciere cantitativă] (atât, câtva, oricât, oarecât, altcâtva, fiecât, mult, puţin, tot) pun 
probleme de încadrare morfologică – pron. nehotărâte sau adverbe, atunci când sunt 
folosiţi la forma de m.sg. în contextul unor verbe tranzitive. Am ales spre exemplificare 
contexte în care aceşti cuantificatori sunt adverbe, din punct de vedere morfologic: 

Mănânc oricât / suficient. 
Lucrez mult / suficient. 
Cantitativul de măsură se poate exprima prin prepoziţia: 
de + numeral (sau substitut nehotărât al acestuia) + substantiv: 
un covor lung de 3 metri 
sau prin tiparul de x ori, ca regent la comparativ. 
de două ori mai bun. 
de zece ori mai repede. 
O altă construcţie a cantitativului de măsură ar putea fi: 
cu + numeral (sau substitut al acestuia) + substantiv: 
A crescut cu 2 centimetri. 
A sărit cu 2 metri mai mult. 
Preţul este cu 2 la sută mai mare. 
Mai puţin frecvente sunt construcţiile alcătuite din prepoziţiile:  
(până) la sau pe + numeral (sau substitut) + substantiv: 
A crescut (până) la 2 metri 
Livada se întinde pe trei hectare. 
Nominalul poate fi substituit şi de o propoziţie relativă fără antecedent: 
A crescut cu cât a vrut. 
Cantitativul poate fi introdus prin: 
cât + grup nominal/pronume/numeral. 
Casa valora cât cea a Mariei. 
Munceşte cât şapte. 
Vorbeşte cât mine. 
În construcţiile comparative complexe, statutul lui cât este mai aproape de cel 

adverbial: 
Cuvântul lui făcea cât clopotul berbecului la oi.(I. Nicolau, Haide, bre!). 
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Cantitativul poate fi realizat de o propoziţie relativă fără antecedent, introdusă 
prin adverbe relative sau nehotărâte: cât, oricât. 

Fuge cât poate. 
Stabileşte oricât vrea, 
sau de pronumele şi adjectivele pronominale corespunzătoare. 
Apă bea câtă poate. 
Are câte kilograme trebuie. 
Cantitativul se realizează destul de rar prin propoziţie conjuncţională: 
A crescut până a ajuns la 2 metri înălţime11. 
Cantitativele exprimă o cuantificare, o evaluare din punctul de vedere al 

cantităţii, în termeni globali şi relativi sau prin raportare la unităţi de măsură. Apariţia 
lor frecventă în cadrul grupului adjectival şi a celui adverbial se explică datorită 
faptului că adjectivul şi adverbul exprimă adesea noţiuni gradabile şi cuantificabile. 

Între toate aceste posibilităţi morfologice de exprimare a cuantificării, 
adverbul are o poziţie privilegiată, deoarece arată circumstanţele în care se 
manifestă un verb, un adjectiv sau un alt adverb, aceaste circumstanţe putând fi 
modale, temporale, spaţiale, cauzale etc.Toate aceste noţiuni sunt 
cuantificabile/gradabile prin natura lor: existenţa unui verb se poate desfăşura mai 
bine, mai târziu, mai departe etc., calitatea exprimată printr-un adjectiv poate fi 
mai pronunţată, mai puţin pronunţată etc. 

Pot apărea ca adjuncţi în grupul adjectival: 
– adverbele de mod: situaţie perfect reală, apariţie relativ recentă; 
– adverbele temporale aspectuale: cântăreaţă mereu tânără şi niciodată singură; 
– adverbele modalizatoare: situaţie probabil delicată. 
Adverbele modale, graduale sau cantitative pot fi adjuncţii adjectivelor 

compatibile cu variaţii graduale. În cadrul acestor construcţii, elementul 
determinativ este antepus regentului, coeziunea sintactică fiind realizată prin 
prepoziţia desemantizată de:  

fată extrordinar de frumoasă; 
informaţii suficient de explicite; 
prezentare destul de clară; 
suflet teribil de singur etc. 
Această structură, adverb + de, este specifică limbii române, constituind un caz 

aparte de determinare în care determinativul extraordinar de, suficient de, destul de, 
teribil de este antepus termenului determinat frumoasă, explicite, clară, singur.12 

                                                 
11 Idem, pp. 518-519. 
12 Idem, p. 592. 
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Ca şi în cazul grupului adjectival, şi în cazul celui adverbial, pot apărea ca 
adjuncţi:  

– adverbe de mod: realmente departe; 
– adverbe temporale aspectuale: întotdeauna aproape; 
– adverbe modalizatoare: poate mâine. 
Construcţiile cu determinativ în antepunere apar în cazul adverbelor care pot 

avea variaţii graduale: extraordinar de frumos, extraordinar de bine etc.13 
În cadrul grupului nominal, apar adverbele de loc şi de timp, dar şi unele 

adverbe de mod. Întâlnim, astfel, structurile:  
– subst. propriu-zis + de + adv.: apartamentul de deasupra; 
– subst. de provenienţă verbală + (de) + adv.; plecarea (de) azi, sosirea (de) 

mâine. 
– subst. de provenienţă verbală + adv. de mod; Parcurgera rapid a listei a 

permis vizualizarea admişilor. 
Trebuie remarcat faptul că alene şi agale au ca regenţi numai substantive de 

origine verbală:  
„(...) mersul domol,agale, acum când calmul a cam dispărut(...)”(Internet, 

2007).14 
Adverbele aproape, departe, înainte pot avea ca adjunct un grup prepoziţional 

cu centru prepoziţia de. Acest grup poate avea următoarele structuri: 
– adv. + de + subst.; aproape de casă; 
– adv. + de + vb. la inf.; departe de a fi nevinovat; 
– adv. + de + prop. relativă; aproape de ceea ce ne-am propus; 
Adverbul înainte poate avea ca adjunct şi o propoziţie conjuncţională, având 

structura următoare: înainte + prop. conjuncţională; 
Înainte să plece a venit pe la noi.15 
Andreea Dinică, în GALR, ne precizează faptul că centrul grupului adverbial 

poate fi modificat de adverbe cantitative (suficient, destul, extrem, exagerat, atât, 
oarecum, aproximativ, prea etc.), adverbe modale (incontestabil, realmente, 
totalmente etc.), semiadverbe cu rol de intensificare (şi, chiar, tot), de restrângere 
(numai, doar, decât), de negaţie (nu)16. 

Adverbele modale au rol de cuantificare sau de modalizare a centrului 
adverbial, fiind antepuse centrului grupului: 

Locuieşte relativ aproape. (cuantificare) 
Face ce e omeneşte posibil pentru a-i ajuta. (modalizare) 

                                                 
13 Ibidem. 
14 Idem, p. 593. 
15 Ibidem. 
16 Idem, p. 116. 
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Unele adverbe cantitative se leagă direct de adverbul-centru: prea departe, 
altele, prin intermediul prepoziţiei de; 

E destul de greu să venim. 
E extrem de neplăcut să ne certăm. 
Vorbeşte suficient de coerent pentru a-l înţelege. 
Centrul grupului adverbial poate fi modificat şi de semiadverbe, chiar dacă 

acesta are şi alţi modificatori: chiar imposibil, cam (prea) greu, decât mâine, doar 
atunci, nu tocmai (chiar, numai, doar, prea), clar. 

Categoriile lexicale reprezintă proprietăţi specifice fie ale realităţii, fie ale 
reprezentării umane despre realitate şi aceste proprietăţi au particularitatea de a fi 
graduale, în sensul în care ele pot fi prezente, într-un obiect, într-o măsură mai 
mică sau mai mare17. 
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1. Moştenit din limba latină, derivativul -tor, cu varianta -toare, pentru 
feminin, formează nume de profesii pornind de la verbe de conjugarea I şi a IV-a, 
fiind prezent în limba actuală cu o anumită regularitate. Acest sufix este capabil să 
dea naştere unor cuvinte noi, specifice lexicului profesional extrem de dinamic, 
care înregistrează tendinţe specifice uzului. Productivitatea sa poate fi pusă în 
legătură cu anumite împrumuturi neologice din franceză, apropiate ca formă în 
finala cuvântului şi care denumesc profesiuni noi, ca de exemplu: asamblor, 
finisor, recrutor etc.1 

Sufixul latinesc -torius, devenit -tor, a transmis limbii române mai multe valori care 
trimit la denumiri ale plantelor, animalelor, instrumentelor etc., numeroşi cercetători 
remarcând deosebita productivitate a acestui formant în rândul numelor de agent2. 

În presa actuală, dar şi în nomenclatoarele oficiale, dinamica profesiunilor a 
înregistrat schimbări spectaculoase datorate unor meserii şi specializări nou apărute, 
pe fondul unei dezvoltări socio-economice care a dus şi la schimbarea mentalităţii.   

 
2. Astfel, formaţiile sufixale noi au la bază cuvinte vechi moştenite din latină 

sau rădăcini verbale neologice împrumutate din franceză şi germană: 
debarasator „persoană care debarasează mesele şi face curăţenie în bucătărie” 

(Călăraşu, 2005, p. 71);  
debranşator „persoană care se ocupă cu debranşarea” < a debranşa, Trinitas, 

30 ian. 2008;  
dezvoltator „persoană care contribuie la dezvoltarea unui anumit domeniu, 

sector de activitate etc.” (cf. DLR) < a dezvolta: „dezvoltator de proiect”, TVR 2, 6 
nov. 2006; 

evaluator „expert în evaluarea unei oferte la o licitaţie publică” (DCR3), la 
care se adaugă şi sensul de „profesor expert în corectarea lucrărilor de examen sau 
în evaluarea propunerilor de manuale şcolare”; 

                                                 
1 C. Călăraşu, 2005, pp. 70-71. 
2 C. Călăraşu, 2005; Coteanu, Ion, Forăscu, Narcisa, Bidu-Vrănceanu, Angela, 1985; E. Trifan, 

2010; C. Uşurelu, 2002, pp. 117-126. 
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formator „persoană care formează specialişti”: „Dată fiind multitudinea 
cererilor de formare profesională continuă, una dintre urgenţe o reprezintă 
formarea formatorilor (a profesorilor) pentru posibilele cursuri pentru care sistemul 
educaţional nu are suficienţi specialişti.” (Cf. DCR3, s.v. formator); 

lăcuitor/lăcuitoare „muncitor specializat în operaţii de lăcuire” (Cf. DEX2, s.v. 
lăcuitor); 

mediator: „Mediatorul, o nouă profesie pe piaţa muncii – Mediatorul are rolul 
de a-i ajuta pe cei aflaţi în conflicte să-şi rezolve problemele pe cale amiabilă, fara 
sa fie nevoiti sa apeleze la justiţie”, www.9am.ro; În DCR3 apar şi termenii 
mediator european „persoană independentă desemnată de Parlamentul European 
pentru a examina cazurile de rea administrare din activitatea instituţiilor sau 
organismelor comunitare” şi mediator şcolar „cel care înlesneşte legătura dintre 
şcoală şi comunităţile de romi, astfel încât să fie prevenite neşcolarizarea şi 
abandonul şcolar.” 

machetator (-toare) < a macheta, DOOM2; „concurs de selectare a unui machetator: 
Machetatorul va fi contractat pentru elaborarea a patru pliante. Pentru fiecare pliant există 
un concept de design, care urmează să fie ajustat în funcţie de fotografiile şi textul puse la 
dispoziţie de angajator.” http://www.inclusion.md/ro/news/170;  

mochetator „mochetator profesionist cu experienţă în străinătate instalează 
mochetă în case, apartamente, evenimente. ieftin şi avantajos”, www.piata-mm.ro; 

moderator „persoană care conduce sau îndrumă o discuţie, de obicei publică, la 
radio sau la televiziune, pe un anumit făgaş” (Cf. DCR3): „Asociaţia Profesioniştilor 
de Televiziune din România au decis ca, în acest an, premiul pentru „Cel mai bun 
moderator TV” să fie primit de vedeta TVR, Iuliana Tudor.” www.okmagazin.ro; 

monitor „instructor”: „Iarna – monitor de schi în Parâng, vara – barman în 
Germania” (Cf. DCR3);  

procesator „persoană care prelucrează anumite produse” < a procesa, „Micii 
procesatori de miere ar trebui sprijiniţi cu bani europeni”, agroromania.manager.ro;  

programator, -toare „persoană specializată în întocmirea programului unui 
calculator”, dexonline.ro. Strâns legate sematic de acest termen sunt şi compusele 
analist-programator „autor de programe aplicative de computer” şi ajutor-
programator „programator adjunct”, dexonline.ro; 

reciclator „persoană care se ocupă de deşeuri pentru a fi refolosite” < a 
recicla: „Reciclatorii s-au dus la judecata Consiliului Concurenţei.” R. l., 10 febr. 
2006, p. 6;  

recuperator „salariat al unei instituţii bancare însărcinat cu recuperarea 
creditelor”; în DCR3 această formaţie lexicală mai primeşte un sens, şi anume: 
„bătăuş angajat pentru a recupera unele sume de bani datorate celui care-l 
angajează”: „Mii de vâlceni, hărţuiţi de recuperatori dubioşi”, ziaruldevalcea.ro; 
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relatator „persoana care relatează desfăşurarea unei competiţii sportive” < a 
relata, MDTA: 102;  

şpănuitor „muncitor care taie şi aliniază materialele textile din role”: SC PAOLA 
CONFECŢII SRL angajează ŞPĂNUITOR CONFECŢII, www.damboviteanul.com; 

ştampilator „persoană care aplică ştampila” < a ştampila, DC, '96;  
tastator / tastatoare „persoană care ştie să butoneze tastele calculatorului sau 

ale telefonului mobil” < a tasta: „Inginerul australian James Trustler, de 30 de ani, 
din East Sussex, a fost, în 2004, cel mai rapid tastator de SMS-uri din lume”, 
www.transilvaniaexpres.ro; „metrul pătrat în zona în care a fost împroprietărită 
fosta tastatoare de primărie costă 75 de euro.” A. C., 35/2007, p. 12;  

tatuator „persoană care practică tatuajul” < a tatua: „Câţi ştiu că pizzarul sau 
tatuatorul sunt meserii recunoscute şi în România?” www.capital.ro; 

tranşator – „muncitor care execută lucrări de tranşare; lucrător din echipa de 
preparare a peştelui de pe un vas de pescuit care are atribuţia de a despica peştele 
vânat” dexonline.ro. 

Pe de altă parte, anumite activităţi mai vechi au dobândit alte valenţe 
semantice în combinaţii sintagmatice actuale: administrator baze de date, 
administrator de reţea de calculatoare, administrator Pensiune Turistică, albitor 
(pastă, hârtie), animator Centre de Vacanţă „persoană care animă, înveseleşte o 
colectivitate, un spectacol etc.”, asamblator montator profile aluminiu şi geam 
termopan, colector creanţe/debite, evaluator de Competenţe Profesionale, 
evaluator de furnizori şi programe de formare, îmbuteliator Gaz Petrolier 
Lichefiat3, instructor de dans, instructor de Fitness sau instructor aerobic, 
îngrijitor (clădiri, farmacii etc.), operator în domeniul proiectării asistate pe 
calculator, organizator de evenimente4, organizator de petreceri5, pregătitor 
vopsea, preparator pastă, preparator pizza etc. (www.rubinian.com) 

O ocupaţie strâns legată de creşterea preocupării faţă de politicile de mediu 
este cea de coordonator de servicii funerare ecologice – „Familiile care doresc 
servicii funerare nedăunătoare mediului pot angaja un expert în ecologie. Printre 
opţiunile sugerate de acesta pot fi îmbălsămarea cu substanţe în a căror 
compoziţie nu intră formaldehida, folosirea de haine biodegradabile, folosirea de 
produse obţinute din regenerarea hârtiei sau cumpărarea de flori şi alimente 
organice.” www.banknews.ro 

                                                 
3 Denumit anterior Operator Umplere Recipiente GPL. 
4 Cf. DCR3, s.v. organizator. 
5 Ibidem. 
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Anumiţi termeni care denumesc ocupaţii apar în presa actuală cu conotaţii 
negative sau, cel puţin, ironice: dezbrăcătoare6 „dansatoare care se dezbracă” < a 
se dezbrăca, forum.computergames.ro; filator < a fila, dobândeşte în argou sensul 
de „urmăritor, securist care filează”, Avram 2001:107; mâzgălitor „scriitor, ziarist, 
pictor lipsit de talent, care doar mâzgăleşte hârtia” < a mâzgăli, DNAR; 
modernizator „persoană care modernizează”: „…poposim câteva alineate la epoca 
de intens dramatism a anilor 1989 în care acumulările capitaliste atât de fericite au 
dus la cvasi-ruina şi distrugerea acelei Românii exploatată sângeros de capitalul 
«modernizatorilor», FCPA, p. 139; plasatoare/plasator – denumeşte o activitate 
ocazională „cea/cel care vânează turiştii pentru a le oferi găzduire” < a plasa: 
„Tanti Magdalena e plasatoare”, Deci, nr. 9, 3 iun. 2003. Această meserie de 
plasatoare cuprinde în sine o anumită viclenie. Trebuie să recurgi la anumite 
tertipuri pentru a atrage chiriaşii, iar acestea nu sunt la îndemâna oricui. În această 
formaţie lexicală, care nu reprezintă o profesiune propriu-zisă, avem a face cu 
dobândirea unui sens nou ce se adaugă celui cunoscut anterior „lucrător însărcinat 
cu plasarea spectatorilor la locurile lor într-o sală de spectacole; lucrător care se 
ocupă cu plasarea mărfurilor”, dexonline.ro.  

Chiar dacă nu denumeşte o ocupaţie recentă, termenul producătoare cu 
sensul de „prostituată” este întâlnit atât în limbajul argotic, cât şi în cel 
publicistic, fiind concurat de alte formaţii româneşti sinonime, precum „traseistă, 
tiristă”: „În fiecare seară, după ora 20, străduţele sunt invadate de producătoarele 
din zonă, care se reped la portiera fiecărei maşini ce intră în cartier” (Cf. DCR3, 
s.v. producătoare). 

O altă creaţie expresivă este şi spălător < a spăla, care primeşte în româna 
actuală un alt sens, „persoană care spală bani”: „Odată schimbul efectuat, este 
operat un virament imediat din contul expeditorului în cel al ‹spălătorului›.” R. l., 
nr. 2688, 1999, p. 6. 

În cazul anumitor termeni din lexicul profesional se creează lanţuri 
sinonimice, de regulă, între un cuvânt împrumutat şi unul derivat pe teren 
românesc7: cuvântul de origine fr. montor este dublat de derivatul montator, 
tricoteur de formaţia românească tricotor, asamblor are sinonim pe asamblator, 
asfaltor „muncitor specializat în lucrări de asfaltare” este înlocuit de derivatul 
românesc asfaltator etc. Sintagma pregătitor pizza este concurată, în limbajul 

                                                 
6 Această formaţie românească are două sinonime neologice mult mai des utilizate: stripeteuză şi 

striperiţă. Pentru că există şi bărbaţi care practică această meserie există, probabil, şi formaţia 
dezbrăcător. În dicţionarele vechi ale limbii (DLRM) există adj. dezbrăcător (Rar) „Care 
dezbracă; fig. care despoaie, sărăceşte, ruinează, jefuieşte.” – Din dezbrăca + suf. -(ă)tor.  

7 Acest lucru se întâmplă datorită faptului că „limba română preferă introducerea noilor elemente 
într-un sistem productiv propriu”, Călăraşu, 2005, p. 71. 
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anunţurilor publicitare, de două neologisme italieneşti (pizzaion şi pizzariollo), 
dar şi de derivatul românesc pizzar. 

 
3. Analiza etimologică a derivatelor 
Cele mai multe formaţii enumerate sunt formate pe teren românesc, iar o altă 

categorie este reprezentată de împrumuturi din franceză, italiană, engleză, ori au 
etimologie multiplă: moderator apare în DCR3 cu etimologie engleză moderator; 
monitor provine din fr. moniteur; evaluator din fr. évaluateur, programator 
corespunde engl. programmer, fr. programmeur şi it. programmatore. 

Clasificarea etimologică a bazelor diferenţiază pe cele vechi: moştenite 
(spălător), derivate pe teren românesc (dezbrăcătoare, mâzgălitor, ştampilator), de 
cele neologice împrumutate din franceză (debarasator, reciclator, relatator), 
italiană (machetator), germană (tastatoare), engleză (procesator) sau cu etimologie 
multiplă (formator).  

 
4. Analiza formală a derivatelor cu -tor 
În cele mai multe exemple, sufixul -tor apare singur, fiind foarte uşor de 

identificat. La anumite formaţii, sufixul apare însoţit de alte elemente precum: -
ator (procesator, recuperator), -ător (dezbrăcătoare) şi -itor (mâzgălitor). 

 
5. Productivitatea sufixului 
Anunţurile publicitare, prin ofertele de serviciu, şi Târgurile de Joburi au un 

rol deosebit în răspândirea şi implementarea noilor denumiri de profesiuni. 
Domeniile onomasiologice în care regăsim aceste cuvinte sunt variate: 

Administraţie şi justiţie: ştampilator. 
Alimentaţie: debarasator, preparator pizza, tranşator. 
Artă şi divertisment: animator, instructor de dans, instructor de Fitness, 

instructor aerobic, mâzgălitor, moderator, relatator, tatuator. 
Construcţii: lăcuitor, mochetator, şpănuitor, asamblator montator profile 

aluminiu şi geam termopan. 
Economie şi finanţe: colector creanţe/debite, dezvoltator, evaluator, 

procesator, reciclator, recuperator. 
Informatică: machetator, programator, tastator, administrator baze de date, 

administrator de reţea de calculatoare. 
Învăţământ: evaluator, evaluator de Competenţe Profesionale, formator. 
Turism: monitor, administrator Pensiune Turistică, plasatoare 
Viaţă socială: debranşator, mediator.  
Şi în registrul argotic, sufixul -tor îşi face apariţia în termeni deosebit de 

expresivi, care demonstrează un spirit inventiv şi o puternică forţă de adaptare a 
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locutorilor la aspectele actuale ale vieţii cotidiene, pornind de la cuvinte existente 
în limbă: dezbrăcătoare, filator, producătoare, spălător. 

 
6. Concluzii 
Datorită neputinţei de a se ataşa şi la alte teme în afara celor verbale, formantul 

-tor este concurat cu succes de celelalte sufixe pentru nume de agent şi, în special, 
de -ist şi –ar, a căror productivitate a fost demonstrată în lucrări de specialitate, 
dedicate formării cuvintelor în româna actuală8. Chiar şi aşa, limba română, limbă 
derivativă de tip sufixal, asemenea limbii-mamă – latina, recurge, pentru a obţine 
denumiri ale activităţilor recente, la elemente interne, corespunzătoare sistemului 
fonologic şi morfologic specific. 
 
 
Izvoare 
 
A.C. – „Academia Caţavencu” 
Deci – supliment al Academiei Caţavencu 
DC. ’96 – Maria Dumitrescu, 2006, Dicţionar de cuvinte recente, Botoşani: Agata. 
DCR3 – Dimitrescu, Florica (coordonator), Alexandru Ciolan, Coman Lupu, 2013, Dicţionar 

de cuvinte recente, ediţia a treia, Bucureşti: Logos. 
DEX2 – Dicţionarul explicativ al limbii române, 1996, ediţia a II-a, Bucureşti: Univers 

enciclopedic. 
DLR – Dicţionarul limbii române (serie nouă), 1965-2007, Bucureşti: Editura Academiei. 
DNAR – Elena Trifan, Adrian Ioan Trifan, 2003, Dicţionar de neologisme şi abrevieri recente, 

Prahova – Ceraşu: Scrisul Prahovean. 
DOOM2 – Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, coordonator: Ioana Vintilă-

Rădulescu, 2005, Ediţia a doua revăzută şi adăugită, Bucureşti: Univers Enciclopedic. 
MDTA – Dorin Uritescu, 1993, De la chioşcari la vesternizare. Mic dicţionar de termeni 

actuali, Bucureşti: Humanitas. 
R. l. – „România liberă” 
Trinitas – post de radio 
TVR 2 – „TVR 2”, post naţional de televiziune 
***, site-uri de pe internet 
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POVESTIREA ÎN FOLCLORUL CITADIN.  

FUNCŢIILE POVESTITULUI 
 

Nicoleta-Jeanina IANCU 
nico_iancu@yahoo.com 

 
 
Povestitul – înţeles ca act (al povestirii) – pune în evidenţă motivul pentru care 

optăm pentru denumirea de gen narativ, şi nu gen epic: ca realitate folclorică, 
faptele din cultura tradiţională orală ce se situează în această categorie trăiesc prin 
actul povestirii; aşadar, denumirea de narativ evidenţiază mai bine rolul acţiunii de 
a povesti, pe când denumirea de epic pune accentul pe „substanţa povestirii”.  

Povestitul, în înţelesul de mai sus, prin rolul şi rostul lui în folclor, în cultura 
tradiţională orală şi în viaţa comunităţilor rurale, este un fapt etnologic complet 
(etnologie: ştiinţa care studiază trăsăturile de bază ale structurii şi evoluţiei 
popoarelor), având o importanţă de prim rang în crearea „culturii etnografice”, în 
transmiterea („comunicarea”) şi în păstrarea („conservarea”, „tezaurizarea”) 
acesteia. Povestitul este cel mai cuprinzător fapt al oralităţii atât la nivelul 
folclorului (fiind „forma specifică” de existenţă a celor mai numeroase, mai ample 
şi mai des întâlnite specii folclorice: basmul, legenda, snoava, povestirea), cât şi la 
nivelul întregii culturi de tip folcloric (în sensul că toate cunoştinţele privind artele 
folclorice şi tehnicile tradiţionale ale civilizaţiei rurale nu există decât în formă 
orală, fiind „puse în act” în această formă, prin acte ale vorbirii – adică povestite).1 

Prin urmare, forma gramaticală povestitul poate fi pusă în ceea ce priveşte 
cultura tradiţională orală, în mod justificat, în simetrie cu altele asemenea ei, 
precum colindatul, descântatul ş.a., învederându-se astfel rolul şi funcţia 
povestitului de a fi o instituţie a culturilor folclorice şi a civilizaţiilor rurale 
comunitare – încă mai amplă şi mai cuprinzătoare decât celelalte.  

Folclorul nu a dispărut, fiind creat şi răspândit în societăţile contemporane. 
Acesta este constituit din poveşti ce au primit titulatura urbane pentru a se 
diferenţia de folclorul tradiţional, din epoca preindustrială. Miturile şi legendele 
urbane transpun, de cele mai multe ori, temerile şi îngrijorările contemporane în 
forma unor poveşti pe care oamenii le folosesc pentru a confirma corectitudinea 
imaginii noastre despre lume, reprezentând singura formă actuală de materializare 
a folclorului. Povestitul a fost analizat în toate timpurile şi de toate categoriile 

                                                 
1 Ioan Viorel, Boldureanu, 2006, Cultură tradiţională orală, Editura Marineasa, Timişoara, p.70. 
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sociale. În mediul popular, povestitul a constituit una dintre formele principale de 
distracţie şi de manifestare spirituală, în general. 

În folclorul nostru, povestitul este un fenomen viu. La sat, povestitul nu mai 
are amploarea de altădată, iar în multe locuri începe să devină din ce în ce mai rar, 
pentru că oamenii care aparţineau, tradiţional, mediilor folclorice trec treptat la alte 
sisteme de viaţă culturală, citesc literatură, urmăresc programele radio-tv etc. 
Povestitul se desfăşura la sate şi chiar la oraşe pe scară largă şi se împletea cu 
activitatea curentă a oamenilor, fiind un fenomen stâns legat de viaţa cotidiană. 

Modul de trai al oamenilor din diferite regiuni influenţează povestitul, astfel 
încât ocaziile în care se povestea depindeau de momentele libere, duminica, iarna, 
la şezători etc. Ocaziile enumerate demonstrează că povestitul avea o funcţie 
importantă în viaţa colectivităţilor folclorice şi sugerează, alături de alţi factori, 
bogatul şi variatul repertoriu de povestiri al folclorului nostru. 

Poveştile sunt spuse de anumite persoane, într-un anumit cadru, în prezenţa 
anumitor ascultători, totul trebuie să fie propice povestitului, căci se creează asfel o 
atmosferă, un centru al lumii de unde se transmit idei, sentimente, întâmplări 
adevărate sau inventate (funcţia ritualică). Nu orice persoană ştie să povestească. 
Povestitul constă în retrasmiterea unor mesaje constituite ca structură şi cod, 
orientate spre exigenţele şi receptivitatea unui grup de ascultători (destinatari).2 

Povestitorul trebuie să stăpânească un repertoriu suficient de teme, motive, 
imagini, expresii etc. pentru a crea discursul narativ. Este necesar un talent 
interpretativ şi chiar o putere creatoare a povestitorului pentru că acesta nu 
reproduce ceva ştiut dinainte, ci reconstituie poveşti pornind de la anumite 
elemente tradiţionale. Fiecare formă creată este dominată de personalitatea 
povestitorului, dar şi de receptivitatea ascultătorilor. 

Orice structură a discursului narativ este influenţată de personalitatea 
povestitorului. Unii povestitori sunt înzestraţi cu un mare talent interpretativ, alţii 
au spirit creator; aceştia prelucrau deliberat materialul tradiţional, fiind povestitorii 
activi. Povestitorii pasivi reproduceau, nu povesteau, ei se opreau la un repertoriu 
învăţat şi recurgeau la memoria ascultătorilor sau apelau la cărţi. 

Anumiţi povestitori aveau experienţa unor cercetări serioase, astfel încât erau 
consideraţi specialişti pe anumite ramuri, categorii ale prozei orale. Unii dintre ei 
preferau basmele fantastice, alţii povestirile din viaţa cotidiană, iar alţii snoavele. 
Particularităţile de stil şi de realizare a naraţiunii sunt influenţate şi de diferenţierile 
de vârstă şi sex. 

                                                 
2 Pavel, Ruxăndoiu, 2001, Folclor literar în contextul culturii populare româneşti, Editura Grai şi 

Suflet -Cultura Naţională, Bucureşti, p. 402. 
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Anumiţi indivizi erau recunoscuţi drept povestitori într-o colectivitate 
folclorică de către cunoscătorii basmelor. Aceştia formau publicul cel mai fidel al 
ocaziilor de povestit. Ei contribuiau activ la actualizarea discursului narativ, 
respectau tiparele tradiţionale, dar şi elementele de inovaţie, în funcţie de 
receptivitatea şi gustul lor. Ascultătorii aveau funcţie activă pentru că se implicau 
direct în timpul transmiterii naraţiunii, iar povestitorii deveneau cunoscători ai 
exigenţelor ascultătorilor astfel încât se stabileau relaţii trainice între aceştia.Pe 
baza acestor legături se ajungea la stabilizarea repertoriului tematic şi la selectarea 
mijloacelor de realizare sau chiar la asimilarea elementelor novatoare şi integritatea 
lor în tradiţie. 

Povestitul, astăzi, are roluri practice. El este legat de diferite ocazii, ca timpul 
să treacă mai uşor, să se uşureze munca oamenilor, pentru a învinge oboseala, să se 
alunge sau să se învingă somnul etc. 

În acest fel, povestitorii sesizează funcţia educativă a naraţiunii orale. 
Povestirile ajung să fie învăţături din care omul obişnuit poate deprinde o morală, 
ascultătorii pot învăţa din poveşti, căci se spune că cel care nu învaţă din poveste 
nu învaţă din ceea ce vede cu ochii. 

Alţi povestitori identifică funcţia istorică a povestitului. Funcţia socială este şi 
ea observată în structura şi conţinutul diferitelor specii ale naraţiunii orale. Fiind 
mai complexă, această funcţie explică aprecierea de care naraţiunile în cauză şi 
interpreţii lor se bucurau în mediile populare. 

Referindu-ne la una dintre principalele funcţii arhaice (marcată de ritualitate) 
ale povestitului, putem analiza povestitul ca act de urzire ontologică.  

Din acest punct de vedere – prin natura conţinutului său -, povestitul se analizează 
în planul/nivelul „protoconceptelor” gândirii folclorice (la nivel arhaic, originar, în 
acest sens, Mircea Eliade definea mitul drept povestirea unei istorii sacre). 3 

Povestitul, mai ales în culturile orale, este principalul mod de comunicare în 
înţelesul total şi complet de ontologizare a existenţei(cf. înţelesul etnologic al 
proverbului „dacă n-ar fi nu s-ar povesti”, ceea ce poate însemna şi: „dacă se 
povesteşte, negreşit că este”).  

Putem susţine că în culturile folclorice, în civilizaţiile tradiţionale rurale, 
povestitul reprezintă forma cea mai directă, cea mai cuprinzătoare de manifestare 
şi de înfăptuire a oralităţii; aici totul „se povesteşte” – meseriile, îndeletnicirile, 
credinţele, dar mai ales faptele de viaţă care marchează şi orientează individul şi 
comunitatea, armonizează şi ordonează existenţa lor – constituindu-se, astfel,un 
vast tărâm expresiv-explicativ -impresionanta „enciclopedie populară”, o 

                                                 
3 Idem, p. 40. 
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„ontologie” a lumii şi a existenţei ca nivel al cunoştinţelor specifice culturii 
tradiţionale orale şi civilizaţiei rurale preindustriale. 

Vom mai spune că rostul povestitului4include şi „un grup de funcţii”pe care le 
perpetuează,„preluând atribute ale ritualităţii”din instituţiile arhaice echivalente:  

– funcţia expresiv-întemeietoare (noima existenţială a faptelor care se 
„onticizează” prin actul povestitului – „dacă n-ar fi, nu s-ar povesti”); 

– funcţia „explicativă” prin care povestitul ocupă cel mai larg perimetru din 
folclor şi din întreaga cultură tradiţională orală, exercitând 
atotcuprinzătoareafuncţie etiologică – definitorie pentru folclor şi pentru întreaga 
cultură din care el face parte;  

– funcţia de „autogenerare”, ca diseminare a fenomenului însuşi – substanţa 
narativă se îmbogăţeşte necontenit, se modifică mereu (este proteică, se prezintă 
sub diverse forme), proliferează noi imagini, generează sugestii, amplifică şi 
nuanţează structurile şi substanţa narativă, iar prin actul povestirii se pun în 
mişcare elemente de ritualitate (precum cele care asigură funcţia apotropaică a 
povestirii basmelor). 5 

De aceea, se poate face o analiză a funcţiilor speciilor genului narativ în proză 
(basmul, legenda, snoava şi povestirea). 

 
Basmul  
Ca specie a folclorului, basmul se caracterizează prin cea mai amplă şi cea 

mai complexă structură. În mediul tradiţional rural românesc, basmul a fost/este 
numit „poveste”, iar în folcloristica noastră mai veche denumirile sunt indecise 
sau oscilante: „tradiţii”, „snoave”, dar mai ales „legende” (Ispirescu, ediţia 
definitivă din 1882 — Legendele sau basmele românilor); acelaşi culegător, 
înţelegând prin basme sau legende creaţii „lungi şi serioase”, le numeşte pe 
celelalte „snoave şi glume”. 

Basmul fantastic (numit şi basmul propriu-zis), ca specie folclorică narativă în 
proză, poate fi caracterizat şi definit prin câteva caracteristici şi funcţii: funcţia 
rituală (sau ecouri ale ei transpuse la nivelul culturii tradiţionale orale în 
„ceremonializarea” povestitului); funcţia apotropaică (vizând scopul protecţiei 
sau transformării magice a spaţiului şi timpului în care se povesteşte basmul); 
funcţia de divertisment (secundară, deşi devenită în vremurile moderne 
preponderentă, ea se bazează totuşi pe vechea „funcţie magică” a basmului de a 
revela/impune realităţii un model ideal. 

 

                                                 
4 Ioan Viorel, Boldureanu, 2006, Cultură tradiţională orală, Editura Marineasa, Timişoara, p. 69.  
5Idem, p. 69. 
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Exemplu: Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte  
Nivelurile la care se constituie fondul ideatic al basmului pot fi analizate 

astfel: 
– la nivelul maximei profunzimi, arhaica funcţie antropologică, se află ipoteza 

pierderii nemuririi prin care fiinţa omului „cade” în vremelnicie şi, potrivit firii 
omeneşti (ca sărăcire a fiinţei prin pierderea nemuririi), viaţa omului curge 
inexorabil spre moarte, drumul firesc).  

– la nivelul mediu (cel la care încep să se contureze specificaţiile etnice, pe 
mari zone geografice), pierderea nemuririi se întruchipează particularizându-se în 
motivul căutării tinereţii fără bătrâneţe. 

– la un al treilea nivel – cel al singularizării în spaţiul restrâns al ethosului 
nostru folcloric – motivul se „concretizează” în forma românească a basmului.  

Basmul („forma românească”) ne face să înţelegem că nemurirea nu este o 
lipsă, ci nemurirea este cea mai cumplită nefericire a firii. După răzvrătirea (non-
violentă) a răzbunării firii aparent înfrânte, urmează calea lichidărilor, potrivit, în 
principiu, schemei. Feciorul de împărat, mânat de dorul aducerilor aminte, face 
„cale-ntoarsă”, îndeplinind drumul firii — pe care îl parcursese, nesăbuit, peste 
fire.  

În drumul de întoarcere, găseşte totul şi toate stând şi vieţuind potrivit firii – 
totul umanizat şi sub vremelnicie – doar trecuseră sute de ani, iar în locul 
palatului părintesc, află doar nişte ruine. Într-o pivniţă de sub dărâmături, în 
fundul unei lăzi, sub veşminte scrumuite de vreme, feciorul de împărat, îmbătrânit 
peste măsură acum, la sfârşitul drumului, „cu barba albă până la genunchi”, 
găseşte moartea, „chiar Moartea lui” – care, admonestându-l pentru disperanta 
întârziere – îl loveşte, omeneşte, cu palma; blânda pălmuire îl „des-fiinţează”, 
refăcând etimologia adecvată.  

Legenda are o funcţie cognitivă simbolică. Ea poate alcătui, prin temele ei, 
ştiinţa numită botanică sau zoologia folclorică. Alte legende pot avea funcţii 
morale şi estetice fundamentale.  

În definirea legendei folclorice trebuie să ţinem seama de aceste caracteristici. 
Este specia magistrală a genului narativ, îndeplinind o funcţie etiologică 

(studiu asupra cauzelor lucrurilor) definitorie, suma „explicaţiilor” oferite de 
legendă alcătuind o adevărată „enciclopedie a cunoştinţelor populare”. 

Legenda (şi nu basmul) este de drept şi de fapt succesoarea şi continuatoarea 
mitului în sensul că, prin funcţia sa expresiv–explicativă („ontologizantă”- 
trăsăturile generale ale fiinţei în sine, ştiinţa existenţei), legenda întemeiază noima 
a ceva, astfel încât entităţile, faptele, povestite de legende devin realităţi 
semnificative abia după ce legenda le întemeiază semnificaţiile proprii. Altfel, 
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pentru orizontul mental tradiţional, respectivele entităţi ori n-ar exista, ori ar fi de-
a dreptul primejdioase.  

Legenda se poate „esenţializa” printr-un fel de contragere restrângându-şi 
corpul său narativ până la proporţiile reduse ale unui proverb (numit în graiul 
locuitorilor satelor „zicală”, „vorba ăluia”, „vorbă de duh” sau chiar simplu 
„vorbă”). 

Metamorfozele (şi în sens larg „transformările”) prezentate în legende sunt 
ireversibile, ceea ce constituie criteriul definiţiei diferenţiale legendă/basm. 

Exemplu: 
O fată se îndrăgosteşte de Soare; pentru dragostea ei nefirească este 

pedepsită să nu se mai poată mişca — ca să nu umble, pesemne, după astrul iubirii 
interzise — şi, urmare a pedepsei/blestemului, ea se metamorfozează în floarea 
soarelui, care, la nesfârşit şi pentru totdeauna, îşi întoarce faţa (care imită 
Soarele) spre nepământeasca fiinţă.  

Snoava are o funcţie educativă, ea se raportează la împrejurările concrete în 
care este povestită. 

Snoava e o naraţiune scurtă, de regulă cu un singur episod în care sunt 
evidenţiate o gamă largă de metehne omeneşti, de la deficienţele fizice/fiziologice 
înnăscute până la abateri şi devieri comportamentale privind relaţiile sociale care 
au afectat satul românesc.  

Fără să atingă cotele mizantropiei şi ale sarcasmului, beneficiind din plin de 
resursele comicului, ironiei îmblânzite (căreia uneori povestitorul îi adaugă 
sugestii autoironice), snoava românească aduce, prin deznodământul – surpriză, 
prin poanta finală, fie simpla ridiculizare, fie pedeapsa cea mai indicată, care, însă 
trebuie să se înscrie firesc (chiar dacă surprinzător) în registrul comic — chiar 
dacă pedeapsa respectivă aplicată celui ridiculizat este maximă. Ovidiu Bîrlea dă 
câteva exemple când — urmare a unei viziuni arhaice — umorul snoavei devine 
(pentru omul modern) comic macabru, ca în „năzbâtiile lugubre ale lui Păcală: el 
«curăţă» copilul mic al popii scoţându-i măruntaiele, ucide câinii numiţi Cimbru şi 
Mărar, le taie cozile şi le bagă în oala cu mâncare (pentru că i se poruncise să 
pună cimbru şi mărar în fiertură), păcăleşte pe popa tăindu-i caprele (oile) pentru 
a-i face un pod cu o călcătură moale, una tare” („aşezând alternativ animalele 
ucise ba pe burtă, ba pe spate; mai mult, îl omoară pe popa ce spiona măsurarea 
galbenilor comorii descoperite şi-l aruncă în mlaştină”).  

Este evident că povestirea are atât funcţie autobiografică şi funcţie educativă, 
cât şi funcţie magică şi funcţie ritualică. 

Povestirea este direct sau disimulat autobiografică şi, încă mai important, 
evenimentele trebuie strategic prezentate în actul povestirii, astfel încât ele să fie 
cât mai credibile, iar povestirea însăşi să fie verosimilă. Pentru a întări 
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credibilitatea sau a salva verosimilitatea, povestitorul poate recurge la alte 
„artificii” şi stratageme — inclusiv autoironia învăluitoare şi umorul — ocolind cu 
abilitate riscurile incredulităţii celorlalţi şi punctele nevralgice ale naraţiunii, cu 
conştiinţa clară şi acută a faptului că dacă ar eşua ar deveni (cel puţin pentru o 
vreme) „mincinosul satului”. Ajungând cu bine la sfârşit — povestitorul (mai ales 
dacă a preluat firul povestitului din gura altuia) încheie printr-o formulă de tipul 
„…apoi, dacă cel de la care am auzit-o o fi minţit, iaca mint şi eu” sau „nu mă 
credeţi mincinos, rogu-vă, oameni buni”. 6 

În ciuda caracterului ei „realist”, povestirea alunecă voalat în fantastic sau, cel 
puţin, în misterios şi miraculos, priceperea povestitorului vădindu-se în a soluţiona 
miza, poanta firului întâmplării printr-o „cheie” surprinzătoare, neaşteptată, care, în 
acelaşi timp, închide povestirea proprie, dar principial deschide posibilitatea 
continuării imediate a actului povestirii prin altcineva din rândul ascultătorilor. 
Astfel, putem susţine faptul că în culturile folclorice, în civilizaţiile tradiţionale, 
povestitul reprezintă forma directă, cuprinzătoare de manifestare şi de înfăptuire a 
oralităţii. Totul „se povesteşte” şi capătă funcţii diverse constituindu-se astfel un 
vast tărâm expresiv-explicativ – impresionanta „enciclopedie populară”.  

Cu excepţia basmului, care a făcut obiectul unor cercetări sistematice, şi 
snoavei, căreia i-a fost dedicată o tipologie, problemele prozei populare rămân 
deschise.7 

În concluzie, analizând evoluţia povestirii orale tradiţionale până la folclorul 
citadin, se poate realiza o adevărată odisee, în care se urmăresc, prin intermediul 
transformărilor societăţii, evenimentele veridice ale lumii urbane, în care 
problematica s-a schimbat, misterul a fost elucidat, în care tradiţiile şi obiceiurile s-
au perimat, însă au devenit surse sigure pentru noile istorioare. 

Povestirea a prins viaţă în alte medii, care imită pe cele vechi, povestitorii au 
alte subiecte marcate de transformările vieţii cotidiene. Povestitorul este un 
meşteşugar al cuvântului, el povesteşte în funcţie de propriile spaime, obsesii, 
nostalgii sau iluzii. Toate reprezintă un mijloc prin care el ajunge la 
povestire.Acum, povestitorul are, în permanenţă, în mintea sa, un demers analitic, 
în care se remarcă funcţia modelatoare, prin care acesta doreşte să creeze o 
concordanţă între subiectele povestirilor sale şi lumea în care se naşte şi circulă 
naraţiunea, creându-se, astfel, povestirea citadină. 

 

                                                 
6 Ioan Viorel, Boldureanu, 2006, Cultură tradiţională orală, Editura Marineasa,Timişoara, pp. 67-70. 
7 Silviu, Angelescu, 1995, Legenda, Bucureşti, Editura Cartex, p. 5. 
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Inegalitatea de gen reprezintă o realitate socială care a dovedit de-a lungul 

timpului o mare rezistenţă la schimbare, fiind adânc înrădăcinată în 
subconştientul colectiv. Această inegalitate se menţine, continuând să îşi facă 
simţită prezenţa, în ciuda încercărilor de reformă din epoca modernă, în vederea 
înlăturării comportamentelor discriminatorii atât din viaţa socială, cât şi din sfera 
politică. În linii mari, se poate afirma însă că la baza acestei inegalităţi ce 
transcende timpul şi spaţiul se află de fapt diferenţa „naturală” dintre bărbat şi 
femeie. Astfel, pornind de la această dihotomie ce are la bază un dat natural este, 
totuşi, firesc ca atât rolul, cât şi statutul femeii în societate să fie distinct şi diferit 
de cel al bărbatului.  

Crescute într-un mediu social încărcat de valorile patriarhalismului, femeile, în 
majoritate, şi le însuşesc şi le transmit mai departe generaţiilor următoare, perpetuând 
astfel un model care le situează într-o poziţie de subordonare şi inferioritate în 
ierarhia socială, economică şi politică. Şi, pentru că în mod tradiţional femeia este 
cea care se ocupă de educaţia copilului, cel puţin în primele etape hotărâtoare ale 
parcursului social al acestuia, se ajunge în mod ironic la o situaţie paradoxală în care 
femeia însăşi contribuie la situarea propriilor sale congenere pe o treaptă inferioară în 
raport cu bărbatul. Astfel, ilustrarea acestui aspect în zestrea paremiologică, nu doar 
românească, ci din toată lumea romanică, devine relevantă afirmând, vehiculând şi 
susţinând aceleaşi tipare ideologice tributare mentalităţii de tip paternalist. Prin 
prestigiul lor, proverbele valideazăaceastă ideologie, creând adevărate tipare mentale 
pe care le propagă şi le impun.  

Proverbul transcende dimensiunea individuală, el fiind considerat un fel de 
„pastilă” în care se află concentrată experienţa acumulată de o întreagă 
colectivitate. Iată de ce este dificil să „contra-zici” un enunţ proverbial, acest fapt 
constituind o adevarată frondă împotriva valorilor tradiţionale perene. De o mare 
profunzime ideatică, enunţul proverbial este „popular”, prin sursa care îl generează 
şi prin usurinţa cu care acesta poate fi receptat şi acceptat. Acest tip de enunţ are 
rol de garant, deoarece „poporul”,depozitar al experienţei ancestrale, nu are cum 
greşi, fiind mult încercat şi supus greşelilor rezervate indivizilor. În virtutea acestui 
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fapt, extractul paremiologic are un accentuat caracter normativ cu rol director, forţă 
formativă şi transcendenţă pragmatică şi ideatică. 

Însă acest dat proverbial prezintă o dimensiune contextualizată şi, nefiind 
rodul unei revelaţii, ci al creaţiei umane, asupra acestuia poate plana şi 
suspiciunea unei erori. Totuşi, puţini oameni îndrăznesc să pună la îndoială 
aceste „ziceri” populare, neavând curajul să rişte o confruntare cu tradiţia. Astfel, 
de-a lungul timpului, generaţie după generaţie contribuie chiar numai prin 
acceptarea şi vehicularea enunţurilor proverbiale fixând straturi sedimentare noi 
în paremiologie. Creativitatea în acest domeniu poate fi pusă sub semnul 
întrebării deoarece formulările proverbiale noi care apar vehiculează expresii 
grefate pe idei deja existente. Iată de ce o abordare din perspectiva interpretativ-
critică a paremiilor ar putea fi riscantă. Este interesant de observat maniera şi 
măsura în care tiparul patriarhal-inegalitar al raporturilor de gen se regăseşte în 
zestrea paremiologică realizând astfel o cimentare a valorilor pe care acesta le 
promovează.Examinând corpusul de proverbe referitoare la acest aspect, 
remarcăm că, în majoritatea cazurilor, acestea nu sunt precizate în funcţie de gen, 
ci au ca obiect de referinţă omul, în genere. La prima vedere, barbatul şi femeia 
sunt egali, având acelaşi statut antropologic, însă, la o privire mai atentă, această 
paritate nu este reală deoarece în culturile lumii romanice, deci, şi în cea 
românească, substantivul „om” face referire, în primul rând, la bărbat (fapt 
observabil în mediul rural unde această suprapunere semantică este evidentă şi 
unde întâlnim formula „omul meu”, în loc de „soţul meu” sau „bărbatul meu”). 
Această interpretare poate părea speculativă, deoarece este greu de probat şi de 
adus argumente în favoarea faptului că proverbele, în majoritate, reprezintă un 
îndreptar ce se adresează doar bărbatului.  

Analizând însă corpusul de proverbe, observăm că numai câteva fac referire la 
bărbaţi la modul explicit, iar atunci când o fac, este doar în termeni apreciativi, 
pentru a releva calităţile acestora şi rolul indispensabil pe care-l joacă în 
gospodărie. Astfel: „bărbatul este stâlpul casei”şi „unde nu-i bărbat în casă, nu e 
nici pâine pe masă”. Din corpusul ales, am izolat un singur caz explicit 
defavorabil, şi anume: „bărbat bun şi usturoi dulce nu se poate”.  

Un alt aspect de remarcat este numărul mare de proverbe (aproximativ 200) 
adresate exclusiv femeii, ceea ce înseamnă că înţelepciunea populară este de 
părere că acesteia i se cuvine un tratament paremiologic special. Acest fapt nu 
reprezintă altceva decât un tratament discriminatoriu, care, pornind de la un „dat 
ontologic”, plasează într-o lumină defavorabilă „sexul slab”. Acest tratament 
expres sugerează faptul că femeia reprezintă o „problemă” socială, că diferenţa 
ontologică dintre aceasta şi „om” reprezintă un mister, iar ceea ce este misterios 
este şi potenţial periculos în viziunea populară, prin urmare, ea trebuie suspectată 
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căci „chiar şi cea mai bună femeie are o coastă de drac într-însa!”. Femeia este 
văzută, astfel, ca alteritate îngrijorătoare fiind „altul” omului-tip, reprezentat de 
bărbat. Totuşi, există proverbe referitoare la femeie care transmit un mesaj 
explicit apreciativ la adresa acestora opunându-se patriarhalismului misogin. 
Însă, la o privire mai atentă, dincolo de acest mesaj, intuim un înţeles ascuns. 
Astfel, ce suspiciuni ar putea să ne trezească un proverb de genul „femeia 
vrednică este coroana casei”? Nimic altceva decât faptul că, dincolo de formula 
apreciativ-laudativă, întrezărim mesajul profund patriarhal, recurent în zestrea 
paremiologică românească, conform căruia femeia este menită căminului ca 
spaţiu domestic secundar şi subordonat. 

Considerarea femeii ca fiind indispensabilă bărbatului reprezintă, de 
asemenea, un aspect pozitiv astfel: „omul fără muiere este ca un om fără cămaşă” 
sau „omul fără soţie e casă pustie”. În afara faptului că şi în aceste cazuri apare 
suprapunerea semantică om/bărbat, observăm că femeia este trimisă din nou în plan 
secund, relevându-se rolul ei de complement antropologic. Aceasta nu poate fiinţa, 
conform înţelepciunii populare, ca „sine” autonom, menirea ei fiind aceea de a 
întregi „sinele” bărbatului. Aparţinând mediului domestic şi destinată să 
îndeplinească îndatoririle casnice, femeia este considerată o „avuţie de neînlocuit”, 
numai atunci când este dedicată întru totul căminului său, astfel: un „cămin fără 
femeie este o fântână fără căldare”, iar „femeia care cârmuieşte bine casa este o 
avuţie de neînlocuit”.  

Însă nu ar trebui să fim induşi în eroare de verbul „a cârmui”, căci folosirea 
acestuia nu înseamnă că femeia are prioritate în a lua hotărâri, ci numai că se ocupă 
de buna îngrijire a membrilor familiei.  

În paremiologie, femeia este considerată bună doar dacă este harnică, se 
sacrifică pentru bunăstarea celor ai casei şi munceşte din greu, căci: „femeia 
harnică ţine casa cu fusul”şi „acul îmbracă casa” astfel chiar dacă „bărbatul duce 
greul”, „femeia este temeiul”. Iată de ce, atunci „când femeia lipseşte, casa se 
risipeşte”, deoarece „femeia înţeleaptă îşi zideşte casa” (însăacest lucru poate să 
reprezinte şi propria „zidire” în acea casă). Poate că, mai elocvente în legătură cu 
cele afirmate, ar putea fi exemple precum „femeia bună e plug de aur la casa 
omului”sau „femeia la casa omului e vacă cu lapte” în care prin comparaţiile 
făcute se relevă sensul, putem spune, sub-uman al acesteia. 

Există şi exemple în care femeia este obiectul unor adevărate elogii astfel: 
„sunt femei rupte din soare” „cărora nu le poţi trece înainte” sau „ce vrea femeia, 
vrea şi Dumnezeu” ori, mai temperat, „ceea ce săvârşeşte femeia, nimenea nu poate 
săvârşi”. Dar astfel de aprecieri elogioase sunt rare, majoritatea situându-se într-o 
zonă valorizatoare depreciativă ori neutră, deşi acestea din urmă induc sensuri ce 
sunt clar în favoarea bărbatului, situat într-o poziţie socio-antropologică dominantă. 
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Cea mai importantă, poate, virtute a femeii considerată „bună” este aceea de a fi 
supusă faţă de soţul ei, de a accepta subordonarea faţă de acesta, căci „femeia care 
ştie să se supună soţului face să se răsucească luna pe degetul ei mic”,iar „femeia 
cea mai lăudată este cea care nu vorbeşte nimic”,aşa cum „femeia bună nu are nici 
ochi, nici urechi”. 

Abordate din perspectiva genului sunt şi cele două zone socio-antropologice, 
cea interioară ce ţine de cămin ca spaţiu privat (inferior) şi cea exterioară ce ţine 
de domeniul public (superior). Astfel „jupâneasa ţine casa, dar jupânul ţine 
drumul”, iar „casa fără femeie e pustie pe dinăuntru, casa fără bărbat e pustie pe 
dinafara”. Autoritatea şi superioritatea masculină trebuie apărată cu străşnicie, 
nerespectarea acesteia impunând sancţiuni aspre:„găina care cocoşeşte, taie-i 
gâtul” ori„găina înaintea cocoşului nu cântă”, căci nu se cuvine „a schimba 
căciula cu cârpa femeii”.  

Pentru menţinerea poziţiei dominante şi a autorităţii nu este exclusă nici 
violenţa fizică: „femeia de ciomag fuge, nu de colac”. Violenţa nu reprezintă însă 
decât o extremă nerecomandabilă în educarea femeii din moment ce alte formulări 
recomandă o atitudine temperată sau chiar cavalerească precum: „nu lovi nici cu o 
floare o femeie, chiar dacă e vinovată de o sută de greşeli”, totuşi nici „răzgaierea” 
femeii nu este de dorit caci „femeia răzgâiată nu toarce”.  

Din cele peste 200 de proverbe referitoare la femeie, cele depreciative sunt 
mai numeroase (89) decât cele care o ilustrează într-o lumină favorabilă (numai 
38) şi această statistică este elocventă în ceea ce priveşte viziunea devalorizantă 
asupra acesteia. Întâlnim proverbe de un misoginism evident ce zugrăvesc 
femeia ca pe o faptură diabolică căci, după cum am văzut, aceasta „are o 
coastă de drac într-ânsa”, ba chiar „îl întrece şi pe dracul”.Odată cu trecerea 
vremii, asistăm la o acumulare a potenţialului negativ al acesteia astfel: „femeia 
e înger la zece ani; sfântă la cincisprezece; diavol la patruzeci şi vrăjitoare la 
optzeci”. Dacă, în cazul bărbaţilor, vârsta înaintată este echivalentă cu 
înţelepciunea, în ceea ce le priveşte pe femei, aceasta reprezintă o potenţare a 
calităţilor ei negative prezente încă de la naştere.Iată de ce femeia vârstnică nu 
se bucură de apreciere, fiind zugravită în proverbe în termeni deloc elogioşi. 
Astfel, „babă frumoasă şi copil cuminte nu se află” sau încă şi mai plastic se 
spune că „baba e calul dracului”, iar nesuferita soacră este o „poamă acră” ce 
„de s-ar coace cât s-ar coace, dulce tot nu s-ar mai face”. Răutatea este unul 
dintre defectele general umane, iar cu omul rău este preferabil să nu ai de-a 
face, însă răutatea femeii este socotită o adevărată năpastă şi „mai bine mănânci 
numai pâine cu apă decât să trăieşti cu o femeie rea”, deoarece „cu o femeie 
rea să trăieşti e mai rău decât toate relele din lume”. Astfel, pentru a se apăra 
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de o asemenea pacoste nu-i rămâne bietului bărbat decât rugăciunea „fereşte-
mă, Doamne, de foc, de potop şi de femeia rea”.  

Un alt defect uman este lenea, considerată mai de netolerat la femeie decât la 
bărbat. Femeia leneşă este o adevărată năpastă la casa omului fiind, de regulă, 
mai iubitoare de joc decât de muncă după cum putem vedea în următoarele 
exemple: „mândra bea şi chefuieşte, mândrul tace şi plăteşte”, „hai nevastă la 
cosit, Aoleu, m-am bolnăvit, Hai nevastă la băut, Bogda proste, mi-a trecut”, 
„vai de bărbăţelul meu, el câştigă şi eu beu”, „de lucru e lenioasă”, dar„la joc nu 
are soaţă” şi „la leliţa jucăuşă stă gunoiul după uşă”. Se poate observa 
contrastul dintre petrecere (joc) şi muncă, fiindcă cel ce joacă nu mai are vreme 
ori tragere de inimă să mai lucreze. Concluzia pe care o putem trage este aceea că 
femeia „bună”, pe lângă faptul că trebuie să fie supusă bărbatului ei, trebuie să fie 
şi harnică, consacrându-şi tot timpul îndeletnicirilor casnice. O altă 
meteahnă,intolerabilă, atunci când este vorba de femei, însă acceptabilă, în cazul 
bărbaţilor, este infidelitatea. Astfel, „în căsnicie bărbatul trebuie să aibă doi ochi 
şi femeia numai unul” (prin urmare, femeia trebuie să mai treacă uneori cu 
vederea atunci când este înşelată de către soţ). Conform unor anumite „ziceri”, 
însă, chiar şi fetele mari sunt bănuite de imoralitate, căci spune proverbul că 
„fetile mari numai după urşi nu merg”, iar bărbaţii înşelaţi sunt consideraţi naivi 
şi creduli („de-ar şti bărbatul câte ştie satul, până-i lumea n-ar ţinea casa”) ori de 
o îngăduinţă condamnabilă („muierea multe face, bărbatul vede şi tace”).Apoi, 
femeia mai este şi prefăcută căci „nu toate femeile cu cheile în brâu sunt 
gospodine” şi „adesea, în dosul unei guri dulci se găseşte o inimă otrăvită”. 
Femeia poate fi cicălitoare şi sâcâitoare, care scurtează zilele bărbatului, prin 
urmare,„dacă limba femeii ar fi mai scurtă, zilele bărbatului ar fi mai lungi” şi 
dacă „virtutea unei femei frumoase nu are graniţe, cicălirea unei femei nu are 
sfârşit”. Femeia are tendinţa de a critica şi de a judeca, astfel: „unde s-au strâns 
zece femei, gata şi tribunalul”, ba chiar „femeia îl judecă pe dracul şi-l scoate 
dator” prin urmare, „să te ferească Dumnezeu de judecata femeiască şi de bătaia 
prostului”. Femeia este arţăgoasă şi gâlcevitoare: „ceartă fără femeie nu se poate” 
şi „femeile sunt ca norii: când se întâlnesc, tunetele nu întârzie”, schimbătoare: 
„femeia e ca luna: azi luminoasă, mâine întunecată” iar „hotărârea femeii şi 
vântul de iarnă se schimbă adesea”, ascunsă: căci „femeia ascunde ceea ce nu 
cunoaşte”, şi „când lelea tot zâmbeşte, umblă după căpătat”, guralivă şi 
zgomotoasă: „când trei femei se întâlnesc, mai mult decât o sută de gâşte 
gărălesc” iar „când nevasta tace să n-o întrerupi”. 

După o astfel de incursiune, fie chiar şi succintă, în universul paremiologic 
dedicat femeii, este limpede de ce în viziunea paternalistă este foarte de dorit să ai 
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băieţi, şi nu fete, căci atunci „când se naşte băiatul, râd pereţii, când se naşte fata, 
plâng pereţii”, iar „cine are fete multe, se închină la oricine”. 

În concluzie, nu putem spune altceva decât că, dacă dorim ca viziunea 
distorsionată asupra femeii să se modifice în sens pozitiv, atunci se impune, dacă 
nu renunţarea, măcar o îndepartare de modelul paternalist şi de valorile promovate 
de acesta regăsite în zestrea paremiologică. 
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Studiul de faţă reprezintă etapa principală în cercetarea lingvistică a structurilor 

fixe în limbile engleză şi română, analizate comparativ din punct de vedere semantic 
şi sintactic, prin prisma interpretării şi a traducerii. Această abordare este generată de 
intenţia de a trasa delimitările traductologice ce se impun în transferul încărcăturii 
semantice proprii structurilor fixe din engleză în română şi viceversa. Complexitatea 
temei abordate, alături de insuficienta delimitare conceptuală a structurilor fixe în 
cadrul unităţilor frazeologice reprezintă argumentul principal care se află la baza 
iniţierii acestui studiu lingvistic. În afară de studiul consacrat al lingviştilor 
Dimitrescu (1958), Dragomirescu (1964) şi Nica (1963), nu au mai fost întreprinse 
demersuri ştinţifice în studiul locuţiunilor din limba română. 

În acest scop, propun o abordare teoretică comparativă a structurilor fixe şi 
structurilor libere din limba română, pe baza materialului ştiinţific oferit de 
lucrările de specialitate din domeniul lingvistic care marchează stadiul actual de 
cercetare. Lucrarea implică analiza unităţilor frazeologice în ansamblul lor, 
orientată atât în sensul stabilirii trăsăturilor comune acestora, cât şi spre 
evidenţierea trăsăturilor specifice care delimitează locuţiunile de expresiile 
idiomatice, formulele şi clişeele internaţionale.  

În prezent, insuficienta asimilare a conceptului de locuţiune este reflectată mai 
ales în dicţionarele explicative, impunându-se, în momentul de faţă, o nouă 
abordare teoretică a frazeologiei şi a obiectului său de studiu. De exemplu, 
locuţiuni precum a ieşi la iveală, a nu avea habar, a o lua la fugă, a o lua la 
sănătoasa, pe apucate, a băga seama la…, a băga în seamă, a băga de seamă, 
băgare de seamă apar înregistrate ca expresii, în timp ce unele structuri libere, 
precum zis şi făcut sau a avea o dorinţă sunt considerate locuţiuni, adică structuri 
fixe (DEX 1998). 

Acest studiu respectă următoarele etape de cercetare: definirea teoretică a 
conceptului de unitate frazeologică, clasificarea unităţilor frazeologice, stabilirea 
trăsăturilor comune şi specifice fiecărui tip de unitate frazeologică, precum şi 
delimitarea teoretică a acestora. 
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La baza acestui studiu se află lucrările următorilor cercetători: Dimitrescu 
(1958), cu studiul asupra locuţiunilor verbale, Dragomirescu (1961), cu studiul 
locuţiunilor adverbiale, Nica (1963), cu tipologia locuţiunilor, Graur (1976), Iordan 
(1955), cu analiza stilistică a construcţiilor expresive, Pană Dindelegan (1999), 
Coşeriu (2004) şi Hristea (1984), cu studiul frazeologiei, Căpăţână (2000), Duda 
(1985), Breban (1969), Dobrescu (1997), Tomici (2009) şi Dumistrăcel (2001), cu 
dicţionarele de expresii şi locuţiuni ale limbii române.  

Analiza unităţilor frazeologice implică şi aspecte referitoare la transferul realităţii 
sociale prin discursul emiţătorului, care este dependent semantic de aspectul generat de 
zona de diversitate specifică, ca limită dintre limba-sursă şi limba-ţintă. Interferenţa 
celor două limbi, româna şi engleza, se realizează, ţinându-se cont de elementele de 
specificitate socio-culturală, cum sunt: sărbătorile, obiceiurile, tradiţiile, sistemele 
politice, sistemele şcolare, sistemele economice, sistemele religioase etc.  

Importanţa analizei lingvistice a unităţilor frazeologice este determinată, în 
principal, de rolul pe care aceste structuri lingvistice complexe îl au în înzestrarea 
limbii cu încărcătura de expresivitate specifică de care trebuie să se ţină cont în 
vederea obţinerii unei traduceri fidele, acurate, cât mai apropiată semantic de 
mesajul din limba-sursă, în sensul respectării limitei de specificitate socio-
culturală. Dificultatea transferului încărcăturii semantice se datorează şi faptului că 
vorbitorii nativi utilizează cu regularitate structurile fixe în toate situaţiile de 
comunicare care „[…] se prezintă ca un complex caleidoscopic de construcţii fixe, 
al căror mecanism de generare poate fi adesea înţeles prin considerarea unor 
combinaţii denominative de tatonare, chiar dacă acestea s-au dovedit apoi doar 
solidarizări lexicale pasagere […]” (Dumistrăcel, 2001). 

 
Frazeologia 
 

Frazeologia, analizată din perspectiva existenţei tezaurului frazeologic al unei 
limbi, deţine un rol foarte important în cercetarea lingvistică, atâta timp cât se află la 
baza stabilirii realităţii, conform căreia o limbă poate fi bogată sau săracă, sau, altfel 
spus, că aceasta poate dispune de resurse limitate sau nelimitate de expresivitate.  

O preocupare deosebită pentru frazeologie a avut-o Coşeriu (2000), părintele 
lingvisticii integrale şi unul dintre cei mai importanţi lingvişti ai secolului XX, 
care, prin lucrările sale, atrage atenţia asupra acesteia, în sensul în care această 
disciplină trebuie analizată ca o problematică aparte a mentalului şi a expresivităţii 
limbii române. Ca domeniu lingvistic, frazeologia nu deţine încă o distincţie clară 
în ansamblul disciplinelor lingvistice, întrucât „frazeologia este o mină în toată 
puterea cuvântului, la a cărei explorare temeinică, sistematică, exhaustivă nimeni 
nu s-a gândit, prea serios, în lingvistica românească”. (Colţun, 2000:11).  
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Conceptul de unitate frazeologică 
UNITĂŢILE frazeologice reprezintă acele îmbinări de cuvinte, a căror apariţie 

şi uzanţă într-o anumită limbă depind de tradiţia poporului respectiv, de modul de 
viaţă specific al acestuia. Aceste îmbinări de cuvinte ţin de unicitatea fiecărei 
culturi şi formează acel tezaur lingvistic bogat în expresivitate, prin încărcătura 
semantică deţinută.  

Acestor îmbinări de cuvinte, definite şi structuri polilexicale şi denumite de 
unii specialişti izolări, li se dedică o amplă analiză stilistică, al cărei rezultat constă 
în reconstituirea bazei istorice pentru numeroase formule expresive (Iordan 1975).  

Pentru analiza unităţii frazeologice din perspectivă teoretică, unele lucrări 
propun următoarea definiţie a acesteia:  

„[…] acea îmbinare osificată de cuvinte (mai rar propoziţii) care se repetă în 
limba dată într-o construcţie sintactică fixată, gata facută, cu o valoare semantică 
specială, acceptată de vorbitorii limbii respective […]”. (Corlăţeanu, 1992: 122) 

Este vorba, mai precis, despre acele construcţii lingvistice fixe, blocate semantic, 
care se formează prin alăturarea a cel puţin două lexeme, cunoscute sub denumirea 
de locuţiuni: pe şleau (prepoziţie-substantiv), hodoronc-tronc (interjecţie-interjecţie), 
între patru ochi (prepoziţie-numeral-substantiv), colac peste pupăză (substantiv-
prepoziţie-substantiv), cu frica-n sân (prepoziţie-substantiv-prepoziţie-substantiv), 
fără dar şi poate (prepoziţie-conjuncţie-conjuncţie-adverb), ca musca-n lapte 
(adverb-substantiv-prepoziţie-substantiv), cu limbă de moarte (prepoziţie-substantiv-
conjuncţie-substantiv), a lua maul (verb-substantiv). 

În susţinerea caracterului specific al unităţilor frazeologice, cercetătorii 
lingvişti consideră sensul construcţiilor idiomatice drept rezultatul influenţelor 
geografice, politice, social şi culturale specifice spaţiului literar românesc:  

„[…] atunci «întâmplările» din viaţa idiotismelor prezintă un interes sporit, 
mai ales când reflecţiile despre sensul lor sînt rezultatul unor confruntări de spaţii 
geopolitice şi culturale […]” (Dumistrăcel, 2001:7). 

Aceste îmbinări sunt recunoscute ca grupuri lexicale sudate, a căror valoare 
semantică este redată în mod variabil de elementele componente. De exemplu, 
adjectivul alb apare în sintagme de tipul bani albi (cu sensul de bani câştigaţi în 
mod cinstit) sau nopţi albe (cu trimitere aici la sensul de noapte pierdută din 
cauza nesomnului). Adjectivul negru apare în structuri fixe, precum bani negri 
(bani nemunciţi), gânduri negre (gânduri negative) sau negru la suflet (despre un 
om hain).  
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Unităţile frazeologice. Clasificare. Trăsături comune 
 

Stabilirea claselor care alcătuiesc tezaurul frazeologic românesc relevă 
caracterul special şi complex al îmbinărilor de cuvinte, din perspectiva specificului 
naţional şi cultural al limbii române. Unele lucrări lingvistice propun următoarea 
clasificare a frazeologismelor: unităţi frazeologice sau idiome şi expresii 
idiomatice. (Corlăţeanu 1992: 119) 

În alte lucrări de specialitate, este elaborată, din punct de vedere semantic, 
următoarea tipologie a unităţilor frazeologice: îmbinări stabile de cuvinte şi 
locuţiuni (băgare de seamă, cot la cot etc.), îmbinări stabile de cuvinte cu caracter 
metaforic (a-şi pune mâinile-n cap, a da ochii peste cap, a încerca marea cu 
degetul etc.), expresii idiomatice (a-şi pune paie-n cap, a se face oale şi ulcioare 
etc.), cuvinte înaripate (de la Ana la Caiafa, Alma Mater, Meşterul Manole, Calul 
Troian etc.) şi clişee gazetăreşti (aur negru, ţara tuturor posibilităţilor, războiul 
rece etc.) (Condrea 2001: 59). 

În privinţa stabilirii trăsăturilor comune locuţiunilor şi expresiilor, se poate 
menţiona „sensul general relativ independent de înţelesul individual al elementelor 
alcătuitoare luate izolat” şi faptul că sunt „intraductibile” (Dimitrescu 1958). Dar 
şi faptul că acestea sunt singurele elemente de limbă care conferă textului 
expresivitate specifică. 

Întrucât în ultima perioadă studiile fac referire la acestea, folosind generic 
conceptul de frazeologism, propunem următoarea clasificare a unităţilor 
frazeologice, în funcţie de gradul de sudură a elementelor componente: 

– structuri fixe de îmbinări de cuvinte (a fi cu nasul pe sus, a da apă la 
şoricei, a bate apa-n piuă, cu o falcă-n cer şi una-n pământ etc.); 

– structuri libere de îmbinări de cuvinte (larg la pungă, necazul cât casa, 
mărul discordiei, Patul lui Procust, copil din flori etc.); 

Această structură a noţiunilor frazeologice are la bază existenţa celor „[…] 
două tipuri polare de îmbinări de cuvinte: îmbinări libere, efemere şi îmbinări 
stabile, constante […]” (Dimitrescu, 1958:30). 

Analiza lingvistică a conceptului de structură fixă impune, din punct de vedere 
teoretic, noţiunea de locuţiune, prin analizarea trăsăturilor specifice acesteia, precum şi a 
rolului acesteia în crearea sensului de expresivitate şi în exprimarea mentalului românesc: 

„[…] Aşadar, urmărind moduri de exprimare a mentalului românesc, printre 
enunţurile asupra cărora ne oprim apar structuri diferite, de la idiotisme propriu-zise 
până la îmbinări (fixe) de minimum două cuvinte, care desemnează o noţiune sau care 
înfăţişează (figurat) o idee. O asemenea abordare derivă din intenţia autorului de a 
trasa contururile unui ansamblu sugestiv care, din perspectivă […] stilistică, se 
prezintă ca un complex caleidoscopic de construcţii fixe […]” (Dumistrăcel 2001: 5) 
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Pe de altă parte, studiul unităţilor frazeologice cunoscute sub denumirea de 
structuri libere presupune identificarea expresiilor idiomatice, perifrazelor 
metaforice şi proverbiale, formulelor şi clişeelor internaţionale. 

Atât structurile fixe, cât şi cele libere sunt analizate ca îmbinări stabile de 
cuvinte, care, din punct de vedere morfologic, conţin două sau mai multe părţi de 
vorbire şi care sunt analizate la nivel sintactic ca o parte de propoziţie unică. Altfel 
spus, structurile fixe şi libere apar şi se folosesc în limbă ca o construcţie sintactică 
unică, cu funcţie sintactică proprie. Acestea deţin un înalt grad de sudură, datorat 
modului în care elementele lor componente se contopesc semantic şi structural, ca 
în exemplele: a i se pune pata pe creier, a face cu ou şi cu oţet, a fi negru de furie, 
a face spume la gură, a se da cu capul de toţi pereţii etc. 

O altă trăsătură comună celor două tipuri de structuri este faptul că o analiză 
etimologică, în accepţiunea sa cuprinzătoare, se impune „[…] când explicăm 
naşterea unei locuţiuni sau expresii […]” (Hristea, 1987:123). 

De asemenea, aceste îmbinări stabile de cuvinte sunt studiate ca expresii de sine 
stătătoare, atâta timp cât nu permit nici înlocuirea elementelor componente cu sinonime, 
dar nici modificări în ordinea în care acestea apar în structura dată. De exemplu, în 
expresia a toca frunze la câini, înlocuirea substantivului câini cu căţei/dulăi sau 
reordonarea elementelor componente ar altera complet sensul semantic al expresiei, 
pierzându-se, de fapt, sensul exprimării figurate: a toca frunze la căţei/dulăi sau frunze de 
tocat la câini/ la câini a toca frunze. Acest exemplu evidenţiază legătura pe care unităţile 
frazeologice o stabilesc şi o impun între lexicologie şi sintaxă.  

În acest context, trebuie subliniat faptul că unităţile frazeologice sunt în relaţie 
directă cu limba, cu evoluţia acesteia, cu existenţa bogăţiei frazeologice a limbii, dar şi 
cu mediul în care ele însele au apărut (Meşterul Manole, pierde-vară, zgârie-brânză, a 
şterge putina, prostul satului, nici laie, nici bălaie, mort în păpuşoi, ca prostu-n târg).  

 
Structuri fixe. Structuri libere. Delimitare teoretică 
 

Structurile frazeologice, în ansamblul lor, reprezintă îmbinări de minimum 
două cuvinte, care îşi pierd valoarea semantică individuală, conferind noii structuri 
un sens semantic unitar, ca în următoarele exemple: cu noaptea-n cap, roata 
vremii, cu mintea-n nori, în puterea nopţii, coadă de topor, la spartul târgului, cu o 
falcă-n cer şi una-n pământ, a pune în discuţie etc. Mai precis, elementele care 
compun aceste structuri sunt lexeme fără sens figurat, sensul lor este unul 
denotativ; prin alăturare, acestea îşi pierd sensul individual denotativ şi dau naştere 
unui nou sens unitar general. 

Studiul frazeologic al limbii române ne pune, însă, la dispoziţie şi îmbinări de 
cuvinte al căror sens, în funcţie de contextul în care acestea apar, poate fi şi propriu şi 
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figurat. De exemplu, structura a sta cu mâinile în sân poate avea sens propriu („cu 
mâinile încrucişate”) şi sens figurat („a nu se implica”). Sensul propriu implică o 
structură liberă, unde sensul general este format din ansamblul sensurilor 
componente, iar sensul figurat este specific structurii fixe, al cărei sens general nu 
poate fi dedus ca un cumul de sensuri denotative. Din acelaşi punct de vedere, pot fi 
analizate şi următoarele structuri: a scoate la suprafaţă (sens propriu – „a aduce la 
suprafaţă”, sens figurat – „a dezvălui o situaţie”, „a clarifica o problemă”), a pune la 
spate (sens propriu – „a pune un obiect la spate”, sens figurat – „a ignora o situaţie, a 
trata o situaţie cu indiferenţă”), a sta cu pistolul la tâmplă (sens propriu – „a fi 
ameninţat cu pistolul la tâmplă”, sens figurat – „a fi într-o situaţie limită”, „a nu avea 
scăpare dintr-o situaţie”), a sta cu ochii pe tavan (sens propriu – „a privi tavanul”, 
sens figurat – „a sta pe gânduri”, „a avea insomnii”), a şterge cu buretele (sens 
propriu – „a curăţa cu buretele”, sens figurat – „a ignora o situaţie neplăcută”, „a da 
uitării o situaţie neplăcută”), a strange sacul cât e plin (sens propriu – „a strânge 
sacul după ce s-a umplut”, sens figurat – „a cheltui raţional”, „a economisi”), a se 
face lumină-n sat (sens propriu – „a se aprinde luminile”, sens figurat – „a găsi o 
soluţie la o problemă”, „a clarifica o problemă”), a prinde din mers (sens propriu – „a 
prinde ceva în grabă”, sens figurat – „a fi intuitiv”, „a înţelege imediat o situaţie”), a 
sta deoparte (sens propriu – „a sta departe de ceilalţi”, sens figurat – „a nu se implica 
într-o situaţie”, „a nu se expune la o situaţie neplăcută”) etc. 

Delimitarea expresiilor idiomatice de construcţiile libere de cuvinte reprezintă 
încă o problemă specifică studiului lingvistic din domeniul frazeologic. Unele 
lucrări stabilesc diferenţa de sens a celor două concepte:  

„[…] Spre deosebire de construcţiile idiomatice, al căror sens nu este niciodată 
egal cu sensul elementelor componente, în cazul construcţiilor libere sensul total este 
dat de însumarea sensurilor elementelor componente […].” (Duda 1985: 5) 

La baza delimitării teoretice a structurilor frazeologice, se regăsesc cele două 
criterii fundamentale: criteriul structural şi criteriul semantic.  

Pe de o parte, criteriul structural implică evaluarea gradului de coeziune a 
elementelor componente, adică a gradului de sudură a acestora în noua structură 
dată. Pe de altă parte, criteriul semantic stabileşte gradul de compoziţionalitate sau 
non-compoziţionalitate al unităţilor frazeologice.  

Structurile fixe sunt îmbinările de cuvinte cu o valoare semantică specială, 
care deţin următoarele caracteristici: 

– non-compoziţionalitate;  
– grad ridicat de sudură a elementelor componente; 
– construcţie sintactică cu topică fixă şi funcţie sintactică proprie. 
Mai precis, non-compoziţionalitatea structurilor fixe este determinată de sensul 

nou, unic al acestora, care nu este dat de suma elementelor componente. Prin 
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alăturare, fiecare element îşi pierde sensul denotativ, dând naştere unui sens nou, 
unic, conotativ (a se duce vorba, a lua viaţa în piept, a pune bazele, a pune sub 
semnul întrebării etc.).  

Din punct de vedere structural, gradul ridicat de sudură al elementelor 
componente este determinat de coeziunea acestora în ansamblul noii structuri. În 
acest sens, fixarea elementelor în noua structură indică topica fixă, orice reordonare 
a elementelor ducând la alterarea sensului unic, figurat al structurii (din cap până-n 
picioare – din picioare până-n cap, ca frunza-n vânt- în vânt ca o frunză, cu ochii-n 
soare- în soare cu ochii etc.).  

Coeziunea dintre elemente este strânsă, sensul unitar al acestora nu transpare 
din înţelesul separat al fiecărui termen, ci din combinarea lor; ştergerea 
individualităţii semantice a elementelor componente determină, în unele situaţii, 
reunirea lor într-un singur cuvânt. Prin tratarea lor ca o singură unitate sintactică, 
structurile fixe deţin şi funcţie gramaticală unică. 

Structurile fixe apar în literatura de specialitate sub denumirea de locuţiuni, 
deţin o topică imposibil de disociat, au capacitatea de a selecta anumite prepoziţii şi 
sunt analizate ca un grup de cuvinte cu funcţie gramaticală unică. Mai mult de atât, 
locuţiunile nu au rolul de a bloca un mesaj, dacă le privim din perspectiva 
dificultăţii transpunerii acestora din română în engleză şi viceversa, prin metodele 
directe de traducere. Rolul principal al acestora este de elasticizare a limbii, de 
înfrumuseţare şi înzestrare a acesteia cu o fizionomie aparte.  

Structurile libere sunt acele îmbinări de cuvinte, a căror principală 
caracteristică este compoziţionalitatea, din punctul de vedere al criteriului 
semantic. Spre deosebire de structurile fixe, sensul semantic al structurilor libere 
este unul global, redat de suma sensurilor denotative ale elementelor componente.  

Un alt criteriu de diferenţiere a celor două tipuri de structuri este cel al 
momentului în care acestea sunt create de către utilizatorul limbii. Mai precis, în 
timp ce structurile libere sunt create de către vorbitor în momentul vorbirii, 
structurile fixe, cunoscute şi ca expresii sudate, există deja în limbă, sunt 
consacrate prin uzul lor constant şi sunt percepute ca unităţi lexicale distincte, 
datorită gradului mare de sudură a elementelor sale componente.  

Structurile fixe se pot afla în relaţie de sinonimie cu un singur cuvânt (a trage 
cu ochiul este sinonimă cu verbul a copia; în dorul lelii poate fi înlocuită cu 
adverbul superficial; cu dor şi jale poate fi substituită de adverbul pătimaş; a 
prinde cu mâţa-n sac este sinonimă cu verbul a descoperi sau cu musca pe căciulă 
poate fi sinonimă cu adjectivul vinovat; cu capu-n nori este echivalentă cu 
adjectivele absent, distrat etc.). 

Structurile libere nu deţin capacitatea de a crea cuvinte noi (hodoronc-tronc, 
colac peste pupăză, moţ-cocoţ, vrând-nevrând, pe şleau, mână-spartă, cu chiu cu 
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vai). Spre deosebire de acestea, există structuri fixe care pot genera cuvinte noi 
(luat peste picior – luare peste picior, iute de mână – iuţeală de mână, a băga de 
seamă-băgare de seamă, a-şi aduce aminte – aducere-aminte, a aminti, a-şi bate 
joc – batjocori, batjocură).  

Situaţia aceasta „[…]nu se verifică în alte cazuri: locuţiunea a fi la curent nu stă 
la baza nici unei formaţii noi; la fel a-şi zbura creierii […].” (Dimitrescu 1958: 33)  
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II. COMUNICARE ŞI CONTACTE LINGVISTICE 
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Cercetarea dialectală are în Belgia romană o tradiţie destul de veche. Aflată în 

imediata apropiere a Franţei, uneori sub dominaţia acesteia, şi aparţinând, ca idiom, 
genetic şi diatopic, spaţiului francofon, regiunea a manifestat, pe de o parte, 
tendinţe de integrare în norma lingvistică şi în cea literară ale limbii franceze, dar a 
păstrat vii, pe de altă parte, varietăţi dialectale, cum este valona, care au încercat 
ele însele să-şi constituie o normă lingvistică şi literară. Deşi în partea sudică a 
Belgiei se vorbesc mai multe dialecte romanice (valona, în cea mai mare parte a 
teritoriului, picarda, în sud-vest, lorena, în sud-est), dialectul valon a fost dominant 
şi a reuşit să se impună atenţiei scriitorilor şi cercetătorilor.Numărul celor 
preocupaţi de diferite aspecte ale limbii vorbite ori ale textelor literare şi neliterare 
sau de unele elemente etno-folclorice, precum şi al articolelor dedicate acestor 
probleme a fost destul de mare pe parcursul secolului al XIX-lea, încât, în 1887, 
Joseph Défrécheux, poate să publice, sub titlul „Dialectologie wallone”, în Revue 
des PatoisGallo-romans (I/1887, pp. 153-156), o listă cronologică cuprinzătoare a 
cărţilor şi articolelor despre valonă, apărute din 1811 până atunci. 

O imagine mai bogată despre cercetarea filologică din Belgia romană ne-o 
oferă seria „La philologie wallonne”, publicată în Bulletin de la Commission 
Royale de Toponomie et Dialectologie, I/1927 ş.u., şi în DBR, X/1953 ş.u., care a 
fost mai întâi un articol al lui Auguste Doutrepont din 1927, pe care Jean Haust, în 
1929, l-a continuat şi formalizat, iar Elisée Legros l-a dus mai departe ca editor 
responsabil, din 1944. 

În acelaşi sens, Omer Jodogne realizează o „Bibliographie dialectologique 
belgo-romane”, publicată în DBR, I (1937) – VIII (1950-1), unde organizează 
publicaţiile anuale în A. Généralités bibliographiques, B. Linguistique, C. Oeuvres 
dialetales, D. Domaines connexes. 

Din aceste lucrări se desprinde imaginea unei activităţi febrile pe tărâmul a 
ceea ce mai târziu se va numi dialectologie, mai cu seamă după înfiinţarea, în 1856, 
a echivalentului belgian al Societăţii academice, prestigioasa Societé liégeoise de 
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Littérature wallonne1, care va avea un rol definitoriu în promovarea limbii, 
tradiţiilor şi culturii locale. Printre fondatorii acesteia se numără şi unul din 
lingviştii de seamă ai acestui secol, Charles Marie Joseph Grandgagnage, fiul 
poetului şi magistratului Joseph Grandgagnage. Opera sa lingvistică cuprinde un 
Dictionnaire étymologique de la langue wallonne, apărutîn 1845, cărora li se 
alătură la interval de câţiva aniMémoire sur les anciens noms de lieux dans la 
Belgique orientale, în 1854, De l'origine des Wallons, din acelaşi an, şiVocabulaire 
des noms wallons d'animaux, de plantes et de minéraux, din 1857. Practic, 
prinacestelucrări, el dă un imbold hotărâtor înfiinţării unei direcţii ştiinţifice în 
cercetarea dialectală din Belgia, chiar înainte ca G. I. Ascoli să pună bazele noii 
discipline lingvistice în 1873, prin ale sale Saggiladini. 

A doua jumătate a secolului al XIX-lea este strâns legată de afirmarea unei 
adevărate şcoli filologice locale, care dă roade bogate la începutul veacului 
următor. Clasicişti şi filologi în sens larg, învăţaţii belgieni au combinat, de cele 
mai multe ori, cercetarea diacronică, asupra limbii textelor din diferite epoci, cu 
cea sincronică, consacrată atât diatopiei, cât şi efortului de constituire a unei norme 
literare locale. Este cazul lui Maurice Wilmotte, al fraţilor Auguste şi Georges 
Doutrepont, al lui Jules Feller şi al multor altora. 

„Pour les romanistes du monde entier, qui dit dialectologie wallonne dit Jean 
Haust.”, afirma André Goosse într-unarticol2dedicat acestei mari personalităţi a 
lingvisticii belgiene. J. Haust se naşte într-o familie modestă, dar este un elev şi 
student strălucit, încât în 1889 este licenţiat în filologie clasică la aceeaşi 
prestigioasă „École normale des humanités” de pe lângă Universitatea din Liège.  

În 1903, după ce Societé liégeoise de Littérature wallonne îl desemnează, alături de 
A. Doutrepont şi de J. Feller, toţi cu preocupări dialectale, să redacteze monumentalul 
Dictionnaire général de la Langue wallonne, cei trei reuşesc să completeze, singuri sau 
cu ajutorul colaboratorilor, peste 300 000 de fişe. Proiectul va fi abandonat în 1927, când 
J. Haust se retrage din cauza disensiunilor legate de metodele de anchetă, el fiind adeptul 
geografiei lingvistice şi al noilor metode ale lui Gilliéron, vechii săi colaboratori 
rămânând oarecum anacronici din acest punct de vedere. 

Profesor de latină timp 30 de ani la Athénée de Liège, el începe activitatea sa 
de lingvist prin publicarea unui studiu despre fonetica şi morfologia graiurilor din 
nordul şi sud-estul provinciei3. A inaugurat, astfel, cercetarea directă a faptelor 

                                                 
1 Din 1909, Societé de Littérature wallonne, devenită, din 1946, Societé de Langue et de 

Littérature wallonnes. 
2A. Goosse, „L’Atlas linguistique de la Wallonnie”, în:Revue belge de philologie et d’histoire, tome 

35, fasc. 1, 1957, p. 176. 
3Les Parlers du nord et du sud-est de la province de Liège,înMélanges wallons offerts à Maurice 

Wilmotte, Liège, 1920. 
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dialectale prin anchetă pe teren, căreia îi va rămâne fidel toată viaţa. În 1913, el 
contribuie la crearea unui muzeu al vieţii tradiţionale din Belgia romană (Musée de 
la Vie wallonne), al cărui corespondent la noi este Muzeul satului înfiinţat de D. 
Gusti. În 1920, la cererea lui Jules Destrée4, a creat la Universitatea din Liège 
primul curs de studii filologice ale dialectelor valone, unde va fi numit profesor în 
1932, la 64 de ani. Face parte, încă de la înfiinţarea lor, din Commission royale de 
toponymie et dialectologie (1926) şi din Commission communale de l'histoire de 
l’ancien pays de Liège (1929). 

În 1921, începe lucrul la opera sa capitală, un atlas lingvistic al Valoniei în 
douăzeci de volume, având ca model Atlas linguistique de la France (ALF) al lui J. 
Gilliéron şi E. Edmont, publicat între 1902 şi 1910 şi cuprinzând 23 de puncte de 
anchetă din Belgia romană. Ideea atlasului valon plutea în aer încă din 1905, dar 
numai după ce Haust se implică, acesta prinde contur. El începe anchetele pe teren 
în 1924 şi reuşeşte să publice câteva hărţi, dar moartea sa în 1946 îl împiedică să 
ducă la bun sfârşit această operă. De altfel, munca la atlas continuă, iar în 1953 este 
publicat primul volum din Atlas linguistique de la Wallonnie (ALW), sub redacţia 
lui Louis Remacle. Tot postum, din păcate, va apărea, în 1948, Dictionnaire 
français-liégeois, anunţat de un Dictionnaire liégeois (Vaillant-Carmanne, Liège, 
1929-1933), ca parte a unui proiect mai vast al lui Haust, intitulat Dictionnaire 
générale des patois romans de Belgique, început în 1927. 

Pentru realizarea ALW, J. Haust elaborează un chestionar de 2100 de întrebări, 
adică aproximativ 4200 de cuvinte şi forme, folosit ca bază în anchetele sale. 
Acesta este mai bogat decât cel conceput de Gilliéron pentru ALF (iniţial 1400 de 
întrebări, 1960, în final)şi decât al lui A. Dauzat (960 de întrebări, 1178 de forme), 
destinat anchetelor pentru Nouveau atlas linguistique de la France par régions, dar 
mai redus decât cel realizat de S. Puşcariu, S. Pop şi E. Petrovici pentru Atlasul 
lingvistic român (ALR) (2160 de întrebări, pentru ALR I, respectiv 4800, pentru 
ALR II) şi de Ugo Pelispentru Atlante linguistico italiano (ALI) (7500 de 
întrebări). Chestionarul lui Haust cuprinde, de fapt, trei categorii de elemente: 
traduceri ale câte unui cuvânt, traduceri ale unui enunţ sau sintagme (cele mai 
numeroase) şi enumerări (lunile anului, zilele săptămânii, părţile roţii etc.). Reţeaua 
dialectală, destul de aglomerată, dar echilibrată, de peste 400 de puncte (din peste 
1700 de localităţiale Belgiei romane) cum era gândită iniţial5, cuprindea de la oraşe 
de peste 20000 de locuitori (Liège, Namur, Verviers, Mons, Tournai) până la sate 

                                                 
4 Om politic de seamă, care, prin celebra sa Lettre au Roidin 1912, contribuie substanţial la 

conturarea identităţii valone. 
5Ulterior, Haust a propus un număr mai mic de puncte de anchetă, între 200 şi 300. 
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de sub 2006. Din acestea, Haust a anchetat în totalitate 210 localităţi şi, parţial, 200, 
completând personal 45 de chestionare, majoritatea în provincia Luxembourg. 
Pentru multe localităţi, a apelat la colaboratori ai săi şi chiar la intelectuali de 
încredere. În principal, metoda practicată de el era următoarea:  

« Chaque fois que l’occasion s’en est présentée, j’ai adressé le questionnaire, 
en bloc ou par tiers, à des correspondants éprouvés qui l’ont rempli de leur mieux; 
je vais ensuite sur place revoir les réponses avec celui les a écrites ou bien je les 
contrôle avec un autre sujet. Ce système a l’avantage d’abréger de moitié la durée 
de l’enquête.»7 

După cum reiese şi de aici, scopul său fundamental a fost înregistrarea cât mai 
multor elemente lexicale valone, şi nu identificarea minuţioasă a nuanţelor fonetice8.  

De altfel, deşi uneori Haust a urmărit scrupulos modelele oferite de Gilliéron şi 
Bruneau, pe ansamblu a practicat o geografie lingvistică„impură”, după cum remarcă 
A. Goose. Acest lucru se observă şi dacă ne referim la numărul şi calitatea 
informatorilor. În multe cazuri, aceştia sunt mai mult de 10 pentru acelaşi punct, plus 
informatorii ocazionali, iar unii sunt plecaţi de multă vreme din localitatea natală. Şi, 
pentru că dialectologul belgian era interesat în primul rând de lexic, mai ales de 
cuvintele rare, de valonisme, el manifestă o predilecţie pentru subiecţii mai în vârstă. 

Cum era şi firesc în epoca în care cercetarea sociologică şi etnologică începeau 
să se dezvolte, Haust nu se mulţumeşte numai cu informaţiile cerute de chestionar, 
ci culege şi numeroase note folclorice, toponime, informaţii de toate genurile, 
cuvinte şi chiar obiecte valoroase pentru Musée de la Vie wallonne. 

După dispariţiasa în 1946, discipolii lui J. Haust îi continuă opera, graţie 
subsidiilor primite de la diferite foruri. Se încearcă terminarea şi completarea 
anchetelor din Brabant şi L’Entre-Sambre-et-Meuse, mai ales, dar chestionarul iniţial 
este fragmentat în opt chestionare parţiale, conţinând fiecare aproximativ 250 de 
întrebări grupate tematic: corpul omenesc şi bolile sale, timpul, vremea etc. În felul 
acesta, au putut fi publicate diferite volume ale atlasului înainte de finalizarea 
anchetelor, păstrând, aşadar, caracteristica unităţii tematice. De exemplu, în 1953, 
sub redactia lui Élisé Legros, apare volumul al treilea, intitulat Les phénomènes 
atmosphériques et les divisions du temps, în 2006, volumul al şaselea, La terre les 
plantes et les animaux (1re partie), editat de Marie-Guy Boutier, Marie-Thérèse 
Counet şi Jean Lechanteur iar, în 2011, volumul al şaptesprezecelea, La famille, la 
vie et les relations sociales, îngrijit de Esther Baiwir, o cercetătoare aparţinând celei 
de-a cincea generaţii de dialectologi belgieni.  

                                                 
6Pentru ALR, au fost alese ca puncte de anchetă localităţi sub 700 de locuitori. V. Sever Pop, La 

dialectologie. Aperçu historique et méthodes d’enquêtes linguistiques, Louvain-Gembloux, 1950, p. 720.  
7 BCTD, I, 1930, p. 73. 
8V. şi A. Goosse, art. cit., pp. 183-184.  
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Legat de bunele auspicii sub care se află dialectologia valonă, trebuie adăugat 
că, la iniţiativa lui J. Lechanteur şi cu colaborarea profesoarelor şi cercetătoarelor 
Marie-Guy Boutier, Marie-Thérèse Counet şi Martine Willems, au fost publicate 
trei fascicule din Petit Atlas linguistique de la Wallonie(PALW), care se adresează 
mai mult marelui public, reţinând doar concluziile analizelor cuvintelor considerate 
mai interesante şi reprezentative. Se poate spune că, datorită eforturilor neobosite 
ale lui J. Haust, dialectologia valonă cunoaşte o continuă şi fructuoasă dezvoltare, 
înscriindu-se la nivelul înalt al cercetării dialectale romanice. 
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INFLUENŢA LIMBII ROMÂNE ASUPRA DIALECTULUI  

RROMILOR CARPATICI DIN TRANSILVANIA 
 

Yusuke SUMI 
anachoretes.ou.o@gmail.com 

 
 
Această lucrare este un studiu despre influenţa limbii române asupra idiomului 

clasificat ca dialectul carpatic al limbii rromani, vorbit, în prezent, în oraşul Turda, 
judeţul Cluj. 

 
1. Terenul de cercetare 
 

Terenul de cercetare este o comunitate a rromilor din marginea oraşului Turda, 
judeţul Cluj. Pentru a sublinia specificul comunităţii, cităm1: 

1.1. AŞEZARE 
„Din punctul de vedere al aşezării geografice, comunitatea vizată e 

concentrată pe strada Margaretelor din cartierul Poiana, cartier situat în zona 
periferică a municipiului Turda. Comunitatea e mărginită la est de păşunea din 
cartierul Poiana, la vest, de şoseaua ce trece prin cartier, iar la sud şi la nord de 
celelalte comunităţi din zonă. În apropierea comunităţii se află o staţie de 
transport în comun, şcoala nr. 5, frecventată în proporţie covârşitoare de copii din 
comunitatea rromă, o grădiniţă cu program normal, frecventată doar de câţiva 
copii rromi, un dispensar medical şi un magazin alimentar.”  

 

1.2. Istoric 
 

Etnicii rromi s-au stabilit în această regiune acum aproape un secol2. În acea 
perioadă, din pricina condiţiilor vitrege şi a marginalizării populaţie rrome, cea 
mai mare parte dintre aceştia munceau pe pământurile boierilor maghiari. Totuşi 
ei au continuat să practice îndeletnicirile lor tradiţionale: muzicanţi, fabricanţi de 
cărămidă. În prezent, ca efecte negative ale progresului, majoritatea tradiţiilor s-
au pierdut. Problemele actuale au apărut mai ales după 1989, când 
marginalizarea rromilor s-a accentuat, multe fabrici din Turda şi Câmpia Turzii – 
unde muncea o parte a persoanelor din această comunitate – s-au închis, iar 
numărul locurilor de muncă a scăzut simţitor, mai ales pentru etnicii romi. Odată 

                                                 
1 Grindean, 2008. [Lucrare nepublicată] 
2 După unii bătrâni, s-au stabilit în această zonă, acum două secole.  
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cu lipsa locurilor de muncă, a crescut rata sărăciei, aceasta fiind principala 
problemă a locuitorilor acestei comunităţi, aşa cum rezultă şi din răspunsurile la 
întrebarea din chestionar privind cea mai importantă problemă a comunităţii din 
care fac parte – 100% din cei chestionaţi au considerat sărăcia ca fiind cea mai 
importantă problemă cu care se confruntă. Această problemă poate fi coroborată 
mai ales cu lipsa de educaţie a majorităţii membrilor comunităţii. Până de curând, 
nici cei din comunitate, nici autorităţile locale n-au iniţiat niciun demers în 
vederea rezolvării problemelor existente. 

 

1.3. Situaţia actuală3 
 

În prezent, multe persoane din comunitate nu au un loc muncă, trăind la 
limita subzistenţei, unii ajungând chiar să cerşească pentru a supravieţui. 
Casele, proprietate personală, nu oferă, pentru mulţi dintre ei, condiţii decente 
de locuit sau confort. Unele sunt suprapopulate, aşa cum e, de altfel, şi zona în 
care locuiesc. Majoritatea locuitorilor (atât copii, cât şi adulţi) poartă 
îmbrăcaminte precară, prost întreţinută care mai ales pe timp de iarnă nu e 
adecvată vremii de afară. În comunitate sunt 600 de copii şi nu există niciun loc 
de joacă pentru ei. Nici pentru adulţi nu există în zonă posibilităţi de recreere. 
Nu beneficiază toţi de electricitate, apă, gaze naturale, fiind debranşaţi din cauza 
datoriilor pe care le-au acumulat. Starea drumului lasă de dorit. Drumul e de 
proastă calitate, pavat doar cu piatră, având aspectul unui drum de ţară. 
Canalizare nu există. 

În această privinţă există, însă, posibilităţi de rezolvare. Deoarece în întregul 
cartier străzile nu sunt pavate şi nici nu este canalizare, Primăria Turda a demarat 
un proiect pentru soluţionarea acestei probleme. Răspunsurile date la întrebările 
din chestionar pe această temă au arătat că majoritarea celor intervievaţi sunt 
doar satisfăcuţi de calitatea vieţii şi de situaţia actuală a zonei în care locuiesc şi 
că sunt nesatisfăcuţi de starea drumului şi a locuinţelor din comunitate.. De altfel, 
100% din cei chestionaţi au apreciat pavarea străzii pe care locuiesc ca fiind o 
măsură foarte bună. Pe lângă aceste probleme, există şi aspecte pozitive. Unul 
dintre acestea este faptul că de aproximativ doid ani există un lider al acestei 
comunităţi, domnul Silaghy Ştefan, care reprezintă comunitatea în relaţia cu 
autorităţile locale şi care face eforturi susţinute pentru rezolvarea problemelor 
comunităţii. De curând, acesta a obţinut finanţare din fonduri Phare pentru 
curăţarea gunoaielor din zonă şi a întreprins demersuri pentru ca un număr de 24 
de rromi din comunitate care nu aveau acte de identitate(fie B.I., fie certificat de 

                                                 
3 În anul 2008. 
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naştere) să obţină acte de identitate. Totodată, în zonă acţionează şi o organizaţie 
nonguvernamentală, Asociaţia rromă Poiana care a demarat proiecte pentru 
organizarea unor cursuri de calificare şi înfiinţarea unei croitorii, proiecte care au 
venit în sprijinul membrilor comunităţii de pe strada Margaretelor, prin crearea 
unor noi locuri de muncă.  

 

1.4. Populaţia  
 

Mărime:1200 locuitori  
Densitate: - 
Distribuţie: in medie 5 persoane/locuinţă de 35mp.  
Populaţia este, în majoritate, tânără existănd în comunitate aproximativ 600 

de copii. 
În relaţiile intracomunitare, dar mai ales în familie, este utilizată cu precădere 

limba etniei rrome, limba rromani care e predată şi în şcoală.  
 
1.5. Educaţia  
 

Asupra pregătirii intelectuale a rromilor din comunitate, putem spune că 
aproximativ 50% dintre membrii adulţi ai comunităţii au urmat doar clasele 1-8, 
fapt pe care l-am putut observa şi din rezultatele obţionute la chestionare. 

În cadrul şcolii Nr. 5 se desfăşoară un ambiţios proiect, Şansa a doua, care 
constă în cursuri de alfabetizare pentru adulţi, oferindu-le acestora o nouă şansă 
de integrare în societate şi de progres individual.  

Un aspect pozitiv e faptul că, tot la această şcoală, domnul Silaghi Stefan, 
liderul comunităţii, este şi mediator şcolar, acesta acţionând ca un agent al 
comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala în 
comunitate. În ceea ce priveşte elevii, cea mai mare parte frecventează cursurile 
Scolii Profesionale, despre care am mai spus, iar alţii urmează cursurile unor şcoli 
profesionale sau liceeale. Majoritatea celor chestionaţi au spus că sunt mulţumiţi 
de activitate şcolii. 

 
2. Situaţia actuală (2015-2016) şi situaţia lingvistică în comunitate 
 

În comparaţie cu informaţiile date din lucrarea nepublicată din 2008, în 
comunitate nu a fost schimbare mare şi situaţia socială este aproape la fel.  

Domnul Silaghi Ştefan ramâne liderul comunităţii şi acum este şi 
administrator la dispensarul medical care se află în comunitate. Numărul 
locuitorilor nu se ştie exact. La şcoală, aproximativ 450 de copii din această 
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comunitate sunt înregistraţi, iar, recent, la alegeri au votat aproximativ 650 de 
oameni (cu drept de vot).  

Considerând că în comunitate mai sunt şi oameni fără acte de identitate, 
numărul locuitorilor rămâne tot aproximativ 1200, după calculul domnului Silaghi. 

 
2.1. Situaţia lingvistică 
 

În lucrarea citată aproape nu se menţionează situaţia lingvistică. Toţi locuitorii 
din această comunitate sunt rromi şi ei sunt vorbitori de limba rromani, bine 
păstrată. Sunt familii în care părinţii încearcă să comunice cu copiii numai în limba 
română. Totuşi, se foloseşte limba rromani, chiar şi între copii, şi putem constata că 
toţi rromii din comunitate sunt cunoscatori de limba rromani. Toată lumea ştie, 
bineînţeles, şi limba română. În afară de aceasta, mai ales oamenii în vârstă cunosc 
bine şi limba maghiară. 

Copiii au ora de limba rromani standardizată la şcoală care diferă de dialectul 
carpatic. Aspectul standard al limbii a fost introdus recent. Însă localnicii, în afara 
copiilor, nu au învăţat-o.  

Nu s-a produs contaminarea limbii rromani comune cu idiomul vorbit. Nici 
anchetele pe baza cărora am făcut cercetarea nu se adresează copiilor. Acestea 
adresânus-se adulţilor, cunoscători ai idiomului. 

Aşadar, constătăm că, în prezent, în această comunitate, influenţa limbii 
rromani standardizate asupra dialectului lor este extrem de mică.  

 
2.2. Mod de cercetare 
 

Am făcut cercetarea prin chestionarele care, de obicei, încep: „Cum se spune 
în limba rromani...?”.  

Analizând răspunsurile date de către subiecţi (traducerea din limba română), 
am reuşit să descriem conturul gramaticii dialectului acesta. Toate aceste întrebări 
sunt înregistrate şi păstrate sub forma de MP3. În afară chestionare, am făcut şi 
înregistrarea discuţiilor libere, care suplimentează gramatica. 

 
2.3. Clasificarea idiomului 
 

Nu vom insista asupra clasificării limbii rromani. În ceea ce priveşte teritoriul 
român, clasificarea este simplă. Sarău îi clasifică pe rromii din România din punct 
de vedere lingvistic în 5 categorii4: 

 

                                                 
4 Sarău, 2009. 
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Denumire Limba (dialect) 
Rromii vătraşi („de vătra”, „sedentari”) Vorbitori de limba română. Nu (mai) 

vorbesc limba rromani. În cazul cel 
mai fericit, se mai pastrează unele 
cuvinte. Poate fi clasificată în Para-
Romani. 

Rromii căldărări Dialectul căldărăresc 
Rromii ursari Dialectul ursăresc 
Rromii „carpatini”, „carpatici” Dialectul carpatic 
Rromii spoitori („cositorari”) Dialectul spoitoresc 

 
Sarău ne prezintă trăsăturile caracteristice ale fiecărui dialect vorbit în 

România. Dintre acestea, cel ce coincide aproximativ cu idiomul vorbit în Turda 
este dialectul carpatic. 

 
Trăsăturile caracteristice ale 
dialectului carpatic (prezentate în 
Sarău 2008) 

Idiomul vorbit în strada 
Margaretelor din Poiana, Turda 

Mutaţia africatelor din з[dз] în ź[з]5 Se observă. 
Trecerea –v- în –w-. Se observă. 
Fricativa labiodentală sonoră –v-, 
înaintea consoanei oclusive dentale 
surde neaspirate –t-, trece în oclusiva 
bilabială surdă –p- 

Se observă parţial. Depinde de 
vorbitori. 

Sub influenţa graiurilor căldărăreşti se 
constată, pe alocuri, trecerea de la –i- la 
– ï- şi de la –e- la -ë-. 

Se observă. e.g. bërś, brïśïnd 

Se produc palatalizări ca: 
léskoro>lésćiro sau tikno>ciknó. 

Se observă parţial. e.g. cinono 

Se înregistrează forme sincopate ca: 
asamaskoro>asamaskro, lákoro>lakro. 

Se observă. 

                                                 
5 Literele folosite pentru descrirea limbii rromani în cercetare şi în aceasta lucrare şi 

corespundenţa cu IPA sunt urmatoare: Vocale: a [a], e [e], i [i], o [o], u [u], a� şi e�[�], i� [�], 
o� [ø], u� [y], � [�], -a� [-ja], -e� [-je], -i� [-ji], -o� [-jo], -u� [-ju]; Consoane: b [b], c [ts], ć[t�], 
ćh [t�h], d [d], f [f], g [g], h [h], x [x], j [j], k [k], kh [kh], l [l], m [m], n [n], p [p], ph [ph], r [r], rr [rr/r:], 
s [s], ś [�], t [t], th [th], v [v], z [z], ź [�], � [d�], w = u provenit din v [u]: Accentul grav arată 
poziţia accentului unui cuvânt împrumutat. Iar accentul ascuţit arată poziţia accentului unui 
cuvânt tipic rrom care este, de obicei, regulat şi nu se marchează.  
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Substantivele abstracte au sufixul 
specific idiomurilor din stratul I, adică: 
-pen, cu variante -ben, şi -bo, -mos. 

Are varianta –bo. 
 
 

Există aproximativ cam aceleaşi 
cuvinte împrumutate din limbile slave. 

Se observă. 
e.g. dòsta,, glàźa, vr��d�, etc. 

Sufixele de provenienţă românească -
íca şi -tòri. 

Se observă. 
e.g. vïnzatòri, doxtorìca 

Existenţa substantivelor de g.m. 
împrumutate în aria balcanică, cu 
terminaţia -i, tipică stratului I de 
evoluţie: salivári, hingéri. 

Se observă. 

Articolul proclitic este identic cu cel al 
dial. urs.: o (nom. m. sg.), e (nom. f. 
sg.), o (nom. m. f. pl.) la cazurile oblice 
având, de asemenea, forma comună le 
(la toate cazurile, numerele şi genurile) 

La cazul nominativ, articolele 
hotărâte sunt o (m.sg.) e (f. sg.) o (m. 
f. pl.), dar la cazurile oblice, genul 
feminin sg. are forma la. La m. sg. şi 
m. f. pl. au le. 
 

Falsul sufix -men rezultat din -ben sau -
pen. 

Nu se observă. Are doar forma -bo. 

Paradigma verbului hin „a fi”, în 
graiurile acestui dialect, coincide la ind. 
prez. cu paradigma aceluiaşi verb din 
subdialectele carpatine din Slovacia şi 
Cehia: som, sal, hin, sam, san, hin. 
Uneori, de exemplu, în punctul 
dialectal Bonţida (jud. Cluj), se produce 
trecerea fricativei dentale surde s în 
fricativă laringală surdă h. Astfel, 
paradigma verbală de mai sus devine: 
hom, hal [han], hin, ham, han, hin.  

Verbul hin „a fi” la dialectul acesta la 
ind. prez. se conjugă: hom, han, hin, 
ham, han, hin. 

Paradigma de perf. a verbelor este, la 
p.1.sg., ind. prez., în -dióm, sau -lióm. 

Se observă. Dar se palatalizează -d- şi 
-l- şi sună mai mult [-djom], [-ljom] 
(monosilabic) decât [-di-om], [-li-om] 
(bisilabic). 

Verbul tipic kámpel „trebuie” 
(corespunzător formelor din alte 
dialecte trébal, trèbul, trubul).  

Se observă. 

Este evident că idiomul vorbit în Turda aparţine la dialectul carpatic. 
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3. Influenţa limbii române asupra dialectului carpatic 
 
3.1. Statistica etimologiei 
 

În cercetare întreprinsă aproape doi ani, am cules aproximativ 2000 de cuvinte 
rrome. Dintre acestea, am ales 300 de cuvinte într-o manieră aleatoarie.  

Statistica etimologiei celor 300 de cuvinte este următoarea:6 
 

Etimologia Număr Procentaj 
Din familia indo-iraniana (indo-iranianaveche, 
persana etc.) 

155 51.6 % 

Româna 88 29.3 % 
Maghiara 27 9 % 
Greaca 12 4 % 
Slava 4 1.3 % 
Armeniana 4 1.3 % 
Albaneza 1 0.3 % 
Germana 1 0.3 % 
Neidentificat 8 2.6 % 

Total 300 
 

Observăm că cuvintele provenite din limba română sunt aproape 30/100 din 
lexicul. Este de remarcat că acest dialect a fost influenţat mult de limba maghiară.  

 
3.2. Cuvintele variate după generaţii 
 

Cuvintele uzuale se schimbă după generaţii. În timpul cercetării, am observat 
că variantele cuvintelor sunt utilizate în funcţie de generaţii. În cele ce urmează, 
vom prezinta câteva dintre ele. 

Tren – cuvântul cel mai des folosit pentru tren este trèno, un cuvânt provenit 
din limba, tren. Dar se foloseşte şi vònato, un cuvânt provenit din limba maghiară 
vonat „tren”.  

În afara celor două cuvinte, provenite din limba română şi limba maghiară, 
oamenii în vârstă folosesc un alt cuvânt, şi anume, gedèś/i, -a, care provine din 
limba maghiară gőzös „locomotivă”.7 

                                                 
6 Etimologia cuvintelor a fost verificată în Boretzky&Igla, 1994. 
7 În Turda -z- a trecut la -d-. În Suedia, acest cuvânt nu a suferit nicio alterare: Sako panshto 

gezeshi naj pe vrama ando Svedo. „În fiecare al 5-lea tren nu este (ajunge) la timp în Suedia.” 
(Titlul articolului de la Radio Romano din Suedia (emisiune în limba rromani), în data de 20 iulie 
2015. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2122&artikel=6215654) 
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Melc – ćèbebik/o, -e este folosit de generaţia nouă. În schimb, oamenii mai în 
vârstă folosesc ćègebigo. Se observă asimilarea progresivă. Acest cuvânt provine 
din limba maghiară csigabiga „melc”.  

Subliniem faptul că generaţia cea mai nouă nu cunoaşte nici ćèbebiko, nici 
ćègebigo. Tinerii folosesc mèlko, provenit din limba română. 

Carbun – observăm că pentru „carbun” se foloseşte cuvântul karbùn/o, -ǎ. Dar 
bătrânii păstrează şi cuvântul vechi rromani – angar.  

A înţelege se foloseşte verbul ïnceleźinel, cuvântul din limba română. Dar oamenii 
în vârstă utilizează şi verbul xatǎrel, un verb tipic rrom care înseamnă şi „a simţi”. 

A se bucura – verbul cel mai des folosit pentru acest sens este bukurinel pes, un 
verb reflexiv provenit din limba română. Observăm că sunt oameni care folosesc 
verbul ebrendinel, care poate provine din limba maghiară örvend „a se distra”. 

3.3. Gradul comparativ şi superlativ 
Gradul comparativ şi superlativul se formează în felul următor: se foloseşte 

adverbul maj, provenit din limba română la comparativ. Iar la superlativ se adaugă 
adjectivele demonstrative ćel şi ćea la comparativ. Este interesant că 
demonstrativele române s-au introdus numai parţial. Iată un exemplu cu adjectivul 
laćh/o, -i, -e, -e „bun” la gradul comparativ şi superlativ. 

 

 m.sg. f.sg. m.pl. f.pl. 
Comparativ maj laćho maj laćhi maj laćhe maj laćhe 
Superlativ ćel maj laćho ćea maj lać�hi ćel maj laćhe ćel maj laćhe 

 

Observăm că la gradul superlativ, la pl., se adaugă ćel, nu *ćej sau *ćele care 
ar fi provenite din limba română.  

Cauza este evidentă şi logică. În tabelul de mai jos, expunem articolele 
hotărâte utilizate în dialectul carpatic. 

 

 m.sg. f.sg. m.pl. f.pl. 
Nom. O e o O 

 

În acest dialect, articolul hotărât, la pl. este o care este identic cu cel de la 
m.sg.. Acest lucru determină folosirea adjectivului demonstrativ ćel şi la m., şi f. 
pl., la gradul superlativ. 

3.4. Vocativul la substantivele feminine care se termină cu consoană la sg. 
Substantivele animate tipic rrome pot fi împărţite în 4 categorii: 
a) Substantivele masculine care se termină cu consoană ca rrom „rrom”, grast „cal”. 
b) Substantivele masculine care se termină cu -o ca ćhavo „băiat rrom”, balo „porc”. 
c) Substantivele feminine care se termină cu consoana ca ćhėj „fată rromă”, 

phen „soră”. 
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d) Substantivele feminine care se termină cu -i ca rromni „femeie rromă“, 
ćirikli „pasăre”. 

Vocativul fiecărui substantiv se formează, astfel:  
 

Nom. sg. şi pl. Voc. sg. Voc. pl. 
rrom (sg.), rroma (pl.) „bărbat 
rrom” 
grast (sg.), grasta (pl.) „cal” 

rróma! 
grásta! 

rromálec! 
grastálec! 

ćhavo (sg.), ćhave (pl.) „băiat 
rrom” 
balo (sg.), bale (pl.) „porc” 

ćhavė! 
Balė 

ćhavé! 
balé! 

ćhėj (sg.), ćhaja (pl.) „fată rromă” 
phen (sg.), phenǎ (pl.) „soră” 

ćhėjo! 
phénǒ! 

ćhajálec! 
phenǎ�lec! 

rromni (sg.), rromnǎ (pl.) „femeie 
rromă” 
ćirikli (sg.), ćiriklǎ (pl.) „pasăre” 

rromně� 
ćiriklě� 

rromnǎ�lec! 
ćiriklǎ�lec! 

 

Desinenţa de vocativ la pl. -lec este particulară în acest idiom. În alte dialecte 
se termină de obicei -le sau -len.  

Originea aceastei desinenţe de pl. -lec este, cel mai probabil, românească. În 
acest idiom se foloseşte interjecţia hàjdac provenită din interjecţia română haideţi!. 
Vocativul exprimă o strigare. Ei folosesc vocativul cu interjecţia hàjdac e.g. 
„Hàjdac, rromálec! (Haideţi, rromilor!)”. Astfel, interjecţia limbii române a 
influenţat şi cazul vocativ al limbii materne rromani.  

Vocativul fără -le- la pl. ca ćhavé! balé! este rar. Se înregistrează la Wlislocki, 
cercetăr al dialectului rromilor corturai maghiari din Transilvania.8 În acest idiom, 
terminaţia -lec se adaugă la forma de Nom. pl., terminat în -a şi la m., şi la f.  

Substantivele de tip ćhavo şi balo care se termină cu -e la pl. nu primesc 
această desinenţă. Pe când, în alte dialecte desinenţa -le(n) se extinde şi la 
substantivele tipic masculine care se termină cu -o. e.g. la dialectul lovari din 
Ungaria balale!. 

                                                 
8 Vocativele substantivelor tipice rrome din Wlislocki 1884. 

Nom. sg. şi pl. Voc. sg. Voc. pl. 
manuś (sg.), manuśa (pl.) „om” 
graj (sg.), graja (pl.) „cal” 

manuśeja! 
graija! 

manuśa! 
graja! 

raklo (sg.), rakla (pl.) „băiat nerrom” 
balo (sg.), bala (pl.) „porc” 

rakleja! 
bala! 

rakle! 
bale! 

phen (sg.), phenà(pl.) „soră” phenè! Phenà! 
raklì (sg.), raklà (pl.) „fată nerromă” raklùje! raklìja! 
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Observăm că la substantivele feminine care se termină cu consoana desinenţa 
de vocativ sg. este -o. Această desinenţă se întâlneşte şi la în cazul altora, nefiind 
particularitatea din acest idiom. Probabil a fost adoptat din limba română unde 
substantivele feminine se termină tot cu -o la sg.. s.g. Mario!, Anco!, Fato! 
(varianta populară). 

3.5. Dubla pluralitate a cuvintelor împrumutate din limba română 
Substantivele masculine şi neutre din limba română primesc -o sau -i la sg. în 

dialectul carpatic. La pl. Primesc, de obicei, -ǎ (-a) sau -ura�, dacă nu -e. 
Exemple Consoana  

finală în  
limba română 

Terminaţiile în  
dialectal carpatic  

sg. / pl. (tema oblică) 
româna dialectul carpatic 

-n, -r,  -o / -ǎ 
(-es- / -ǎn-) 

bulgăre 
prieten 
camion 

bulgàr/o, -ǎ 
prèten/o, -ǎ 
kamiòn/o, -ǎ 

restul  
consoanelor 

-o / -e 
(-es- / -en-) 

cort 
câmp 

kòrt/o, -e 
kï�mp/o, -e 

-ist -ìsto / -ìśtǎ 
(-istés-, iśtǎ�n-) 

fotbalist 
rasist 

fotbalìst/o, fotbalìśt/ǎ 
rasìst/o, rasìśt/ǎ 

-tor 
–sor 

-tòri / -tòrǎ 
(-torís- sau –torés- /  
-torǎ�n- sau –torén-) 
–sòri / -sòrǎ 
(-sorís- sau –sorés- /  
-sorǎ�n- sau –sorén-) 

autor 
aspirator 
profesor 
 

autòr/i, -ǎ 
aspiratòr/i, -ǎ 
profesòr/i, -ǎ 
 

-ş -śi / -śasau –śe 
(-is- sau –es- / -en-) 

oraş 
cocoş 

oràş/i, -ǎ sauoràş/i, -e 
kokòś/i, -a 

-i -j / -urǎ sau -ja 
 
sau 
 
–o/ -e 

obicei 
gunoi 
ardei 
 

obićèj, ~urǎ 
gunòj, ~a 
ardèj, ~a  
ardèj/o, -e 
obićèj/o, -e 

Substantivele  
neutre care au 
 -uri la pl. 

Se foloseşte  
des forma redusă 
–o / -e 
(-es-, -en-) 
Sau forma completă 
–o / – urǎ 

nisip, -uri 
festival, -uri 
dialog, -uri 
ceas, -uri 
rest, -uri 
cort, -uri 

nisìp/o, -e 
festivàl/o, -e 
dialòg/o, -e 
ćàs/o, -urǎ 
rèst/o, -urǎ 
kòrt/o, -urǎsau –e 
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Desinenţa de pl. -e provine prin analogia cu substantivele tipice rrome de tip 
ćhav/o, -e „băiat rrom”, bal/o, -e „porc”.  

Observăm că desinenţa de pl. -ǎ (-a) şi –ură sunt, de fapt, rezultatul adăugării 
desinenţei de pluralitate -a din limba rromani la forma de pl. a substantivelor 
române. 

Lb. română sg. Dial. carpatic sg. Lb. română pl. Dial. carpatic pl. 
Prieten Prèteno prieteni prètenǎ 

< *prieteni-a 
Forbalist Fotbalìsto fotbalişti fotbalìśtǎ 

< * fotbalişti-a 
Autor Autòri autori autorǎ 

< * autori-a 
Ceas Ćàso ceasuri ćasurǎ 

< * ceasuri-a 
 
Dovada clară sunt substantivele care se termină cu -ist. În limba română, la pl. 

-s- trece la -ş- la pl.. Acest -ş- rămâne şi la pl. din dialectul carpatic. 
Totuşi, sunt şi nişte excepţii. Substantivele de tip camion, camioane devin, în 

dialectul carpatic kamiòno, kamiònǎ, şi nu arată această regulă.  
Observăm că unele cuvinte au două variante: kòrto „cort” la pl. este fie 

kòrturǎ, provenit din pluralul din limba română cu desinenţa -a, fie kòrte, forma 
analogică cu substantivele rrome, de tip balo, bale „porc, porci”. 

 
3.6. Pătrunderea prepoziţilor 
 

Limba rromani are 8 cazuri: Nom., Ac., Dat., Gen., Loc., Abl., Sociativ-
Instrumental şi Voc. Toate cazurile sunt în dialectul carpatic, dar unele pot să fie 
înlocuite cu forma analitică, primind prepoziţii. Iată exemple cu substantivul o 
rrom „rromul”. 

Dat.: e rromeske sau k-o rrom(< kaj o rrom) 
Abl.: e rromestar sau kat-o rrom (< kate o rrom) 
Aceste două cazuri, înlocuite cu prepoziţii, sunt frecvente şi la alte dialecte. 

Dar în idiomul din Turda se observă folosirea prepoziţiei pe, pentru acuzativ. 
Ac.: Dikhaw le rromes sau p-o rrom (<pe o rrom) „Îl văd pe rromul.” 
Situaţia descrisă este foarte rară. De obicei, se foloseşte forma sintetică 

(declinată), fără prepoziţie pentru Ac. Oricum, se remarcă influenţa acuzativului 
din limba română. 

Prepoziţia dǐ provenită din prepoziţia română de se foloseşte foarte des în 
idiomul acesta. De exemplu, a se teme de ceva este în limba rromani daral + abl. 

Daraw d-ǒ rikono. (<dǐ o rikono)„Mă tem de câine.” 
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Daraw kate o grast mrre rromeskro / le grastestar mrre rromeskro. „Mă tem 
de calul soţului.” 

La prima propoziţie se foloseşte prepoziţia dǐ „de”, la al doilea, kate „de la” şi 
la a treia este forma sintetică.  

Prepoziţia tradiţională andar „din” s-a pierdut în acest idiom. În locul acesteia, 
prepoziţia dǎnde s-a format din di + ande, după modelul limbii române. 

Forma incorectă a limbii române de tipul (un) prieten de-al lor a fost adoptată 
mot-à-mot în dialectul carpatic. Se înregistrează construcţia prèteno dǎn lengro 
„prieten de-al lor”. În dialectul carpatic, dǎn este invariabil. 

3.7. Complementul direct şi indirect în propoziţia secundară 
În dialectul carpatic, la fel ca şi în alte dialecte rrome, după modelul limbii 

române9, în propoziţia relativă, dacă pronumele relativ este în Ac., pronumele 
personal este tot în Ac. 

Se folosesc pronumele relative savo (m.sg.) /savi (f.sg.) / save (m. f. pl.). Ele 
sunt invariabile la Nom. şi la Ac., chiar dacă TR este un substantiv animat.10 
Singura diferenţă este pronumele personale repetate la Ac., dar nu se foloseşte 
prepoziţia pe.  

O ćhavo savo dikhlǎn les ić hin mrro prèteno. „Băiatul pe care l-ai văzut este 
prietenul meu.” 

E ćhɛj savi dikhlǎn la ić hin mrri prètena. „Fata pe care ai văzut-o hin 
prietena mea.” 

O ćhave save dikhlǎn len hin mrre prètenǎ. „Băieţii pe care i-ai văzut ieri sunt 
prietenele mele.” 

La Dativ nu s-a moştenit sistemul limbii române şi nu se repetă pronumele 
personale în Dat., dar are forma sintetică ce indică un Dativ. 

O ćhavo saveske irindǒm jekh lil hin mrro prèteno. „Băiatul căruia i-am scris o 
scrisoare este prietenul meu.” 

E ćhɛj savǎke irindǒm jekh lil hin mrri prètena. „Fata căreia i-am scris o 
scrisoare este prietena mea.” 

O ćhave savenge irindǒm jekh lil hin mrre prètene. „Băieţii cărora le-am scris 
o scrisoare sunt prietenii mei.” 

O ćhaja savǎnge irindǒm jekh lil hin mrre prètene. „Fetele cărora le-am scris o 
scrisoare sunt prietenele mele.” 

                                                 
9 În dialectul lovari din Ungaria nu se repetă cu pronumele personale: Ingerdem tuke ekh recepto, 

savo mure kheresko sastyari iskirisardas opre. „Ţi-am adus o reţetă, pe care medicul meu de 
casă a scris-o.” Papp 2008. p. 102. 

10 În limba rromani, de obicei, numai substantivele inanimate au forma comună la Nom. şi la Ac.  
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3.8. Poziţia atributului 
 

Observăm că în dialectul carpatic din Turda atributul poate sta nu numai 
înainte de termenul regent, ci şi după termenului regent. 

ograstzö7ldon / o zö7ldongrast„calulverde” 
lezöldonencagrastenca„cu caiiverzi” 
lezöldonencagrasta„cu caiiverzi” 
lezö7ldonegrastenca„cu caiiverzi” 
legrastencazö7lde„cu caiiverzi” 
Cïrdaw le pistoloha le poralestro./ Cïrdaw le poralestre pistoloha. „Trag cu 

pistolul poliţistului.” 
mrrarromnǎkrǎmotoraha/ la motorahamrrarromnǎkri „cu maşina soţiei mele” 
mrre ćhaskrǎ motoraha „cu maşina băiatului meu” 
la motoraha le ćhavengri. „cu maşina băieţilor mele” 
Este interesant că au mai multe variante pentru sintagma „cu calul verde”. 

Desinenţa de Sociativ-Instrumental -ca apare o dată la substantiv, altă dată la 
adjectiv. Varianta cel mai des folosită este, măcar în cazul acestei propoziţii, prima 
în care desinenta de S.I. apare şi la adj., şi la subs.. Apariţia desinenţei de caz la 
adjectiv (atribut) se observă în lucrări mai vechi.11 

Adjectivele posesive stau totdeauna înainte, dar genitivul poate antepus şi postpus, 
după TR, cum arată dialectul carpatic din Turda.12 Deci, ordinea Atr.-TR (termenul 
regent) şi TR-Atr. coexistă. Ordinea TR.-Atr. este comună în dialectul căldărarilor13. 

Ćajlǎrdǎ ma orkana khä khäroro cïnoro thaj kha bar bari. „Mi-a plăcut 
întotdeauna să am o căsuţă mică şi o grădină mare.”14 

Din Wlislocki 1884, aflam că măcar la sfârşitul secolul al XIX-lea, rromii corturari 
maghiari din Transilvania (vorbitorii de dialectul carpatic15) foloseau două variante: 

Rajeskro Kristeskro rata „sângile domnul Kristos”16 

                                                 
11e.g. la Koritschnyák, 1806 (din Főherczeg 1887) Adalendar le Randar „de la aceşti domni”, 

Adaleszke Gogyavereszke „deşteptului acesta”; laWlislocki 1890, p. 209. Rajeskro Kristeskro 
rata „sângele domnul Kristos”. 

12 Matras, 2002, p. 90. „Genitives often maintain word-order flexibility, occuring both before and 
after the head noun.” 

13Despre trăsăturile caracteristice ale rromilor căldărărilor: „preponderenţa construcţiilor analitice în raport 
cu cele sintetice (cf. sintagma analitică o diváno le rroméngo „divanul (sufatul) rromilor” şi sintagma 
sintetică, specific rromă, le rroméngodiváno „divanul (sufatul) rromilor” ş.a.).” Sarău, 2009, p. 83. 

14 Cioabă, 2012, p. 78. 
15„Cel prezentat de Dr. Wlislocki în Die Sprache der transsilvanischenZigeuner(1884), fără să se 

precizeze însă anume (Henrik Wlislocki indică la pagina 1 a lucrării sale doar zona geografică a 
dialectului descris, cea a Sibiului). Judecând după faptele de limbă întâlnite în această lucrare, 
în contextual cercetătorilor noastre, constatăm că dialectul în cauză este cel al rromilor carpatini 
(carpatici), reperaţi de noi în câteva puncte dialectale transilvănene: Coltău (Maramureş), 
Gilăuşi Bonţida (Cluj) şi Dumbrăveni (Sibiu).” Sarău, 2009, p. 86. 

16Wlislocki, 1890, p. 209. 
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Bare bala bakreskro banges pandav. „leg strâmb părurile groase ale berbecului”17 
Andre źivese Grigoreskro. „în ziua sfântului Gheorghe”18 
Nu putem constata că ordinea TR.-Atr. este rezultatul limbii române, pentru 

că, în secolul al XIX-lea, rromii influenţaţi de limba maghiară foloseau deja această 
ordine. Însă este posibilă acceptarea ipotezei limbii române, întrucât ei au ajuns în 
Transilvania, prin teritoriul unde se vorbeşte limba română. 

 
4. Concluzii  
 

Idiomul vorbit prezent în cartierul Poiana, din oraşul Turda, judeţul Cluj este 
dialectul rrom carpatic. După ce Transilvania s-a unit cu România, limba 
vorbitorilor rromi indică o influenţă a limbii române. La 2-3 generaţii, se observă 
schimbări, mai ales la lexicul care evidenţiază procesul: cuvintele rrome > 
cuvintele maghiare > cuvintele române. 
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Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi 

sport 2014-2020, Erasmus+, reprezintă rezultatul simplificării prin înglobarea într-
un singur program integrat a tuturor alternativelor europene în domeniu. 
Propunerea Comisiei Europene a fost negociată între Parlamentul European şi 
Consiliul European şi, astfel, posibilităţile anterioare de educaţie şi formare 
profesională continuă (care vizau aproximativ 50 de obiective şi 60 de acţiuni) au 
fost înlocuite de actualul program. Perioada 2007-2013 a avut în vedere programe 
precum Învăţare pe tot parcursul vieţii (cu componentele Grundtvig, Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius, Vizite de Studiu, Acţiunile centralizate), programe 
pentru învăţământul superior la nivel internaţional (Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink, Programe Bilaterale), respectiv programul Tineret în Acţiune (care 
înregistra 5 acţiuni, 7 subacţiuni: Tineri pentru Europa – cu 3 subacţiuni; Serviciul 
European de Voluntariat; Tinerii în lume; Sisteme de susţinere; Susţinerea 
cooperării europene). Sub forma actuală, programul Erasmus+ presupune, pe de o 
parte, trei subdomenii, Acţiunea cheie 1 (Mobilităţi individuale pentru învăţare), 
Acţiunea cheie 2 (Cooperare pentru inovare şi bune practici), Acţiunea cheie 3 
(Sprijin pentru reforma politicilor), pe de altă parte, activităţi specifice, precum 
Jean Monnet şi Sport.Pentru definirea contextului noului program Erasmus+, 
trebuie să amintim despre Strategia Europa 2020, o strategie pentru creştere mai 
inteligentă, incluzivă şi sustenabilă, având drept ţinte: 3% investiţie în cercetare şi 
dezvoltare; 75% dintre persoanele cu vârsta între 20-64 ani angajate; reducerea 
ratei de părăsire timpurie a şcolii sub 10%; 40% dintre persoanele cu vârsta între 
30-34 ani absolvenţi de învăţământ terţiar. În acest context, cadrul strategic pentru 
cooperare europeană în domeniul educaţiei şi al formării are ca obiective 
strategice: transformarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii într-o 
condiţie sine qua non a educaţiei şi a formării profesionale; creşterea calităţii şi a 
eficienţei educaţiei şi formării profesionale; promovarea echităţii, a coeziunii 
sociale şi a cetăţeniei active; creşterea creativităţii şi a inovaţiei (inclusiv a 
antreprenoriatului) la toate nivelurile de educaţie şi formare profesională. Astfel, 
priorităţile educaţiei vizează creşterea excelenţei în sectorul VET, îmbunătăţirea 
performanţelor celor care învaţă, dezvoltarea competenţelor transversale, reducerea 
numărului de adulţi cu competenţe de nivel scăzut, includerea TIC în învăţare.Din 
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acest punct de vedere, Erasmus+ reprezintă un răspuns de politică, un program 
unic pentru educaţie, formare, tineret şi sport care urmăreşte să contribuie la 
realizarea obiectivelor şi ţintelor Strategiei Europa 2020, a obiectivelor şi ţintelor 
ET 2020, a dezvoltării durabile a Ţărilor Partenere, a obiectivelor Cadrului reînnoit 
pentru tineret, a obiectivelor pentru dezvoltarea unei dimensiuni europene a 
sportului, a promovării valorilor europene prevăzute în Articolul 2 al Tratatului 
Uniunii Europene. De asemenea, programul acordă o atenţie specială următoarelor 
aspecte: validarea şi recunoaşterea abilităţilor şi a calificărilor; diseminarea şi 
exploatarea rezultatelor proiectelor; acces deschis la materiale, documente şi 
resurse online pentru educaţie; o puternică dimensiune internaţională (cooperare cu 
ţări partenere); multilingvism; echitate, incluziune şi securitate. Între 
caracteristicile generale ale noului program, se remarcă gestionarea de către 
Agenţiile Naţionale a celei mai mari părţi a bugetului, încurajarea proiectelor cross-
sectoriale, simplificarea şi flexibilitatea ca principii de bază. Mai mult decât atât, 
nu mai există candidaturi individuale, ci doar instituţionale, iar întreg procesul de 
candidare şi selecţie se face online; toţi candidaţii se vor înregistra în prealabil într-
un registru unic la nivel european (o singură dată, la prima candidatură), vor primi 
un cod pe care-l vor utiliza în toţi cei 7 ani. În general, există un singur termen 
limită pe an/acţiune cheie, cu excepţia proiectelor de tineret care păstrează 3 
termene limită pe an. Rapoartele finale întocmite în urma implementării proiectelor 
derulate prin programul Erasmus+ trebuie să dovedească îndeplinirea obiectivelor 
şi obţinerea rezultatelor/produselor/impactului la un nivel calitativ cel putin 
satisfăcător. De asemnea, calitatea, impactul produs în instituţie sau la nivel local 
(măsurat), transferabilitatea rezultatelor în afara proiectului/parteneriatului 
reprezintă cerinţele principale ale Comisiei de la proiectele finanţate în 
Erasmus+.Din punctul de vedere al instituţiilor şcolare, interesează mai ales 
primele două tipuri de acţiuni ale programului Erasmus+, la care acestea pot avea 
acces în nume propriu sau în cadrul unor consorţii, în timp ce Acţiunea-cheie 3 
priveşte în special proiecte de anvergură derulate de instituţii cu putere de decizie 
în domeniul educaţiei şi al formării profesionale, cu impact major la nivelul 
sistemului de educaţie şi formare şi nu numai, vizând sprijinul politicilor în 
domeniu. În cele ce urmează, vor fi detaliate aspecte referitoare la Acţiunea cheie-1 
şi la Acţiunea cheie-2, componente ale programului Erasmus+ menite să contribuie 
la sporirea valenţelor interculturale şi de dezvoltare a unor competenţe, abilităţi şi 
atitudini în rândul beneficiarilor.Acţiunea-cheie 1 cuprinde proiecte de mobilitate şi 
prin aceasta se finanţează activităţi precum mobilitatea elevilor din şcolile VET 
(învăţământ vocaţional), a tinerilor voluntari în SEV (Serviciul European de 
Voluntariat) şi a grupurilor de tineri (schimburi de tineri), respectiv mobilitatea 
profesioniştilor din sectoarele educaţie, formare şi tineret (profesori, alte tipuri de 
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personal didactic, formatori, lucrători de tineret). În general, caracteristicile 
mobilităţilor sunt similare celor din programele anterioare, astfel încât perioada de 
mobilitate poate dura între 2 zile şi 2 luni, putând lua forma unei misiuni de 
predare/formare la organizaţia parteneră, dezvoltare profesională prin participarea 
la un curs structurat, la job shadowing, plasament, ateliere de formare etc. De 
asemenea, o organizaţie poate candida pentru obţinerea finanţării unui proiect de 
mobilitate pentru personalul propriu sau poate constitui liderul unui consorţiu, în 
acest caz, candidând pentru mobilitatea personalului din cadrul organizaţiilor din 
consorţiu. Referitor la principiile de finanţare, se vor finanţa categorii de cheltuieli 
de tipul: transport- lumpsum (pe categorii de distanţă); subzistenţă- lumpsum, 
barem de costuri unitare (pe categorii de persoane şi categorii de durată a 
mobilităţii); costuri de organizare a mobilităţii- lumpsum per capita; taxe de curs-
lumpsum; pregătire lingvistică (în anumite condiţii) – lumpsum; costuri pentru 
nevoi speciale – costuri reale. Acţiunea cheie-2 priveşte cooperarea pentru inovare 
şi schimb de bune practici şi cuprinde: Parteneriate strategice transnaţionale, 
Alianţe pentru cunoaştere şi Alianţe sectoriale (vor fi gestionate de Agenţia 
Executivă), Proiecte pentru dezvoltarea capacitatii instituţionale (cu ţările terţe; vor 
fi gestionate de Agenţia Executivă). Parteneriatele strategice transnaţionale vor fi 
gestionate de Agenţia Naţională şi au rolul de a continua fostele parteneriate 
multilaterale centralizate, de tipul Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da 
Vinci. Ele permit o mare flexibilitate a tipului de parteneri implicaţi, pentru că se 
încurajează abordările cross-sectoriale. Şi în privinţa parteneriatelor strategice 
transnaţionale finanţarea va fi simplificată, utilizând în cea mai mare parte sume 
forfetare şi baremuri de costuri unitare, pentru o durată de 2-3 ani, în general, cu un 
minim de 6 luni pentru proiectele de tineret. De asemenea, aceste parteneriate 
permit o varietate de activităţi care pot fi realizate: dezvoltare, testare, adaptare şi 
adoptare/implementare a unor practici/metode inovatoare în educaţie sau formarea 
profesională; facilitarea recunoaşterii şi a certificării abilităţilor şi competenţelor 
dobândite în anumite contexte formale, nonformale şi informale (din acest punct de 
vedere, se utilizează instrumente de tipul ECTS, ECVET, Europass etc.); iniţiative 
care au ca rezultat creşterea implicării sociale şi a spiritului antreprenorial; 
iniţiative privind cooperarea între autorităţi locale/regionale cu scopul dezvoltării 
sistemelor de educaţie, formare, tineret şi al integrării lor în strategia de dezvoltare 
locală/regională. Principiile de finanţare au în vedere diverse categorii de cheltuieli, 
precum: managementul şi implementarea proiectului- sumă forfetară lunară, 
diferenţiată în funcţie de statutul ocupat în cadrul parteneriatului 
(coordonator/partener); mobilităţi pentru reuniuni de proiect; finantare pentru 
transport şi 2 zile subzistenţă (sumă forfetară); salarii/onorarii pentru producerea 
„rezultatelor intelectuale”, raportate la costuri unitare /zi de lucru; organizarea unor 
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evenimente de diseminare – cost unitar pe participant (subzistenţă); mobilităţi care 
vor să îndeplinească obiectivele proiectului: costuri unitare lumpsum pentru 
transport şi subzistenţă (pe categorii de personal şi pe tipuri de durată); costuri 
excepţionale – subcontractări de servicii sau achiziţii – costuri reale; costuri pentru 
nevoi speciale – costuri reale, realizate efectiv. Pentru primul item (management şi 
implementare), finanţarea se va acorda automat oricărui proiect aprobat, în timp ce 
pentru toţi ceilalti itemi este necesară o justificare detaliată în aplicaţie, prin care să 
se demonstreze relevanţa şi necesitatea. Din acest punct de vedere, Agenţia 
Naţională nu va aproba ex-ante decât acele costuri menţionate în aplicaţie pentru 
care se realizează o justificare pertinentă. În urma evaluării raportului final 
(completat la finalul perioadei contractuale, deci după implementarea 
parteneriatului), grantul aprobat iniţial va fi menţinut sau diminuat în funcţie de 
calitate, impact, transferabilitate, sustenabilitete. Sub nicio formă grantul nu poate 
fi mărit. Astfel, proiectele derulate în cadrul noului program al Uniunii Europene 
pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport, Erasmus+, vor constitui o 
premisă importantă pentru promovarea interculturalităţii, a dezvoltării 
competenţelor elevilor/studenţilor şi/sau ale profesorilor, pentru creşterea calităţii 
actului educaţional, pentru stimularea interesului faţă de învăţare şi faţă de 
formarea profesională continuă, în acord cu evoluţia societăţii, a ştiinţei şi a 
tehnologiei. 
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Arta suprarealistă completează lista de semnificaţii graţie tablourilor lui 

Remedios Varo, scriitoare şi pictoriţă spaniolo-mexicană ale cărei picturi, venite 
dintr-un mod particular de a simţi, uimesc privitorii prin îmbinarea fericită între 
sugestii, intuiţii, asocieri declanşatoare de sentimente inerente omului. Volumul 
Vânătoarea de stele împrumută tendinţele prozei contemporane prin influenţa 
autobiografică şi cea biografică (personajele literare sunt figuri cunoscute din 
lumea artei). Această operă cu un puternic ecou subiectiv reprezentat de memorii 
sau scrisori urmăreşte istoria personală a Zamiei, o tănără scriitoare, soţie a unui 
diplomat la Paris care suportă ameninţările regimului comunist havanian şi ale unui 
soţ care se opune actului creaţiei, şi a lui Remedios Varo, o pictoriţă suprarealistă, 
un alter-ego al lui Zoe Valdes. Cea dintâi căutătoare de oceane, cealaltă… 
vânătoare de stele. Ambele au aceeaşi traiectorie a destinului, sinuoasă, supusă 
vicisitudinilor vremii, marcată de experienţa nefericită a exilului, de acceptarea 
statutului de minoritar veşnic în căutarea unui loc al mai binelui şi al regăsirii 
sinelui. Scriitoarea invită cititorul în atmosfera inedită a suprarealiştilor secolului 
trecut, introducând figuri precum André Breton, Victor Brauner, Benjamin Péget, 
Diego Rivera sau Salvador Dali. Remedios Varo se refugiază în Mexic din cauza 
regimului nazist din Spania, spaţiu în care se regăseşte cu greu dat fiind că este 
ocupat de Frida Kahlo şi Diego Rivera. Cu toate acestea, experienţele personale, 
atipice şi extravagante, aduc creaţiilor sale acel ceva incitant, interpretat în cheie 
suprarealistă. Încă din primele pagini se observă trimiterile picturale datate exact, 
ceea ce imprimă operei un aer de autenticitate: „…mă transformam în La femme 
qui pleure, ca în portretele prin care Picasso o umilea pe Dora Maar” (Valdés, 
2010: 19). Mâinile pictoriţei, pergament de vise, răscolesc amintiri şi au forţa de a 
reda prin culoare universuri călăuzite de criptic. Prima referinţă picturală îi aparţine 
înseşi Zamiei, intitulat Natură moartă înviind:  

„În centru era o lumânare aprinsă-a spus că o reprezenta pe ea însăşi-şi în jur 
zburau prin aer farfuriile şi fructele care ar fi trebuit să stea pe masă. Dădea 
impresia că faţa de masă levita în cerc, călăuzită de forţe de dincolo, de energii 
oculte” (Valdés, 2010: 26).  
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Expunerea vagă a subiectului picturii nu arată că opera este lipsită de 
profunzime, ci probează complexităţile lui aparte, integrate în observaţiile 
scriitoarei referitoare la capacitatea de a calcula viitorul prin penel şi să scrie din 
viitor neştiind dacă vreodată îl poate proba. Individulizarea pictoriţei prin 
lumânarea aşezată strategic în mijlocul mesei în formă circulară, pesemne, un axis 
mundi, şi dezordinea aparentă, impusă de fructele în aer desprinse de farfuriile lor, 
înfăţişează lumea acesteia în care îşi găseşte un rost şi un echilibru, univers bizar 
pentru ceilalţi care nu îi împărtăşesc aceeaşi viziune. Fructele plutesc în jurul 
lumânării ca într-un câmp gravitaţional, pictate în nuanţe de roşu, culoarea-i 
preferată, refuzând să se aşeze pe fotoliul ponosit al griului existenţial, sugerat de 
banalele farfurii.  

Atitudinea artistică a lui Remedios Varo se referă la un nou creator, o 
delimitare între sine şi alţii, asemenea avangardei, anunţând o forţă creativă ce 
înlătură copierea lumii naturale. Atracţia abstractului nu o opreşte pe R. Varo să-şi 
creeze un stil versatil, verist, o formă de defilare a suprarealismului identificat prin 
onirism, realitate magico-poetică, imagistică puternică, deseori cu un puternic 
impact emoţional.  

În majoritatea tablourilor linia este un element esenţial al compoziţiei, însă, în 
cazul de mai sus, cercul zdruncină monotonia realităţii cotidiene, prin relevarea 
altor lumi posibile. Ritmul mişcării, dat de forma ciclică a mesei, feţei de masă, 
fructelor şi farfuriilor este impus tot de figura impunătoare a lumânării, un 
quiproquo sugestiv, ordonând de la înălţime. O potenţială încordare se identifică în 
imaginea feţei de masă boţite precum şi a fructelor aflate în descompunere. Retina 
periferică a privitorului apreciază însemnătatea verticalei impusă de prezenţa 
lumânării, simbol al luminii, punte de legătură între spirit şi materie. Prin extindere, 
specifică Novalis, ceara, fitilul, focul, aerul activează toate puterile naturii 
(Chevalier, Gheerbrant, 1998: 243), iar Bachelard insistă pe firea solitară a 
acesteia, aluzie la înclinaţia firii umane înspre solitarism, ipostază sinonimă cu cea 
a pictoriţei. Compoziţia este un univers imaginar cu o perspectivă distorsionată în 
interiorul căruia Remedios se regăseşte pe sine.  

În spaţiul tabloului protagonistei, imaginar şi imaginat, cititorul caută contururi 
clare, însă atipicul atmosferei bizar suprarealiste îi înşală aşteptările, simţind o 
uşoară înstrăinare prin simplul fapt de a nu fi găsit un element animat. Ceea ce 
poate fi resimţit ca lipsă, un suflu uman, este sugerat concret prin lumânare, 
menţinând o stare de trezie, obscurul fiind eliminat odată cu flacăra lumânării 
arzând, lumină pentru ochi şi pentru spirit. Aşadar, pictoriţa preferă varianta 
alegorică a sinelui, o lumânare, simbol al vieţii ascendente, o scară de ascedere 
înspre o treaptă superioară existenţială, pesemne înfrăţire cu zenitul.  
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Mesajul tabloului Natură moartă înviind rezumă definiţia suprarealismului drept 
o reprezentare mentală pură în care două realităţi distante vor condiţiona producerea 
imaginii, asociate inconştient de subiectul perceptor, „din această alăturare ad hoc 
luând naştere, ca urmare a diferenţei de potenţial dintre cei doi «conductori», o 
«lumină a imaginii», a cărei intensitate depinde de mărimea acestei diferenţe” 
(www.revista-apostrof.ro/articole.php?id=153, Imaginea poetică suprarelistă, de 
Ovidiu Morar). Subtil, se instaurează o dimensiune psihologică specifică spaţiului 
plastic modern, preocupată fiind pictoriţa de starea de spirit indusă, idee vehiculată 
de Kandinsky în calitate de teoretician al artei. Dacă spaţiul este conturat graţie 
obiectelor statice din tablou, timpul îşi face simţită prezenţa nu prin ceas sau 
clepsidra, ci prin dansul fructelor haotice, stare de levitaţie şi în Evadarea.  

Deasupra cercurilor concentrice, ascunse în acelaşi obsedant clar-obscur, 
câteva albine par a face corp comun cu peisajul în sine. Contemplatorul îşi poate 
ridica privirea către acea zonă în care aceşti zburători aut-sideri nu stau de strajă, 
dar zborul lor greu apasă totuşi încăperea. Albinele mutante, străine teluricului, fac 
şi ele parte din imaginaţia atipică a pictoriţei suprarealiste, mesagere deja ale 
viitorului. Spre deosebire de Andrea Kowch care lărgeşte paleta entomologică prin 
viespi, lăcuste sau diferite specii de fluturi, Varo optează pentru albine. O lume 
insolită şi derutantă, populată de semne obsesive şi onirice, obsesii ale pictoriţei 
mexicane. Chiar dacă acest univers fantasmagoric pare bizar din afară, pentru cel 
din interior are propria coerenţă, cerând o sintaxă permanentă pentru a nu i se 
zdruncina ordinea. Ciudatele insecte hibride amintesc de cele fantastice ale lui 
Hieronimus Bosch, Pieter Brueghel cel Bătrân sau Salvador Dali. Albinele lui 
Remedios Varo îşi pierd valenţele divine, nu induc privitorului decât o ştearsă 
senzaţie de linişte, deoarece rămân ancorate într-o zonă iritantă a misterului 
impalpabil, un univers vizionar-grotesc, cu neputinţă de a concretiza. Dacă pentru 
creaţia daliniană musca „e superioară prin suavitate, întocmai cum flautul are 
accente mai melodioase decât trompeta ori ţimbalele…şi prea dragă-i lumina” 
(Déon, 1994: 252) pentru pictoriţa catalană albinele reprezintă dovada clară a unui 
larg spectru pictural, al unei arte şanjabile, nesupusă constrângerilor şi rigorilor 
clasice. Albinele în acest tablou dezmorţesc materia şi spiritul. 

Majoritatea picturilor sunt susceptibile de o interpretare biografică, întrucât 
Zoe Valdes s-a interesat de istoria personală a pictoriţei care „nu doar crea o operă 
avangardistă, ci o şi trăia pe propria piele…Femeia a ales să îşi trăiască viaţa 
atipic, pentru că de cele mai multe ori, geniul artistic vine la pachet cu o atitudine 
extravagantă în ceea ce priveşte existenta de zi cu zi. Ea nu a putut trăi oricum, ci 
şi-a creat propria libertate prin diverse acţiuni ieşite din tipare. Una dintre ele 
consta în a trimite scrisori unor necunoscuţi, fără să noteze adresa sau numele 
expeditorului, doar în încercarea de a ghici emoţia celui care citeşte rândurile 
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scrise, adresate lui printr-un joc al hazardului” (http://townportal.ro/carti/editura-
trei/zoe-valdes-vanatoarea-de-stele/).  

În antinomie cu Evadarea, o alegorie a unui eveniment din viaţa pictoriţei, 
tabloul Natură moartă înviind vorbeşte exclusiv de sine, iar interpretarea în variantă 
ekphrastică este clară deoarece tabloului i se cunoaşte titlul, altfel spus un prim nivel 
al cunoaşterii, iar descrierea acestuia orientează deja cititorul către o “iniţiere în 
mişcare” spre o geografie a tăcerii picturale. Din pasajul descriptiv lipsesc detaliile, 
omiţând cadrul, atmosfera, fiinţele ciudate, întâietate având elentele cheie: lumânare, 
fructe, farfurii. Această inserţie ekphrastică trimite la categorisirea lui Page du Bois 
căruia îi atribuie trei funcţii: citatul, pauza, sinecdoca (Sărăcuţ, 2015: 23). Scenariul 
epic suportă o întrerupere pentru infiltrarea descrierii compoziţiei plastice, această 
pauză descriptivă trădează perspectiva unui novice în ale ţesăturii picturale, 
naratoarea abia făcând cunoştinţă cu universul tematico-artistic al lui Remedios 
Varo, oscilând între misticism-ermetism-onirism. De fapt, fragmentul funcţionează 
ca o sinecdocă, descrierea lumânării reprezentând partea întregului operei.  

În lucrare R. Varo dă naştere unei realităţi prin redarea impresiilor reţinute de 
memorie pentru a reproduce ceea ce a fost trăit. Pentru a nu le uita, artista le 
fixează pictându-le. Opoziţia între ceea ce a fost trăit în realitate şi ceea ce este trăit 
prin culoare, pare destul de evidentă. Pictoriţa a eliminat obişnuinţa cotidianului 
printr-un inedit care o împlineşte cel puţin în spaţiul sacru al lucrărilor sale; 
memoria sa seamănă cu “o magazie a unei case vechi, ca o debara în care lucrurile 
se aruncă de-a valma, talmeş-balmeş, dar în care nu poate fi ordine pentru că 
uneori scotocim în lucrurile aruncate” (Liiceanu, Aurora, 2012, p. 46), reiterând 
accepţiunea lui Freud conform căreia femeile sunt un “continent întunecat”. 
Fundalul gri-cenuşiu al tabloului păstrează reminiscenţe memoriale împământenite, 
făcând-o să deschidă porţile trecutului, învârtindu-se într-un cerc închis. Mişcarea 
reprezentată de fructele în aer şi de albinele zburătoare, nu trebuie privită ca 
mişcarea fizică a unor corpuri materiale, ci ca zbucium al unei persoane căreia îi 
lipseşte ceva sau tinde spre acel ceva. Spectacolul este oferit de tabloul în sine şi 
mai puţin de redarea scheletică a acestuia, aşa cum o face naratoarea în descrierea 
impusă de logica discursului. Descrierea nu este una de tip exhaustiv, consumând 
toate calităţile operei, ci îi oferă cititorului privilegiul de a se documenta cu privire 
la stilul şi lucrările lui R. Varo. Dintre cele trei funcţii identificate de Phillipe 
Hamon (Hamon, 1993: 91) în sfera descriptivului, în tabloul menţionat anterior se 
potrivesc cea a clasificării (nommer) şi cea a identificării (dénomination). Acest tip 
de descriere ekphrastică accentuează impresia de realitate, influenţând apropierea 
cititorului cu textul, dat fiind că obiectul descrierii este un tablou real. Cititorul este 
invitat să contempleze pânza, pentru a nu rămâne captiv mrejelor mimesisului şi 
forţat să caute alte detalii semnificative şi persuasive pentru decriptarea tabloului.  
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Dacă a reprezenta arta înseamnă „a face absentul prezent”, admitea filozoful 
francez Régis Debray (Stoleriu, 2013: 83), în cazul lui Remedios Varo arta 
nonverbală şi simultană se traduce prin aducerea viitorului în prezent, un dialog tacit 
al timpurilor caracteristic dialecticii dintre abstract şi reprezentare. Ca şi în cazul 
creaţiilor Fridei Kahlo sau daliniene, lectura unei imagini constituie o incitare a 
memoriei privitorului. În rolul său de descriptar, va apela la cunoştinţe temeinice în 
domeniul artei plastice. În cazul tabloului Natură moartă înviind, o lectură 
premergătoare trecutului biografic al pictoriţei ar facilita descifrarea tabloului, ar fi 
mai aproape de învelişurile inimii sale văzute ca un măr putred (Valdés, 2010: 47). 
Asemenea lui Dali, inventator al unei cosmogonii cu ceasuri moi sau al unor ouă 
stânde pe farfurii fără farfurii, R. Varo- homo viator între Casablanca, Tanger, 
Madrid sau internatul de măicuţe, se cufundă în reverii de o înaltă speculaţie. Obsesii 
fantasmagorice ale pictoriţei îl împing pe cititorul-descriptar către pânze salvatoare 
de lumi, păzite de ea însăşi travestită în lună, confidenta şi alter-ego mut: „-Luna, a 
murmurat Remedios, cât mi-ar plăcea s-o prind, s-o legăn, să-i dau să mănânce 
hrana celestă, s-o hrănesc ca pe un bebeluş. Într-o noapte, am visat că nasc o lună 
imensă…” (Valdés, 2010: 70). În descrierea operei menţionate mai sus, singura 
trimitere probabilă a autoarei rămâne sub semnul posibilităţii, întrucât naratoarea 
susţine afirmaţia prin stil indirect, nu prin replica unui dialog autentic. Altfel spus, 
întreg pasajul descriptiv aparţine unui singur actant, al căutătoarei de oceane, 
naratoarea propunând cititorului o devoalare a obiectului vizual, redus la câteva tuşe. 

Lumea foarte personală a lui R. Varo, cea care prefera irealitatatea 
suprarealismului văzut drept cod de viaţă, imprimă cotidianului un aer nemaiîntâlnit, 
posibilă influenţă a lui Péret, amintind oricărui iubitor de frumos că „viaţa nu merită 
trăită fără artă” (Valdés, 2010: 101) şi că visul, ideea, destinul, timpul şi 
spiritualitatea o reechilibrează. Pictoriţa catalană se află într-o continuă căutare a unui 
loc în care se aude doar şuierul tăcerii, al tăcerii interioare, pierdută din copilărie şi 
mult râvnită; în încercarea de a-i da un sens cosmic îşi imaginează o lume altfel 
renăscută din pensulă şi culoare: „S-a lăsat cea mai divină linişte în jurul scurtului 
murmur al unei pete” (Valdés, 2010: 132). Mica pasăre absolută, aşa cum o numea 
iubitul ei Victor Brauner, strecoară în operele sale detalii personale care să 
completeze decorul interior, aspect vizibil şi în Natură moartă înviind, reînfiinţată nu 
prin pierdutele albine extraterestre, ci prin fructele zeci, inimi ale pictoriţei, fidelele 
mere. Prezenţa albinelor reliefează temerile constante care îi dădeau târcoale, iar 
mierea unge cicatricile, urme ale închiderii de orizonturi.  

R. Varo, ca orice reprezentant al artei moderne, ridică stindardul unui nou „-
ism” printr-o intensitate a expresiei, claritate a structurii şi simplitate tehnică. 
Originalitatea rămâne imboldul unei experimentări permanente menită să o 
debaraseze de frumuseţea ideală şi de fidelitatea faţă de natură, asociate artei în 
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genere. În acelaşi volum, o altă descriere realizată de aceeaşi voce auctorială reface 
decorul curentului suprarealist:  

„A început pe pânză un tablou între alb şi argintiu, a pictat salonul, perdelele 
care zburau, covorul în mijloc şi pe el o femeie cu părul lung, roşcat, care ţine în 
mână un ghem de lână al cărui fir o înlănţuie de figura unui bărbat, în al cărui 
piept se deschide un labirint de porţi gotice şi din ele zboară păsări, nu ştim dacă 
intră sau dacă ies. Bărbatul a fost ţesut de mâna femeii, sau ea îl destramă, nu are 
chip, pe podeaua din lemn strălucesc risipite frunzele toamnei care au intrat pe 
fereastră” (Valdes, 2010: 187).  

Se observă cu uşurinţă lipsa fineţii articulării esenţialului. Privirea care 
străbate acest spaţiu se loveşte de un perete al comunului, neîndrăznind a scotoci 
prin sertarele interiorului mistic a cărui forţă atrage iremediabil. O tehnică probabil 
preferată de autoare pentru a nu dezlega misterul. Cititorul-privitor are această 
menire de a o decripta, sarcină deloc anevoioasă dat fiind că pasajul ekphrastic face 
trimitere la o operă reală, Dead leaves („Moartea ne părăseşte”), individualizată în 
roman printr-un titlu fals, Frunze moarte. Privind tabloul lui R. Varo, simpla 
„reprezentare verbală a unei reprezentări vizuale” (Grigorescu, 2001: 12) 
reprezintă un concept riguros, dar mult mai deschis, ieşind din parametrii limitaţi ai 
descrierii unei opere de artă într-un text, chiar dacă se optează pentru un obiect 
artistic sau unul din realitatea trăită (Krieger, 1992: 7). Relaţia imagine-cuvânt 
capătă personalitate în acest roman graţie capodoperelor pictoriţei catalane. 
Descrierea simplisimă a tabloului mai sus-numit are o dublă conotaţie: pe de o 
parte, etichetează o persoană care nu flirtează cu lumea artei, pe de altă parte, se 
optează pentru o singură reprezentare pentru ca realul să nu-şi piardă din fermitate. 
Sfidarea detaliului rămâne un instrument de păstrare a artei sensibilului nealterată, 
iar adâncirea analizei semnificaţiilor tabloului va fi pasată cititorului-contemplator, 
înzestrat cu o privire gnoseologică, invitat la o vizită în lumea artei. Tabloul este un 
cadou făcut lui Rodrigo, iubit ce i-a influenţat mult stilul. Realitatea nesuferită este 
sugerată de gri, copleşită de părul roşcat-rădăcinile stelelor nevăzute, podoabă 
capilară ce l-a urmărit şi pe Victor Brauner pe care l-a pictat deseori: „Părul tău e 
lichid sau aproape o flacără lichidă care loveşte vântul ce învăluie obiectele în care 
ar dori să fie sau din care ar dori să facă parte” (Valdés, 2010: 178). Tabloul-
microcosmos ţese destinul unora care şi-au împărtăşit dragostea: Varo şi Rodrigo. 
Firul sugerează faptul că sunt uniţi pe vecie. 

Analiza prezenţei ekphrasisului impune câteva observaţii. Romanul abundă în 
referinţe ekphrastice prin citarea titlului sau a autorului picturii. Această strategie 
pregăteşte terenul pentru o mai bună cunoaştere a vieţii pictoriţei catalane: Fuga, 
repetat deseori, Tout le monde s’en va, Femeie plecând de la psihanalist, Frunze 
moarte, Amintiri ale walkiriei sau Hidră sălbatică, Turnul. În acest caz, nu se 
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optează pentru descrieri ale tabloului evidente cu scopul de a fi contemplate de un 
personaj descriptar, ci acest impuls se limitează la câteva detalii ale scenei, 
provocându-l pe cititor să se documenteze. Volumul Vânătoarea de stele nu 
însumează descrieri ekphrastice substanţiale, deseori rezumându-se la simple citări 
ale pictorilor din diverse curente artistice cu aceleaşi afinităţi cu ale lui R. Varo, nu 
se aglomerează cu astfel de descrieri.  

Autorul preferă evocări picturale. Pesemne, se vrea o familiarizare cu temele, 
motivele, sursele de inspiraţie, file din istoria personală a pictoriţei şi se protejează 
capodoperele sale prin simplul motiv de a nu fi traduse în filigranul detaliilor. 
Operele de artă, introduse în acest univers ficţional, acela al artelor vizuale, suscită 
manifestări contorsioniste din partea cititorului de a se adapta unui alt limbaj şi 
unui alt cod. Provocatoare rămâne, totuşi, opera lui Zoé Valdés, precum şi tehnica 
în sine, de a-l încuraja pe lector să deschidă un album de pictură sau, de ce nu, să 
viziteze un muzeu pentru a se delecta în faţa unui tablou de factură suprarealistă şi 
pentru a găsi posibile răspunsuri. Ekphrasis-ul dă chip personajelor, pânza având 
pe rând rolul unui instrument cultural, unei oglinzi, unei virtuţi terapeutice sau al 
unui arc în timp. Tablourile lui Remedios Varo, menţionate de autor frecvent prin 
titlu şi prin înregistrarea reacţiilor protagonistei, creionează portretul unei inse cu 
forme particulare în artă, dar şi în viaţa personală, reflectată în lucrări în formă 
nedeliberată, explorând domeniul sensibilului.  
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Cultură şi comunicare 
 

 126

 

IMPORTANŢA COMUNICĂRII LITERARE ÎN SOCIETATE 
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Filozoful român Constantin Noica, în plin materialism, avea următoarea opinie:  
„Gândirea omului, scria el, nu putea să nu fie solidară, în adânc, cu ea însăşi; 

nu se putea ca ea să conceapă 2000 de ani ceva şi să găsească dintr-o dată 
altceva. Este bine să-ţi reaminteşti lucrul acesta, spre a nu nesocoti prea mult 
trecutul uneori, spre a nu-l glorifica prea mult alteori, deplângând prezentul ca o 
rătăcire. Cultura noastră este o lentă şi sigură desfăşurare cu sens, de la fiinţa 
„fizicienilor” presocratici până la necesitatea legică a ştiinţei de astăzi”.1 

După cum a precizat Alfred Smith, profesor emerit şi antropolog la 
Universitatea din Texas, cultura este un cod pe care noi îl învăţăm şi îl schimbăm 
cu alţii, iar această învăţare şi acest schimb necesită comunicare.2 Comunicarea 
duce la înţelegere. Pentru Habermas, înţelegerea are loc atunci când „între membrii 
unei comunităţi lingvistice se realizează un acord în privinţa justeţei unei 
exprimări relativ la un fundament normativ recunoscut în comun.”3 

Comunicarea necesită coduri şi simboluri care trebuie să fie învăţate şi date 
mai departe celorlalţi. Godwin C. Chu a observat că fiecare model cultural şi 
fiecare act direct al comportamentului social presupune comunicarea.4 Pentru a fi 
înţelese, trebuie studiate împreună. 

Cel mai adesea, cultura este văzută ca un sistem de principii care determină 
întreaga activitate a unei colectivităţi. Altfel spus, cultura se referă la valorile 
sociale transmise, comportamente şi simboluri care sunt împărtăşite de către 
membrii unui grup social, şi cu ajutorul cărora aceştia interpretează şi îşi 
îmbogăţesc experienţa şi conduitele.5 Cultura este un set de valori acceptate de 
indivizi, grupuri sau societăţi, iar rădăcinile ei sunt multiple.  

Manifestările noastre, cotidiene sau care ne determină evoluţia şi deciziile, 
sunt rodul mai multor factori, dintre care am selectat doar câţiva, punând accentul 
pe dinamism şi selectivitate, pe însuşiri şi reprezentabilitate.  

                                                 
1 ConstantinNoica, Douăzeci şi şapte trepte ale realului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 6. 
2 Alfred G. Smith, Communication and culture; readings in the codes of human interaction, New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1966, p. 81. 
3 Habermas, Jurgen, Cunoaştere şi comunicare, Bucureşti, Editura Politică, 1983, p. 201. 
4 Godwin C. Chu, Radical Change through Communication in Mao's China, 1977, p. 55 
5 Anton Dumitriu, Culturi eleate şi culturi heracleitice, Bucureşti, Cartea Românească, 1987, p. 108. 
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Aceasta ţine de tradiţie şi de mediu educaţional, în egală măsură, dar şi de 
opţiuni. Astfel, tragem concluzia că un accent deosebit pus pe transmiterea ei prin 
familie, şcoală, mass-media şi modele demne de urmat ar putea oferi o şansă 
individualizării şi formării personalităţii tinerilor de azi. O cultură înaltă, într-un 
mediu adecvat, ar crea un climat de studiu şi de muncă, ar duce la evitarea sau 
rezolvarea conflictelor între indivizi şi grupuri şi ar crea caractere tolerante.6 

Termenul cultură (engl. Culture) cunoaşte numeroase moduri de utilizare şi 
semnificaţii diferite. Rareori, un semnificant a acoperit atât de mulţi semnificaţi – 
cf. Saussure – termenul se aplică tot atât de bine lucrărilor agricole („cultura 
cerealieră”), corpului uman („cultura fizică”), spiritului unui individ („cultura 
generală”), unei întregi societăţi („cultura franceză”), umanităţii („cultura clasică”) 
sau biologiei („cultură microbiană”).7  

Probabil, datorită ariei largi de extindere a constituit obiectul multor polemici 
politice sau ştiinţifice. În acelaşi timp, rareori o noţiune a fost atât de bogată în 
sensuri. Deja în 1952, doi autori americani, A.L. Kroeber şi C. Kluckhohn, 
numărau 160 de definiţii date de antropologii, sociologii sau psihologii englezi, 
începând cu mijlocul secolului al XVII-lea.  

După E. Morin, „noţiunea de cultură este, în ştiinţele sociale, noţiunea cel mai 
puţin definită; când înglobează întreg fenomenul uman pentru a se opune naturii, 
când desemnează locul în care se adună tot ceea ce nu este nici politic, nici 
economic, nici religios”8.  

Noţiunea beneficiază şi suferă, în acelaşi timp, de un exces de sensuri şi de 
multiplicarea semnificaţiilor care au îmbogăţit-o de-a lungul istoriei. De aceea, 
pentru o mai bună înţelegere este necesară, mai întâi, stabilirea originii termenului 
şi apoi dezbaterea unor contribuţii atât ale tradiţiei literare şi politice, cât şi ale 
demersului antropologic. „Vom putea, în acest fel, să accentuăm mai bine 
specificitatea abordării sociologice.”9 

Etnosociologul Edward O. Wilson, profesor la Universitatea Harvard, şi 
Charles J. Lumsden susţin că genele şi cultura umană sunt interdependente de mii 
de ani.  

Ei îşi intitulează teoria „coevoluţie genetico-culturală”. Cei doi spun că este 
timpul să introducem biologia şi ştiinţele sociale într-o nouă ştiinţă umană 
darwinistă...  

                                                 
6 Boteanu, Mirela, Limbaj şi comunicare în societate, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 

2010, p. 6. 
7 Gilles Ferreol (coord.), Dicţionar de sociologie, prefaţă la ediţia în limba română: Septimiu 

Chelcea, Adrian Nicolau, Bucureşti, Editura Ştiinţă şi Tehnică, [1997], p. 47. 
8 E. Morin, Encyclopaedia Universalis, vol. 14, 1989, p. 677. 
9 Gilles Ferreol, op. cit., p. 48. 
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Wilson şi Lumsden au publicat o carte în care sugerează că evoluţia culturală 
şi genetică au devenit reciproce de acum două milioane de ani, alimentându-se 
reciproc şi iniţiind un „foc prometeic”10, care a condus la evoluţia creierului la un 
nivel niciodată atins de un alt organ. Coevoluţia genetico-culturală a dus la 
dezvoltarea minţii omului de astăzi şi la cultura lui. Implicaţiile sociobiologiei 
asupra comportamentului uman sunt multiple şi continuă să fie larg discutate, 
inspirând foarte multe studii care au întărit convingerile susţinătorilor, dar nu prea 
au schimbat părerea adversarilor teoriei. 

Constantin Noica spunea că trecutul, cu acumulările sale de milenii (cultura 
greacă ea însăşi se desfăşoară pe mai bine de un mileniu) oferă creaţii, mituri sau 
chiar rituri, ca tot atâtea sedimentări ale experienţei umane care nu pot fi regăsite 
sau refăcute în fiecare generaţie. Umanismul actual ar trebui să caute ce este şi ce 
trebuie să fie omul, săpând în acesta nu doar până la stratul Cicero, unde se 
opriseră câţiva umanişti italieni, nici măcar până la stratul tragicului antic, ci până 
la foamea originară, la frica originară, la eros-ul şi logos-ul mitic al începuturilor. 
Şi, de altfel, nu le dezvăluie permanent explorările în inconştient pe care le face 
asupra lui tocmai omul modern, cu atâtea tehnici, de la roman până la psihanaliză? 
„Dar oricât s-ar adânci istoric şi antropologic umanismul, întoarcerea la greci, 
consideră Noica, rămâne un sens obligat – şi în această privinţă umanismul este 
retrospectiv – în măsura în care omul şi epocile mai noi pot uita de raţiune.”11 

Toate culturile au conceput, în felul lor, fiinţa; altminteri, ele nu ar fi culturi, 
adică nu ar ridica întâmplările la legi totalizatoare şi situaţiile individuale la ceva 
universal. Pentru toate culturile trecute, fiinţa era travestită, mitic, religios sau, 
oricum, altfel. În istoria ştiută nouă, numai grecii au conceput fiinţa care să nu fie şi 
divinitate sau, în orice caz, ei singuri au un concept al fiinţei netravestite. Ei şi-au 
pus problema fiinţei ca fiinţă. În felul acesta, au trezit, pentru ei şi pentru cei ce 
aveau să-i urmeze şi cunoască, răspunderile şi funcţia raţiunii. 

Studiul elementelor dintr-o cultură, influenţa demonstrabilă sau sugerată a 
acestora, departe de a minimaliza originalitatea sau valoarea unui subiect în 
discuţie, este dovada puterii de asimilare creatoare şi capacitatea de a fuziona, 
deschiderea şi regândirea unor teme majore. 

Cultura este prezentă pretutindeni şi însoţeşte societatea nu ca o umbră, ci, 
dimpotrivă, ca însăşi fibra ei esenţială.  

„Examenul atent şi stăruitor al culturii noastre populare, scria Lucian Blaga, 
ne-a dus la concluzia reconfortantă despre existenţa unei matrici stilistice româneşti. 

                                                 
10 Charles J. Lumsden; Edward O. Wilson, Promethean fire: reflections on the origin of mind, 

Harvard University Press, 1983, p. 34.  
11 Constantin Noica, „Prospectiv şi retrospectiv în umanism”, in: Revista de filozofie, tomul 20, nr. 

7, 1973, p. 841. 
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Latenţele ei, întrezărite, ne îndreptăţesc la afirmaţia că avem un înalt potenţial 
cultural. Tot ce putem şti, fără temerea de a fi dezminţiţi, este că suntem purtătorii 
bogaţi ai unor excepţionale posibilităţi. Tot ce putem crede, fără de a săvârşi un 
atentat împotriva lucidităţii, este că ni s-a dat să luminăm cu floarea noastră de 
mâne un colţ de pământ. Tot ce putem spera, fără de a ne lăsa manevraţi de iluzii, 
este mândria unor iniţiative spirituale, istorice, care să sară, din când în când, ca o 
scânteie, şi asupra creştetelor altor popoare. Restul e – ursită.”12 

Limba nu este doar mijloc de comunicare, ea nu doar ajută oamenilor să-şi 
exprime gândurile şi sentimentele. Prin ea, insul realizează cine sunt cei de-un 
neam cu el şi cine sunt strănii, cine îi sunt fraţii, verii şi neamul. Prin limbă, ajunge 
la străbuni. Prin cunoaşterea limbii române, Miron Costin, care ştia şi alte limbi, a 
avut revelaţia că moldovenii, muntenii şi transilvăneni sunt de un neam şi toţi se 
trag de la Roma. Instituţia limbii ca tradiţie este dependentă de procesele sociale ce 
nu intră în relaţiile normative. Limba este un mediu al dominaţiei şi puterii sociale, 
prin ea se organizează grupurile şi instituţiile statului, prin limbă se elaboraeză 
norme şi legi. Limba nu reprezintă doar veştmântul exterior al gândirii; este 
armătura ei internă. Ea nu se mărgineşte să o traducă în exterior, odată ce s-a 
format, ci creează gândire. Gândurile, scriu Michael Devitt şi Kim Sterelny, diferă 
nu numai prin „«conţinutul reprezentaţional», deoarece acelaşi conţinut poate fi 
implicat într-o convingere, dorinţă, iar fiecare dintre ele este o stare care 
controlează comportamentul.”13 

Limba este însă pecetea spirituală a unui popor. „Nu noi suntem stăpânii 
limbei, ci limba e stăpâna noastră, precum într-un sanctuar reconstituim piatră cu 
piatră tot ceeace fost înainte – nu după fantezia sau inspiraţia noastră momentană, 
ci dupa ideea în genere şi în amănunte care a predominat la zidirea sanctuarului – 
astfel trebuie să ne purtăm cu limba noastră românească, nu orice inspiraţie 
întâmplătoare e un cuvânt de-a ne atinge de aceasta gingaşă şi frumoasă zidire, în 
care poate că unele euvinte aparţin unei arhitecturi vechi, dar în ideea ei generală 
este însăşi floarea sufletului etnic al românimii.”14 

Pentru C. Rădulescu Motru, limba „îndeplineşte şi un rol de creaţie. Ea incită pe 
om la inovaţii. Cu cât între membrii unui popor se găsesc mai multe exemplare de 
oameni dotaţi în mod excepţional, cu atât prin incitarea limbii se deschid înaintea 
societăţii orizonturi noi. Tehnica muncii se îmbogăţeşte prin putinţa ce i se dă de a fi 
fructul colaborării între oameni distanţaţi în timp şi spaţiu; inteligenţa membrilor 

                                                 
12 Lucian Blaga, Apriorism românesc, în: Trilogia culturii, Bucureşti, Editurapentru Literatură 

Universală, 1969, p. 258.  
13 Michael Devitt şi Kim Sterelny, Limbaj şi realitate. O introducere în filosofia limbajului, Polirom, 

2000, p. 139. 
14 Mihai Eminescu, Fragmentarium, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedic, Bucureşti, 1981, p. 241. 
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societăţii câştigă aripi ca să se înalţe; cuvântul, prin virtualităţile lui de a crea 
convingeri, spiritualizează tot ce întâlneşte în jurul lui. Societatea prinde prin limbă 
conştiinţa unităţii sale de cultură, şi această conştiinţă are un orizont şi o potenţialitate 
cu mult mai vastă decât avea aceea de origine. Conştiinţa comunităţii de origine este 
prinsă pe rădăcini adânci, dar ea este oarbă cât timp nu vine conştiinţa comunităţii de 
limbă ca să-i dea orizont. Pe baza comunităţii de limbă, şi nu pe aceea de origine, s-au 
trezit în conştiinţa popoarelor europene aspiraţiile spre suveranitatea lor naţională. 
Căci prin cultivarea limbii, un popor începe a se cunoaşte ce este şi ce poate. Creaţiile 
culturale sunt pentru el oglindă, în care se poate vedea şi admira. Naţionalismul 
popoarelor europene din ultimul secol este produsul ideologic al stăruinţii cu care 
fiecare din aceste popoare şi-a cultivat limba.”15 

Unul dintre cei mai importanţi filosofi ai secolului trecut, Hans-Georg Gadamer 
poziţionează limba ca bază ontologică a fiinţelor umane. Pentru Gadamer, limba 
constituie mai mult decât o unealtă pentru a îndeplini scopul cuiva, mai degrabă, 
determină cine este persoana şi ce se va alege de ea. Urmând afirmaţia faimoasă a 
mentorului său, Heidegger, că „limba este casa fiinţei”, Gadamer argumentează că 
„omul trăieşte în şi prin practicile lingvistice, iar limba nu este doar una dintre 
posesiunile omului în lume, de ea depinde faptul că omul are o lume întru totul”16.  

Gadamer spune că limba reprezintă mult mai mult decât un instrument sau o 
unealtă pe care cineva o poate lua, folosi şi pune deoparte pentru altădată. El afirmă 
că în toate cunoştinţele noastre despre lume, suntem întotdeauna deja cuprinşi de 
către limba care ne aparţine. De fapt, suntem întotdeauna acasă prin limbă la fel 
cum suntem în lume.17  

Gadamer priveşte limba ca fiind centrul în întreaga percepţie. Noţiunea lui 
Gadamer de limbă punctează către ceva transcendent. El portretizează puterea 
limbii creând şi recreând o lume diferită, faţă de ceea ce a fost. Pentru Gadamer, 
limba nu este limitată la un stoc de cuvinte şi fraze, de concepţie, puncte de vedere 
şi opinii. Limba nu este convenţionalismul ei elaborat, nici povara preschematizării 
cu care ne încarcă, ci puterea generativă şi creatoare care lucrează fără încetare 
pentru a o face din nou fluentă.18 

Prin calităţile transcendente ale limbii, Gadamer ajunge la o înţelegere 
substanţială de natura judecăţii şi ceea ce trebuie preţuit. Hermeneutica filosofală a 

                                                 
15 C. Rădulescu-Motru, Etnicul românesc. Comunitate de origine, limbă şi destin, Bucureşti, 

Editura Albatros, 1996, pp. 14-15. 
16 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method. (J.Weinsheimer and D.G.Marshall, trans.). New 

York: Crossroad, 1989, p. 443. 
17 Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics (D.E. Linge, trans.). Berkeley: University of 

California Press, 1976, pp. 62-6. 
18 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method. (J.Weinsheimer and D.G.Marshall, trans.). New 

York: Crossroad, 1989, p. 549. 
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lui Gadamer subliniază nevoia pentru o relaţie dialogală. Modelul dialogal pe care 
Gadamer îl propune în Adevăr şi metode (1989) reflectă stilul socratic. Gadamer îşi 
bazează hermeneutica filosofală pe transformarea textului într-o relaţie dialogală cu 
cititorul. Potrivit lui Gadamer, adevărul reiese dintr-un dialog „autentic” dintre text 
şi cititor. El crede că numai participând într-un dialog „autentic”, întrebând şi 
răspunzând constant, adevărul va fi relevat. Pentru a înţelege un text istoric, 
cititorul descoperă întrebarea pe care textul o pune. 19 

Toate dialogurile umane autentice, potrivit lui Gadamer, implică nu numai 
înţelegerea a ceea ce spune celălalt şi a ceea ce simte, ci obţinerea la un consens. 

Pentru Gadamer, această înţelegere unanimă înseamnă transcenderea la o 
universalitate mai ridicată care surclasează nu numai particularitatea unuia, dar şi 
pe a celuilalt. Aşadar, limba completează această fuziune de orizonturi dintre retor 
şi audienţă unde amândouă sunt transformate împreună în diferite fiinţe.”20 

Noam Chomsky, filosof şi lingvist american, a postulat un ansamblu de 
structuri lingvistice abstracte, la care mintea umană este considerată sensibilă, 
structuri care nu trebuie să fie învăţate, deoarece fac parte din sistemul înnăscut de 
cunoaştere al copilului.21 

După părerea lui Dan Sperber, lingvist şi antropolog francez, director la „Centre 
National de la Recherche Scientifique” (CNRS) din Paris, limbajul ca sistem de 
simboluri trebuie radical disociat de alte forme simbolice. După cercetările 
americanului Jerry Fodor, profesor de filosofie, copilul se naşte cu o formă de 
reprezentare, un limbaj al gândirii pe care se grefează toate celelalte forme.22 

După Jean Piaget, gândirea este un ansamblu de capacităţi extrem de vast; 
operaţiuni mintale identice se găsesc la baza contactelor individului cu un registru 
larg de subiecte şi materiale cognitive (spaţiu, timp, moralitate, cauzalitate), iar 
rădăcinile formelor avansate de gândire (de exemplu, raţionamentul în cadrul 
limbajului) pot fi localizate în forme timpurii (cum ar fi soluţionarea unei probleme 
senzoriomotorii de către un copil de un an).23 

Deşi poziţiile lui Chomsky şi a lui Fodor pot părea „extreme” în această 
privinţă, ei nu comit niciodată eroarea care constă în negarea faptului că limbajul şi 

                                                 
19 Petre Anghel, Istoria politică a literaturii române postbelice, Bucureşti, Editura Rao, 2014, p. 121.  
20 Abhik Roy and William J. Starosta, “Hans-Georg Gadamer, Language, and Intercultural 

Communication”, in Human Communication Studies, Howard University, 525 Bryant Street NW, 
Washington, DC 20059, USA.  

21 Jean Piaget şi Noam Chomsky, Teorii ale limbajului. Teorii ale învăţării. Dezbatere dintre..., 
Bucureşti, Editura Politică, 1988, p. 37. 

22 Petre Anghel, Istoria politică a literaturii române postbelice, Bucureşti, Editura Rao, 2014, p. 12. 
23 Jean Piaget şi Noam Chomsky, Teorii ale limbajului. Teorii ale învăţării. Dezbatere dintre..., 

Bucureşti, Editura Politică, 1988, p. 39. 
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cunoaşterea pretind mult mai mult: şi anume, o cultură, interacţiuni sociale, o 
dimensiune emoţională etc. 

Punctul de vedere al românilor, raportat la cel al lui Roller, a fost exprimat de 
Mihai Eminescu cu trei sferturi de secol înainte: 

„Dar ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului şi conştiinţei lor în 
deplinul înţeles al cuvântului. Şi fiindcă spirit şi limbă sunt aproape identice, iar 
limba şi naţionalitatea asemenea, se vede uşor că românul se vrea pe sine, îşi vrea 
naţionalitatea, dar aceasta o vrea pe deplin. Şi nu sunt aşa de multe condiţiile 
pentru păstrarea naţionalităţii. Căci mai mulţi oameni nu sunt meniţi de a-şi 
apropria rezultatele supreme ale ştiinţei, nu sunt meniţi de a reprezenta ceva, dar 
fiecare are nevoie de un tezaur sufletesc, de un reazem moral într-o lume a 
mizeriei şi durerii, şi acest tezaur i-l păstrează limba sa proprie în cărţile 
bisericeşti şi mirene. În limba sa numai i se lipesc de suflet preceptele bătrâneşti, 
istoria părinţilor săi, bucuriile şi durerile semenilor săi.”24 

Este vorba, aşadar, despre o „traducere” sui-generis a unor stări sufleteşti cu 
dimensiune artistică, anterior formulate şi încetăţenite firesc în conştiinţa urmaşilor 
şi în conţinutul adânc al limbii române. Căci e sigur că proverbele, cîntecele de dor 
şi jale, basmele şi ghicitorile, descântecele etc., care aparţin astăzi culturii române 
şi fondului ei permanent, s-au spus aici şi înainte de apariţia limbii noastre, multe 
dintre ele fiind rerostite creator şi integrate în noile şi multele produse ulterioare, 
dintre care numai o parte s-au infuzat în lumea scrisului, altele s-au pierdut, iar 
altele au fost culese sistematic sau urmează să fie (încă Socrate ar fi învăţat un 
descîntec „de la un medic trac, unul clin ucenicii lui Zamolxe, despre care se zice 
că îi face pe oameni nemuritori”: „Prietene, zicea el, sufletul se vindecă cu des-
cîntece. Aceste descîntece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete 
înţelepciunea” – vezi Platon, Carmide).”25 

Persoanele implicate în activităţi sociale presupun stăpânirea anumitor abilităţi 
de comunicare, care să le permită desfăşurarea acţiunilor propriu-zise, de susţinere 
a valorilor sociale şi a politicilor publice. Pentru aceasta, cel care vorbeşte poate 
recurge la domenii precum lingvistica, logica şi ştiinţele comunicării. Sunt 
analizate structura şi elementele argumentelor, alegerea strategiilor persuasive şi 
utilizarea anumitor valori pentru susţinerea anumitor cauze publice.26 

Fondul figurativ implică întotdeauna valori. În fond, orice discuţie publică are 
la bază un conflict de valori. De exemplu: „Orice revendicare cu privire la 

                                                 
24 Mihai Eminescu, Opera politica, p. 344. 
25 George Muntean, „Literatura populară şi proiecţiile etnosului”, in: Interpretări şi repere, Iaşi, 

Editura Junimea, 1982, p. 47. 
26 Lens, Vicki (2005, Jul). Advocacy and Argumentation in the Public Arena: A guide for Social 

Workers. ProQuest Social Science Journals, p. 231. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 133

problemele sociale face apel la moralitate.”27 Deşi aspectele legate de moralitate 
nu sunt prezente la nivel declarativ, ele îşi fac simţită prezenţa chiar şi atunci când 
sunt prezentate faptele în sine. Astfel, valorile unei comunităţi şi compasiunea 
pentru cetăţeni impun responsabilizarea statului faţă de sănătatea individului, prin 
promovarea unui sistem universal de plată. 28 

Argumentaţia se bazează mai mult pe explicaţii logice, raţionale decât pe 
intenţii persuasive. 

Dovezile empirice constituie, cel mai adesea, punctele centrale ale unei 
dezbateri publice, pentru că problemele sociale sunt privite ca un fenomen complex 
ce necesită toată atenţia experţilor. 

Din punct de vedere profesional şi etic, comunicatorii din spaţiul public sunt 
obligaţi să pornească de la faptele empirice. Este o cerinţă de bază, ce presupune, 
însă, alegerea celor mai persuasive date empirice în funcţie de problemă, de 
audienţă şi de scopuri.29 

Întrebarea care se impune la acest nivel este dacă informaţiile relevate trebuie 
să fie prezentate sub formă calitativă sau cantitativă sau un compromis între 
acestea. Aşa cum precizează Best (1995) povestirile personale sau interesele umane 
relatate pot fi mai convingătoare comparativ cu datele statistice. Conform lui 
Kazoleas (1993), în studiile sale de audienţă, a arătat că informaţiile cantitative 
sunt mai uşor de memorat. Gilens (1999), în urma unei analize a fotografiilor 
utilizate în anumite cotidiene, susţine că publicul este influenţat într-o mai mare 
măsură de exemple concrete, decât de informaţiile statistice. 

De asemenea, Iyenger (1996) compară impactul informaţiilor calitative versus 
cantitative asupra auditoriului în problema socială a sărăciei. Acesta găseşte că 
indivizii expuşi la date narative înclină să atribuie cauza sărăciei individului. În 
schimb, informaţiile ce furnizează statistici despre sărăcie încurajează ideea 
conform căreia societatea deţine un rol major în întreţinerea acestei stări de 
precaritate socială.30 

În principiu, transmiterea faptelor trebuie să dispună de o imagine completă 
realizată printr-o analiză cantitativă şi calitativă a datelor. Scriitorul are tocmai 
această responsabilitate de tranmitere a realităţilor sociale în scrierile sale. Astfel, 
el devine conştiinţa poporului pe care îl reprezintă.  

Eficienţa scriitorilor în susţinerea cauzelor problemelor din spaţiul public 
creşte pe măsură ce aceştia stăpânesc mai bine arta retoricii sau pe cea a 

                                                 
27 Loseke, D. Thinking about social problems. Howthorne, NY, Aldine de Gruyter, 1999, p. 49. 
28 Lens, Vicki (2005, Jul), loc. cit. 
29 Ibidem.  
30 Lens, Vicki (2005, Jul). Advocacy and Argumentation in the Public Arena: A guide for Social 

Workers. ProQuest Social Science Journals, p. 231. 
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argumentaţiei. A comunica la acest nivel înseamnă să poţi identifica cele mai bune 
metode de susţinere a cauzelor pe care le reprezinţi în arena publică şi, de 
asemenea, să le poţi evita pe cele mai puţin persuasive. 
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Spiritul folcloric, în teatrul românesc, s-a manifestat destul de sporadic, cu 

toate că, în literatura de specialitate, se pot menţiona lucrări de adevărată valoare. 
Vom încerca, în cele ce urmează, să prezentăm, pe scurt, problematica respectivă, 
reîmprospătând memoriei tematica, motivele şi momentele cele mai reprezentative 
ale ecourilor folclorice în literatura noastră dramatică. 

Teatrul românesc este inspirat de temele şi subiectele dramatizabile. 
Personajele şi varietatea lor din lumea teatrului creează conflicte şi „fabule” 
dramatice, similare legendelor şi basmelor. Cu toate acestea, alături de eroii 
populari de tipul Feţilor-Frumoşi şi Zmeilor sau de al lui Păcală, Pepelea, Arvinte, 
sau de personalităţi mitice, ca Manole sau popularul haiduc, o serie întinsă de 
motive specifice completeazălocul central pentru a-i întări autenticitatea. 

Preluarea materialului folcloric apare în mod firesc, în teatrul nostru cult. De 
exemplu, la interludiul care descrie peţitul unei tinere fete de la ţară în 
OccisioGregoriiVodae în Moldavia tradghedie şi, după aceea, la o nuntă 
ţărănească în Moldova, de Alecsandri, al cărei text iniţial diferă de cel introdus 
astăzi în volumele poetului. 

O cronică apărută în Albina românească(8 feb. 1848) comenteazăpiesa, astfel: 
„[…] spectatorii Capitalei se văd deodată transplantaţi în miezul unui sat care 

se pregăteşte să serbeze o nuntă. Astă sţenă naţională (...) înfăţişa un tablou 
credincios a datinilor care în asemenea caz se urmează de către sătenii noştri (...)”. 

În amândouă cazurile, sursa folclorică o constituie vechiul spectacol popular, 
de factură laică, al nunţii. 

Din teatrul popular cu subiect istoric, pe lângă drama cu multe elemente 
folclorice Occisio Gregorii Ghica vodă, producţia cvasicultă, jucată de românii din 
Transilvania, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, un alt ecou transilvănean al 
evenimentelor din Ţările Româneşti este piesa, cu caracter laic, cunoscută şi sub 
numele de Joc cu Constantinul sau Cântare şi versla Constantin, cu circulaţie până 
în preajma celui deal Doilea Război Mondial, în nordul Transilvaniei (Cavnic-
Maramureş). 
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În scurta compunere dramatică, de numai 226 de versuri, care are mai mult 
valoare de document decât artistică, autorul, un miner trecut prin şcoli sau un 
slujitor al bisericii, foloseşte datele povestirilor istorice rimate şi tradiţia orală 
despre sfârşitul tragic al domnitorului muntean. Piesa, interpretată în timpul 
sărbătorilor de iarnă de actori amatori din rândul minerilor, aducea în actualitate 
personaje în frunte cu Constantin Brâncoveanu, sultanul, boierii „pizmaşi” 
(Cantacuzino devine Candocoznic) şi figuraţia, formată din turci, soldaţi etc. 

Teatrul românesc recurge de câte ori este nevoie la zestrea poetică şi 
imagistică a poporului care a fost statornic şi cu rezultate definitorii în perioada 
închegării lui ca teatru naţional. Chiar lucrări din repertoriul internaţional aveau să 
figureze multă vremepe afişele teatrului românesc, trecute, în prealabil, prin filtrul 
cugetului popular autohton. Omul din codrul negru, de exemplu, jucată în 1853-
1854, de trupa lui C. Caragiale, deşi o prelucrare franceză după Hoţii, de Schiller, 
prezentată pe scena Teatrului Mare de atunci, avea aerul cântecelor haiduceşti. 

Apărând teatrul popular, tematica haiducească a fost împrumutată de teatrul şi 
drama noastră eroică naţională. S-a petrecut cu „cântecul bătrânesc”, nu doar un act 
de creatoare apropiere a scriitorului cult, ci, aşa cum au arătat cercetările întreprinse 
asupra dramei folclorice, un neaşteptat de rodnic proces de interferenţă. În textele 
populare se pot identifica cu uşurinţă numeroase versuri ale cântecelor culte şi chiar 
fragmente întregi din operele lui Alecsandri, Millo, Pascaly, ilustrând reîntoarcerea 
motivului în folclor, de data aceasta, întărit de valori melo- şi -dramatice culte. 

Prima piesă, Jianu, căpitan de haiduci, aparţine lui I. Anestin şi Matei Millo1. 
În 1858, actorul S. Mihăilescu montează Tunsu Haiducul, iar V. Ionescu şi Duţu 
Duţescu2 vor încerca să evoce, la rândul lor, figura lui Iancu Jianu într-o legendă 
naţională, în cinci acte, în versuri. În sfârşit, Victor Eftimiu va scrie în 1947 piesa 
Haiducii, folosind în evocarea eroului său, Sandu Alisandru, versuri de pe 
meleagurile Olteniei: 

„Săbioarăs-o fac plug,/Pistoalele să le-njug,/Să trag brazda dracului/Până-n 
capul satului/Drept uşa bogatului!” 

Teatrul popular, cu tematică haiducească, a avut influenţă asupra începuturilor 
dramaturgiei româneşti. În primele noastre lucrări dramatice, tematica 
haiduceascăapare adeseori. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, un mare 
succes l-a înregistrat piesa lui Matei Millo şi P. Anestin, intitulată Iancu Jianu, 
căpitan de haiduci, iar în 1868 s-a jucat la Bucureşti piesa Tomşa, căpitan de 
haiduci. Viaţa lui Iancu Jianu a fost cunoscută prin biografia romanţată scrisă de 
N.D. Popescu. În perioada interbelică, în Moldova şi Muntenia s-au creat unele 

                                                 
1 Nu este publicată. S-a jucat în repertoriul Teatrului Naţional, 1857. 
2 Idem, 1858. 
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variante după piesa cu Iancu Jianu, având ca personaje principale pe haiducii 
Terente, Coroiu sau Luncan. 

Un text (însoţit de cântece) al lui Iancu Jianu ne-a lăsat şi M. Sadoveanu. În 
vacanţa sărbătorilor de iarnă din 1893-1894, la rugămintea colegilor lui, feciori de 
ţărani din vatra Paşcanilor, a compus un poem despre Iancu Jianu, în care a 
introdus, în afară de personajul principal, pe ţiganul Alexe, Miereanu, Sârc Serdar 
Stoica, „caţaoni şi ciocoi de rigoare şi un vânător care rostea strofe despre 
frumuseţea îndeletnicirilor tagmei”. Prietenii din sat nu erau prea încântaţi de 
aceste versuri, pe ei interesându-i numai lucrul în sine: întâmplările, suferinţele şi 
izbânzile finale ale Jianului 3.  

Epicul prozei folclorice pare a se instaura în 1881, cu feeria naţională Sânziana 
şi Pepelea de V. Alecsandri4, deşi elemente ale fabulosului intraseră în domeniul 
inspiraţiei folclorice şi folosite de Matei Millo5 în opera –vrăjitorie-naţională Baba 
Hârca,reprezentată în 1849. Cu timpul, eroii mitici, fiinţe ireale, supranaturale, se 
umanizează şi evoluează spre relaţii şi acţiuni modern-dramatice. 

Rând pe rând, scriitori de valori inegalesunt atraşi de mirajul feeriei dramatice. 
Unii n-au ajuns să depăşească faza încercărilor, alţii au realizat opere remarcabile. 
Ne gândim, în primul rând, la momentul Eftimiu, adevărată ecloziune a dramei 
folclorice în teatrul cult6. 

Premiera din 1911 a feeriei Înşir-te mărgărite7 a consemnat deschiderea unui 
drum neîncercat până atunci în folosirea izvoarelor eposului popular şi în 
dramatizarea basmelor. Este începutul interpretării miturilor şi motivelor folclorice.  

Poemul trăieşte poate prin acel „curios amestec de poezie adevărată, de vervă 
atrăgătoare şi în acelaşi timp de facilitate vinovată, care nu îngăduie analiza 
frumuseţilor care au plăcut auzului mai întâi”8.  

Feeria trăieşte însă mai ales prin originala reconsiderare a basmului, a 
personalităţii Zmeului. Eftimiu încearcă să-l reabiliteze, ca pe un veşnic 
nedreptăţit, aparent împotriva adevărurilor folclorice. Zmeul apare ca un geniu al 
răzvrătirii, al nonconformismului, faţă de locurile comune, de idealurile mărunte. 
În lupta sa, răzvrătitul cade. Drama lui Eftimiu ar fi fost să fie drama Zmeului. Ar 
fi fost să fie, dar tipul folcloric este mai puternic şi tot eşafodajul basmelor este 
salvat, nu atât prin uciderea eroului, cât prin restabilirea unei armonii care stă la 

                                                 
3 Mihail, Sadoveanu, Anii de ucenicie, Bucureşti: Cartea Românească, 1944, p. 58. 
4 Vasile, Alecsandri, Teatru, Bucureşti: Minerva, 1905, pp. 33-35. 
5 Nu este publicată. S-a jucat în repertoriul Teatrului Naţional, 1849. 
6 După Victor Eftimiu au mai scris: Ştefan Petică. Solii păcii,1900; Zaharia Bârsan.Trandafirii 

roşii,1915. 
7 Victor, Eftimiu, Înşir-te mărgărite şi altele, Bucureşti: Cartea Românească, 1910, p. 5. 
8 Al., Ciorănescu, Teatrul românesc, în versuri, Bucureşti: Fundaţia Culturală Regală Principele 

Carol, 1943, p. 75. 
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baza şi în tendinţele poeziei şi gândirii populare. Ucigându-şi eroul, autorul 
salvează, astfel, basmul, readucându-l în tiparele lui originare. Basmul său se 
înscrie, prin motive şi spirit, în definiţia folcloristicii româneşti.  

Nu vom insista asupra frecvenţei tipului Păcală în dramaturgia cultă, atestată 
prin numeroase lucrări mai mult sau mai puţin realizate artistic9. 

Ne vom opri însă asupra unui alt tip folcloric care a atras mai mult pentru 
trăsăturile lui uman-filozofice atenţia scriitorilor noştri de teatru, şi anume, Meşterul 
Manole. Realizările sunt şi aici inegale, atât din punct de vedere artistic, cât, mai ales, 
al pătrunderii spiritului folcloric. De la prima realizare scenică (Iaşi, 1869), sub titlul 
Meşterul Manole sau Fundarea Curţii de Argeş, al cărui autor a rămas necunoscut şi 
care a fost alcătuită, probabil, pe o schelărie fidelă baladei populare, şi de la lucrarea 
Neagoe Basarab şi Meşterul Manole a reginei Carmen Sylva10 atât de criticată de 
Barbu Delavrancea11, până la interpretarea dramatică a mitului (Omul care şi-a 
pierdut omenia de Horia Lovinescu), s-au făcut simţite două modalităţi esenţiale în 
încorporarea Meşterului Manole în drama noastră cultă. 

Piesa îşi va păstra fabulaţia în cel mai strict univers poetic-folcloric (Adrian 
Maniu, Lucian Blaga, Victor Eftimiu, Darie Magheru, Laurenţiu Fulga) şi va reţine 
în construcţia ei doar simbolul mitului (opera de artă cere sacrificii), cadrul în care 
se va desfăşuradrama fixându-se fie evocând istoria, fie ancorând în cotidian, în 
actualitatea imediată. 

Cu toate acestea, interpretările date lui Manole nu ignoră, ba chiar vehiculează 
numeroase motive folclorice, sporind, în acest chip, prin adiacenţă, veridicitatea şi 
autenticitatea legendară a dramei. Acelaşi lucru se petrece şi în multe alte 
dramatizări ale prozei şi poeziei epice populare. 

Imanenţa morţii omului căruia i s-a furat umbra, motiv atât de înrădăcinat în 
credinţa populară, este folosit de V. Voiculescu12 în Umbra, în scopul unei 
puternice vitriolări a spiritului rapace.Apoi, în Fata ursului, acelaşi autor, pentru a 
înfăţişa o dramă a lumiisatului, recurge la alt motiv folcloric, cel al omului răpit de 
animalul sălbatic. 

Fondul de credinţe şi eresuri populare, concretizat în poezia şi practicile 
exorciste, în ritualurile străvechi, urcă şi el pe scena teatrului cult. Privilegiul 
morţilor, bocetele, prevestirile, descântecele, convingerea că o parte din cel mort 

                                                 
9 Vasile, Alecsandri, Păcală şi Tândală, dialog politic, 1857; Horia, Furtună.Păcală,snoavă în 

patru acte, 1924; Rădulescu-Nigerm Păcală argat; C., Frunză.De-ale lui Păcală, 1927; 
Alexandru, Felimon. Păcală şi Tândalăsau Şi-a găsit tingirea capacul. 

10 Carmen, Sylva (Regina Elisabeta), Neagoe Basarab şi Meşterul Manole, Bucureşti Fundaţia 
Culturală Regală Carol I, 1890. 

11 B., Delavrancea, Carmen Sylva, Neagoe Basarab şi Meşterul Manole,Voinţa naţională, 
februarie, 1891. 

12 Vasile, Voiculescu, Umbra, Bucureşti: Fundaţia Culturală Română Principele Carol, 1930, p. 10. 
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continuă să sălăşluiască între noi, prin lucrurile sale, au atras pregnant atenţia 
dramaturgilor noştri. 

Bătrânul împărat din Cocoşul negru13 crede cu fervoare în semne prevestitoare. 
În Omul care şi-a pierdut omenia14 apropierea „căruţei morţii” tulbură sufletele unei 
întregi familii de ţărani; sculptorul Manole Crudu din Moartea unui artist15nu-şi 
poate înfrânge spaimele unei morţi pe care o simte stăpânindu-i tot mai mult fiinţa, 
decât lucrând la acel uriaş „monument al fricii”. Tot în dramaturgia lovinesciană, 
motivul „soarelui furat”,specific motivului românesc, ilustrat prin tabloul scenic 
„Cetatea fără soare”, din Omul care şi-a pierdut omenia, este corectat de autor în 
sensul că neputinţa umană nu este rodul unei forţe supranaturale. 

Teatrul istoric foloseşte şi el, adesea, pentru sugerarea autenticităţii naţionale, 
în afara conflictului dramatic, numeroase motive şi modalităţi stilistice populare. 
Ca să ne oprim numai la scrierile contemporane, observăm la Mihai Beniuc16 sau 
Mihail Davidoglu17 că fiecare realizează câte o dramă „Horia”, în care datele 
concret umane şi istorice ale marelui luptător îmbracă culorile luminoase ale 
aureolei mitice, aşa cum piesa istorică Valea Albă, de Eusebiu Camilar18 foloseşte, 
printre altele, tema folclorică a fecioarelor care aleg sinuciderea decât căderea în 
mâinile turcilor. 

În drama istorică Petru Rareş, de E. Lovinescu19, eroul, fost pescar, ştie tainele 
solomonarilor,pentru prinderea peştilor, şi cântecul menit să aducă sporul 
pescuitului de păstrăvi: 

„Sus pe valea râului,/ La umbrarul bradului,/ Bea şi s-adapă,/ Joacă în apă/ 
Păstrăvul”. 

Acelaşi Rareş, forţat a-şi înstrăina fiul, trimiţându-l ostatic turcilor, pregăteşte, 
în interiorul mănăstirii Probota, ritualul obişnuit unui mort tânăr. Înmormântarea 
simbolică se va desfăşura identic celei adevărate, începând cu semnalele de mort, 
cu rostirea străvechiului ritual al bradului: 

„Sus, bradule, sus,/Sus, către apus,/ Că la răsărit,/ Greu nour s-a pus,/ Nu-i 
nour de vânt/ Ci-i de pământ,/ De ţărână nouă,/ Neatins de rouă...” 

Astfel de momente în teatrul românesc nu pot trece neobservate. Ele sunt 
semnul unor tatonări în tendinţa menită să ducă la valorificare, în teatru, a 

                                                 
13 Eugen, Lovinescu, Teatru, Fundaţia Culturală Română “Principele Carol”, 1930. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Mihai, Beniuc, A fost odată unul Horea, Bucureşti: Fundaţia Culturală Regală Principele Carol, 

1943. 
17 Mihail,Davidoglu,Horia.Bucureşti: ESPLA, 1956. 
18 Eusebiu, Camilar, Valea Albă, Bucureşti: ESPLA, 1954. 
19 Eugen, Lovinescu, Petru Rareş, Bucureşti: Fundaţia Culturală Regală Principele Carol, 1930. 
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specificului naţional românesc, marcând revenirea la un vechi drum, propriu, al 
teatrului nostru. 

Gen aparte, deosebit, teatrul popular cuprinde jocurile mimice, elemente de 
pantomimă, mici piese cosmice, cu imitarea personajelor animal sau pasăre, 
comedia populară, jocul păpuşilor şi drama populară, cu temă religioasă şi profană. 

Jocurile mimice se practică şi domină şi ele sărbătoarea Anului Nou. D. 
Ollănescu, înfăţişând datinile, jocurile, petrecerile şi spectacolele publice, a 
subliniat că poporul a fost iubitor de spectacol, pentru a-şi mulţumi inima şi a-şi 
petrece timpul în mod plăcut20. 

Piesa compusă de prozatorul moldovean a circulat multă vreme, fiind 
reîntâlnită de autor, mai târziu. 

În încheiere, subliniem importanţa valorificării specificului naţional românesc, 
în actul creaţiei pentru a le înviora şi a le descoperi, rodind şi radiind din 
străvechime. Cercetarea şi folosirea de către teatrul cult a spiritului folcloric, în 
ceea ce are el mai autentic, mai reprezentativ, este o cale ce nu poate întârzia să 
ducă la naşterea acestei opere dramatice de prestigiu. 
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ARTHUR CONAN DOYLE. A STUDY  

IN SCARLET ŞI MORMONISMUL 
 

Alexandra TOMŞA  

 
 
Deşi Arthur Conan Doyle a afirmat, în autobiografia sa, că a rămas agnostic de 

când a absolvit medicina şi până când s-a convertit la spiritualism, în 1926, s-a 
demonstrat ştiinţific că el cercetase şi alte noi religii în încercarea de a umple golul 
lăsat de renunţarea la religia romano-catolică, interesându-se, în special, de 
mormonism.  

Credinţa mormonă că Dumnezeu a restaurat biserica la condiţia sa primordială şi 
a continuat să dezvăluie adevăruri profeţilor Săi a trezit interesul lui Doyle, pentru că 
aceste doctrine erau similare spiritualismului, însă a fost dezamăgit de aspectul 
poligamiei, el fiind un monogam convins. Mormonismul se baza pe dovezi 
considerate practice ca: viaţa care continuă după moarte, profetul Iosif care a fost 
vizitat de fiinţe extraterestre şi alţi martori care ar putea să confirme aceste credinţe.  

Nu poate fi o coincidenţă faptul că Doyle a scris A study in Scarlet, în 1894, la 
puţin timp, după ce a investigat practica mormonismului, istoria şi doctina sa, 
inspirându-se masiv din povestea: Story of the Distroying Angel, a lui Robert Louis 
Stevenson.  

A Study in Scarlet spune povestea lui John Ferrier şi a unei tinere numita Lucy, 
care sunt părăsiţi în deşertul Americii de Vest, fără să se gândească la vreo şansă de 
supravieţuire, fiind descoperiţi de Brigham Young şi alţi Sfinţi în drumul lor spre 
Utah. Fierrier o adoptă pe Lucy şi amândoi devin membrii prosperi ai comunităţii 
mormone din Utah.   

John Ferrier îmbrăţişează toate dogmele bisericii mormone, mai puţin 
poligamia, ceea ce ne trimite cu gândul la însuşi Conan Doyle. Brigham Young îl 
avertizează pe Ferrier, spunându-i că Lucy, fiica sa adoptivă, trebuie să se 
căsătorească în treizeci de zile, având de ales între Enoch Drebber şi Joseph 
Stangerson, ambii poligami şi fii a doi membri ai Consiliului celor Patru Sfinţi. 
Ferrier amână răspunsul către Young, „însă era determinat în sufletul lui să nu-i 
permită fiicei sale să se mărite cu un mormon, din cauza dogmei poligamiei”. 
(1884: 148-49).  

Ferrier intră în legătură cu Jefferson Hope, un miner non adept al 
mormonismului care lucra în Nevada şi California şi era îndrăgostit de Lucy şi 
plănuia să se căsătorească cu ea înainte de următoarea vizită a lui Brigham Young. 
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Hope se întoarce în Utah şi încearcă să o ajute pe ea şi pe tatăl ei să evadeze din 
această sectă, însă Îngerii Răzbunării, care, potrivit cărţii impun legea poligamiei le 
împiedică planurile. Tatăl lui Lucy moare, încercând să evadeze, iar Lucy moare 
câteva zile mai târziu, nu înainte de a fi forţată să se căsătorească cu Drebber. Hope 
evadează şi jură să se răzbune pe criminalii Drebber şi Stangerson. Douăzeci de ani 
mai târziu, acesta le ia urma în Londra şi îşi îndeplineşte răzbunarea. Sherlock 
Holmes este chemat să rezolve acest mister în primul său caz.  

A Study in Scarlet indică faptul că Doyle a fost atras spre mormonism datorită 
convingerii în revelaţia continuă şi reîntoarcerii spre creştinismul ancestral, însă 
aceste doctrine nu au fost destul de puternice în viziunea sa, pentru a putea 
combate un defect major, din punctul său de vedere, poligamia. Însuşi Conan 
Doyle, îndrăgostit de Jeane Leckie, în timp ce era încă însurat cu Mary Louise, 
afectată de tuberculoză, nu şi-a manifestat intenţia de a fi împreună cu Jeane decât 
după decesul soţiei. Acest dezgust reiese şi din acceptarea de către Ferrier a tuturor 
doctrinelor mormoniste, cu excepţia poligamiei, ceea ce ne arată că Ferrier îl 
întruchipează pe însuşi Doyle.  

Conan Doyle a respins mormonismul din acelaşi motiv pentru care susţinuse 
că a respins religia romano-catolică: biserica începuse să afirme că era unica 
biserică adevărată.  

În A Study in Scarlet, Doyle a observat cum mormonii, care fuseseră obiectul 
persecuţiei, deveniseră ei înşişi prigonitori, şi le-a comparat acţiunile cu cele 
folosite de Inchiziţia din Italia. Însă este la fel de adevărat că, pe când respingea 
această doctrină, era deja atras de aserţiunile spiritualismului la care se va converti 
împreună cu cea de-a doua sa soţie, Jeane, până la moartea sa din 1930.  
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ASPECTE ALE BILINGVISMULUI  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
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În contextul actual al globalizării, bilingvismul a devenit un fenomen pe cât 

de răspândit, pe atât de cercetat. Prin bilingvism, înţelegem capacitatea unui 
individ sau a unei populaţii de a utiliza în comunicare două sisteme lingvistice 
diferite. În vorbirea curentă este bilingv cel care foloseşte cu uşurinţă două limbi, 
după cum afirmă lingvistul Uriel Weinreich, cunoscut drept fondatorul teoriilor 
moderne în sociolingvistica contactululi dintre limbi.Lingvistul numeşte 
bilingvismul „practica folosirii alternative a două limbi, iar persoanele 
implicate, bilingvi.”1 

Reprezentând o formă a contactului dintre limbi, bilingvismul se manifestă 
prin faptul că o persoană sau o comunitate utilizează în mod curent două limbi. 
Pornind de la această idee, putem vorbi despre bilingvismul individual şi 
bilingvismul colectiv. Dacă bilingvismul individual este perceput drept rezultatul 
unui act voluntar şi pragmatic, bilingvismul colectiv sau de masă este văzut deseori 
ca un fenomen impus, fiind rezultatul unor politici lingvistice. Un astfel de 
bilingvism decretat2 poate fi considerat şi cel din Republica Moldova. În cazul 
Republicii Moldova, interferenţa între limba rusă şi limba română a fost 
unidirecţională şi s-a manifestat cu precădere la nivelul sistemului lexical. 

Ca punct iniţial în decretarea bilingvismului în Republica Moldova, este 
considerat anul 1812, când teritoriul, denumit, mai apoi, Basarabia, a fost separat 
de principatul Moldovei şi anexat la Imperiul Rus ca o nouă provincie (gubernie).  

Începând cu anul 1818, limba română (denumită oficial limba moldovenescă) 
şi limba rusă au fost declarate în Basarabia limbi de stat. Sursele arhivistice ne 
oferă un bogat material lingvistic, care demonstrează că, în urma contactului 
lingvistic şi sociocultural de 106 ani3 dintre limba română şi limba rusă, au rezultat 

                                                 
1 U. Weinreich, Contact lingvistic şi contact sociocultural, apud L. Ionescu-Ruxăndoiu, D. 

Chiţoran, 1975, p. 40. 
2 H. Kloss referindu-se la originea bilingvismului, îl clasifică în trei categorii: bilingvismul natural (rezultat 

al căsătoriilor mixte ori al contactului cu alte popoare), voluntar (dobândit din dorinţa individului) şi 
decretat (impus la nivelul comunităţii lingvistice împotriva dorinţelor cetăţenilor). Ibidem. 

3 Este vorba de perioada cuprinsă între anii 1812 (anexarea Basarabiei la Rusia) şi 1918 
(reintegrarea Basarabiei în România), cf. D. Poştarencu, 1988, p. 98. 
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numeroase interferenţe lingvistice4, care au produs diverse modificări în sistemul 
limbii române, manifstându-se cu precădere la nivel lexical şi sintactic. 

În această prioadă au fost scrise şi editate la Chişinău şi St. Petersburg 
următoarele gramatici bilingve5 pentru şcolile din Basarabia, cu scopul de a-i 
învăţa pe elevii basarabeni limba rusă: Scurtă rusască gramatică cu tălmăcire în 
limba moldovenească pentru ucenicii Seminariei Chişinăului şi ale altor şcoli din 
Basarabia (1819), Gramatica rusască şi rumânească de Ştefan Margela (1827), 
Cursulu primitivu de limba română, compusu pentru sholele elementare şi IV 
clase gimnaziale şi Abeceda română, scrise de către profesorul de liceu Ioan 
Doncev6, în anul 1865. Pe lângă gramatici, au fost editate şi numeroase dicţionare 
bilingve, dintre care amintim, Russko-moldavskii slovar, publicat în anul 1896 de 
către Alexandru Baldescul, Kratkii russko-moldavskii razgovornîi slovar de Gh. 
Codreanu (1899, 1912), Russko-moldavskii slovar de Mihail Chiachir (1907). 

În general, gramaticile au fost concepute după modelul gramaticii ruseşti a lui 
Mihail Lomonosov şi conţin şi o terminologie calchiată după limba rusă. De 
exemplu, gramatica din 1819 „ păstrează chiar ordinea împărţirii cuvintelor”7, 
numite părţile vorbei (rus. ciasti reci): 

Nume pentru substantiv (rus. imea) 
Pronume pentru pronume (rus. mestoimenie) 
Graiu pentru verb (rus. glagol) 
Împărtăşire pentru participiu (rus. priceastie) 
Spre graiu pentru adverb (rus. narecie) 
Înainte punere pentru prepoziţie (rus. predlog) 
Legătură pentru conjuncţie (rus. soiuz) 
Aruncare în mijloc pentru interjecţie (rus. mejdometie) 
Fiind cel mai vechi manual şcolar din Basarabia, păstrat în mai multe 

exemplare, gramatica din 1819 a avut o mare influenţă asupra cărţilor didactice 
care au apărut ulterior. În gramatica lui Ştefan Margela, bunăoară, găsim aceeaşi 
împărţire a cuvintelor în clase gramaticale, iar termonologia, deşi pe alocuri 
modificată, este, în continuare, calchiată după limba rusă, spre exemplu8:  

Cazurile – căderi (rus. padeji) 
Nominativul – numitoare (rus. narecie) 

                                                 
4 Interferenţa, efect specific al contactului lingvistic, a fost analizată în detaliu de U. Weinreich, care o 

defineşte ca „abatere de la normele uneia dintre limbile folosite într-o comunitate bilingvă sub 
influenţa normelor celeilalte limbi”; cf. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Dumitru Chiţoran, 1975, p. 40. 

5 Şt. Ciobanu, 1923, pp. 77-143. 
6 Ioan Doncev (1821-1886), profesor de limbă română în gimnazii şi în Liceul Regional din 

Chişinău. 
7 Şt. Ciobanu, 1923, p. 83. 
8 Ibidem. 
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Genitivul – născătoare (rus. roditelnîi) 
Dativul – dădătoare (rus. datelnîi) 
Acuzativul – învinovăţitoare (rus. vinitelnîi) 
Vocativul – chemătoare (rus. zvatelnîi) 
Numărul singular – singuratic (rus. edinstvennoe cislo) 
Numărul plural – multuratic (rus. mnojestvennoe cislo) 
Gradele de comparaţie- treptele potrivirii (rus. stepeni sravneniia) 
temealnic – pozitiv (rus. polojitelnaia stepen) 
semăluitoriu – comparativ (rus. sravnitelnaia stepen) 
covârşitoriu – superlativ (rus. prevashodnaia stepen) 
Semnele de punctuaţie – semnele puncturii (rus. znaki prepinaniia) 
Pe lânga terminologia gramaticală calchiată, în gramaticile şi dicţionarele editate 

în această perioadă identificăm şi alte exemple9, pe care le putem clasifica în: 
Împrumuturi ruseşti neadaptate: zapisca, pentru „notiţă” (rus. zapiska), ucitel, 

pentru „învăţător”, (rus. ucitel), nalog, pentru „impozit” (rus. nalog), carandaş, 
pentru „creion” (rus. karandaş), dobrodatel, pentru „generos” (rus. dobrodatel), 
gorciţa, pentru „muştar” (rus. gorciţa). 

Împrumuturi adaptate: butelcă, pentru „sticlă” (rus. butîlka), ucenicul, pentru 
„elev” (rus. ucenik), brăcuit, pentru „defectat” (rus. zabrakovannîi), a ştrăfui, 
pentru „a penaliza” (rus. ştrahovat); 

Calcuri lexicale: fărdijeli, pentru „nemilos” (rus. bezjalosnîi), nou căsătorit, 
pentru „însurăţel” (rus. novobracinîi), nou tipărit, pentru „inedit” (rus. novoizdannîi). 

Politica bilingvismului decretat a continuat, mai ales, în perioada sovietică, 
când limba rusă a avut un statut privilegiat, încât la începutul secolului al XX-lea, 
limba română din Basarabia prezenta numeroase abateri de la normele limbii 
române utilizate peste Prut. 

În momentul de faţă, limba română din Republica Moldova prezintă, pe lângă 
trăsăturile dealectale moldoveneşti comune pentru toată Moldova istorică, o serie 
de împrumuturi lexicale, calcuri lingvistice şi traduceri ad litteram, rezultate în 
urma bilingvismului unidirecţional.  

O primă caracteristică a împrumuturilor lexicale în arealul lingvistic în discuţie 
ţine de preluarea ad litteram a unui lexem din limba rusă pentru a denumi 
fenomene, acţiuni sau însuşiri şi dublarea cuvintelor existente în limba română 
standard. Astfel, cuvinte ca: nalog, pentru „impozit” (rus. nalog), marşrutcă, 
pentru „microbus” (rus. marşrutka), a (se) dogovori, pentru „a (se) înţelege asupra 

                                                 
9 Lidia Colesnic-Codreanca, 2003, pp. 67-95. 
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unui fapt” (rus. dogovoritsea) au ajuns să fie utilizate de vorbitorul de limba 
română din Basarabia, ca şi cum ar face parte din limba română standard. 

O altă particularitate se referă la faptul că unele cuvinte împrumutate de limba 
română, de obicei, din limba franceză, au venit în limbajul basarabenilor prin filieră 
rusă, păstrând sensurile adoptate de această limbă. De exemplu, cuvântul baton este 
folosit de vorbitorii basarabeni cu sensul de „franzelă”, preluat din limba rusă. Deşi 
în DEX-ul de astăzi vom găsi explicaţia cuvântului baton „bucată de vanilie, de 
ciocolată, de ceară etc. luguiaţă sau în formă de bastonaş”10, în Dicţionarul 
explicativ al limbii moldoveneşti din 1985, descoperim pe lângă această explicaţie, şi 
sensul cuvântului în limba rusă: „pâine albă de formă lunguiaţă; franzelă”. 

De asemenea, faptul că unele concepte noi cu care indivizii au intrat în contact 
au fost desemnate după modelul rusesc rămâne o cauză importantă a producerii 
calcului lingvistic: autospălătorie (cf. rus. avtomoika), autoservice (cf. rus. 
avtoservis), automagazin (cf. rus. avtomagazin), variantele corecte fiind spălătorie 
auto, servicii auto şi magazin auto. Alte două calcuri după modelul rusesc prezintă 
îmbinările a lua din tavan şi a visa la bani lungi.În exemplul cifre luate din tavan, 
îmbinarea dată a fost calchiată după expresia frazeologică rusească vzeat s potolka. 
Varianta expresiei în limba română este cifre scoase din burtă. În cazul îmbinării a 
visa la bani lungi, este vorba despre calchierea expresiei ruseşti dlinîi rubl. Acest 
calc poate fi redat în limba română prin ban câştigat uşor. 

Pe lângă expresiile calchiate, întâlnim şi sloganuri publicitare de genul În paza 
sănătăţii tale (cf. rus. Na straje vaşego zdoroviea), traduse mot-à-mot din limba 
rusă.Utilizarea acestor traduceri se datorează faptului că multe informaţii necesare 
traiului zilnic au fost difuzate în limba rusă de către diverse instituţii, organizaţii, 
mijloace mass-media, astfel încât, traducerea a devenit în Republica Moldova „un 
fenomen general, o manifestare a calcului lingvistic, a bilingvismului”.11 
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TRADUCEREA – ACŢIUNE CULTURALĂ  

ÎN INTERACŢIUNI INTERCULTURALE 
 

Icbal ANEFI  
icbal76@yahoo.com 

 
 
Traducerea nu mai este de mult considerată doar o acţiune înţeleasă ca 

transpunere a unui text dintr-o limbă A într-o limbă B. Ea este percepută nu numai 
ca o interacţiune lingvistică, ci şi ca una culturală. De aceea, în articolul de faţă, 
traducerea este analizată ca o acţiune culturală în interacţiuni interculturale. 

Analizar unui text tradus dintr-o limbă în alta nu este o întreprindere facilă, ci, 
dimpotrivă, presupune multiple şi complexe dificultăţi de interpretare, sesizate, de 
altfel, de majoritatea cercetătorilor care au abordat-ode+a lungul timpului.  

Prin intermediul traducerilor se construiesc legături spirituale între popoare 
diferite sau se acoperă goluri de cunoaştere, popoare şi culturi se apropie, 
interferează şi se îmbogăţesc reciproc. După cum se ştie, prin traduceri se 
realizează nu doar o apropiere faţă de opera unui scriitor străin, ci şi faţă de cultura 
căruia îi aparţine, înţelegând prin aceasta mentalităţile şi deprinderile culturale în 
care se înscrie scriitorul. În acelaşi timp, mediul în care apare traducerea unei opere 
îşi poate lăsa propriile urme culturale, în sensul unei integrări mentalitare apropiate 
culturii în care se înscriere ca text. Ne referim aici la preferinţa pentru unii termeni, 
în defavoarea altora, de exemplu, consideraţi poate mai sugestivi de către un alt tip 
de lector, pe care autorul-sursă nu i-a avut în vedere. Astfel, o operă se poate face 
cunoscută şi poate deveni prolifică într-o altă arie lingvistică şi într-un nou mediu 
receptor, care să îi îmbogăţească sau să îi dezvolte sensurile iniţiale. Aşa cum arăta 
Traian Herseni, în lucrarea sa, Sociologia literaturii, pătrunderea unei literaturi în 
alte spaţii geografice şi culturale este favorizată de existenţa „unei corespondenţe 
între opera literară şi necesităţile sau cerinţele literare ale acestor spaţii”1.  

Această afirmaţie m-a determinat să concep actul traducerii ca acţiune 
(inter)culturală, deoarece traducătorul este persoana care trebuie să găsescă 
întotdeauna termenii potriviţi ambelor arii culturale, ştiute fiind efectele pe care o 
traducere le poate avea asupra unei literaturi şi, implicit, asupra unei culturi. Am în 
vedere relaţia dintre română şi turcă, în ambele sensuri ale traducerii. 

Numărul mare de traduceri în şi din literaturile lumii demonstrează interesul 
lectorilor, indiferent de spaţiul cultural căruia îi aparţin, deoarece atât pentru spaţiul 

                                                 
1 Traian Herseni, Sociologia literaturii, Bucureşti, Editura Univers, 1973, p. 260. 
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românesc, cât şi pentru cel turcesc a existat o necesitate obiectivă pentru acest gen 
de lectură/artă care şi-a găsit un spaţiu amplu de manifestare. Succesul unei 
traduceri nu mai poate fi considerat un fenomen întâmplător, ci va apărea ca un 
rezultat firesc al aşteptărilor şi cerinţelor preeminente la un moment dat în cultura 
respectivă. 

În procesul de receptare a textelor aparţinând unor scriitori din Antichitatea 
greacă sau/şi latină (în România şi Turcia), rolul, importanţa şi valoarea de 
necontestat a traducerilor – ca dimensiuni cultural-spirituale majore – nu pot fi în 
nici un caz negate, neglijate sau ignorate, pentru că ele reprezintă, la fel ca în toate 
literaturile lumii, calea cea mai eficientă de contact cu opera oricărui scriitor străin. 
Prin urmare, semnificaţia şi consecinţele traducerilor de literatură universală în 
limbile română şi turcă asupra celor două literaturi se cer corect evaluate şi 
abordate dintr-o perspectivă modernă mai amplă şi mai flexibilă, în special dacă 
luăm în considerare faptul că circulaţia şi răspândirea valorilor universale se 
desfăşoară în cadrul unui proces de mare complexitate şi dinamism, o infinitate de 
necunoscute, incertitudini sau paradoxuri ce scapă uşor unei analize de suprafaţă. 

Cercetarea traducerilor şi a receptării lor în literaturile română şi turcă vor 
constitui un element indispensabil înţelegerii adecvate şi aprecierii corecte a 
fenomenului mai amplu de receptare a unei literaturi într-o altă literatură. Afirmăm 
acest lucru, deoarece actul traducerii nu va mai reprezenta, aşa cum am arătat mai 
sus, doar o transpunere a unui text, ci un rezultat al unei interacţiuni cu rol de 
modelare culturală sau mentalitară.  

Indiferent de cultura şi literaturile la care ne raportăm, traducerile au suscitat 
un interes constant de-a lungul timpului, dar cu destule fluctuaţii în modul de 
evaluare a funcţiei, menirii, originalităţii şi creativităţii lor specifice. Lucrarea lui 
Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception (1978), apărută în 
româneşte în 1983, cu titlul Estetica receptării. Experienţa estetică şi hermeneutica 
literară, va determina o nouă perspectivă asupra fenomenului traducerilor literare:  

„Experienţa literară a lectorului – afirmă Jauss – intervine în orizontul de 
aşteptare al vieţii sale cotidiene, orientează şi modifică viziunea sa asupra lumii şi, 
în consecinţă, reacţionează asupra comportamentului său social”2. 

Reconstituirea „orizontului de aşteptare” al receptorului, dovedeşte că 
experienţa estetică literară a unui cititor nu se limitează doar la informaţiile 
deţinute despre literatura naţională, ci implică în mod necesar creaţia literară 
universală. În acest context, valoarea şi însemnătatea traducerilor creşte în mod 
indiscutabil, după cum arăta şi Gelu Ionescu, în lucrarea Orizontul traducerii 

                                                 
2 Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, 1978, apud Gelu Ionescu, 

Orizontul traducerii, Bucureşti, Editura Univers, 1981, p. 12. 
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(1981), traducerea producând „o revalorizare prin confruntare ”3, dar şi, îndrăznim 
să spunem, o interacţine culturală. 

Traducerea marilor capodopere ale literaturii universale în limbile română şi 
turcă s-a dovedit extrem de benefică şi stimulativă pentru creatorii din cele două 
ţări, deoarece le-a oferit unor scriitori „modele şi criterii” de mare rigoare şi 
exigenţă, cu repercusiuni vizibile asupra propriei creaţii, în materie de originalitate 
şi calitate a actului lor creator. De aceea, se poate spune că literatura care primeste 
o operă tradusă remarcabil poate intra într-un proces de „simbioză”, de confruntare 
şi completare reciprocă, al cărei efect pozitiv se reflectă permanent în îmbogăţirea 
şi devenirea orizontului de aşteptare al cititorului sau publicului contemporan: 

„Cum se spune că o influenţă nu e receptată şi nu devine activă decât dacă 
terenul e apt pentru a o recepta, fiindu-i necesară această receptare şi această 
activare, tot astfel – conchide autorul român – putem spune că o traducere nu 
devine activă într-o literatură decât atunci când acea literatură o invocă ca 
element activ pentru originalitate. Prin traduceri, aducem unei literaturi naţionale 
trecutul întreg al literaturii, trecut oricând resuscitabil şi mereu invocabil; 
maturitatea unei literaturi nu se poate consolida fără împroprietărirea ei şi a 
limbii ce-o exprimă, cu valorile universale de care e genetic legată”4.  

O traducere poate stârni curiozitatea şi interesul unor scriitori, dar şi al unor 
grupuri mari de receptori, căci aceasta deschide perspective spre alte lumi, spre alte 
culturi, spre alte universuri, cu mentalităţi diferite, cu trăsături specifice mai puţin 
cunoscute, devenind astfel o modalitate de comunicare interculturală. Din această 
perspectivă, rolul unui traducător va fi acela de echivalare lingvistică susţinută de o 
echivalare a contextului cultural respectiv, deoarece el va trebui să exprime aceeaşi 
realitate5 prin intermediul limbii şi culturii receptoare. A împăca două culturi, de 
cele mai multe ori diferite (cum este cazul textelor homerice traduse în turcă şi în 
română) este o dublă asumare condiţiei de traducător. 

George Steiner, renumitul exeget al problematicii generate de traduceri, în 
lucrarea sa După Babel, afirma:  

„Repetarea unei cărţi deja existente într-o limbă străină constituie «sarcina 
misterioasă» a traducătorului şi este o muncă grea.”6 

Iată ce afirma marele N. Iorga într-o conferinţă „Despre Homer” (1 Februarie 1935):  
„Doamnelor şi domnilor, când colegul mieu, d. Caracostea, mi-a propus 

această ispititoare, dar periculoasă sarcină de a vorbi despre Homer, mult mai 
periculoasă decât ispititoare, atunci eu a trebuit să-mi fac un examen de conştiinţă, 

                                                 
3 Gelu Ionescu, op. cit., pp. 14-15. 
4 Ibidem, p. 31. 
5 Vezi Andrei Bantaş, Elena Croitoru, Didactica traducerii, Bucureşti, Editura Teora, 1998. 
6 George Steiner, op. cit., p. 105. 
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anume dacă am dreptul să vorbesc despre Homer. Vă puteţi închipui că nu este un 
lucru uşor, şi eu nu împărtăşesc pretenţia curentă de a putea ataca orice subiect cu 
aceeaşi lipsă de competinţă, şi, cum aici sant studenţi de la Facultatea de Litere, o 
mulţime de lume căreia Homer îi place fiindcă l-a cetit, vă puteţi închipui cât de 
grea este situaţia mea de-a fi un aşa de târziu şi de nepotrivit interpret al lui 
Homer, şi atunci mi-am facut acel examen de constiinţă. (...) Deci eu mi-am pus 
întrebarea: pot sa mă apropiiu de ceia ce este una din culmile literaturii?”  

În această conferinţă, Iorga mai sublinia şi un alt aspect important, dar 
controversat şi la această oră, anume, originalitatea textelor homrice:  

„ Iliada sau Odiseia, (...) se poate întâmpla să nu aibă acelaşi părinte, ci să 
treacă supt numele aceluiaşi părinte, dar, cu toate acestea, să aibă două origini 
deosebite şi eu sunt sigur că este vorba de doi, supt cari se pot ascunde, de 
altminteri, şi mai mulţi. (...) iar, în ce priveşte traducerile, să nu vă lăsaţi înşelaţi 
de traduceri, mai ales de traducerile lui Homer: ele sunt aşa de departe de 
original, căci încercările de a da o forma românească lui Homer, încercări care 
au fost multe, şi unele dintre dânsele reuşite, rămân cu toate acestea foarte departe 
de original. (...) eu am tradus pe Homer când aveam nouăsprezece sau douăzeci de 
ani... N'am mers mai departe, n'am mers pană la capăt: încurajările din partea 
societăţii, mai ales în domeniul literaturii, cu care m'am îndeletnicit şi eu, n'au fost 
peste măsură de numeroase.” 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Nicolae_Iorga_-
_Despre_Homer_-_conferin%C8%9B%C4%83.pdf) 

Aceste intervenţii ale lui N Iorga subliniză umilinţa traducătorului în faţa 
operelor aparţinând Marii Literaturi universale. 

În momentul intrării în contact cu o operă tradusă a literaturii universale, 
trebuie să reflectezi asupra problematicii traducerilor, asupra textului de plecare, 
asupra traducătorului şi a selecţiei pe care acesta a fost nevoit să o realizeze din 
corpusul de lucrări ale unui anumit autor, la contextul literar în care a fost realizată 
traducerea, în raport cu tipurile de traduceri care predominau în epoca respectivă, 
cu tendinţele literare ale timpului de referinţă. O astfel de lectură ne îndeamnă să 
ne gândim şi în ce măsură traducătorul a respectat textul de plecare, care sunt 
intervenţiile lui asupra operei originale, dacă textul tradus respectă cu fidelitate 
originalul sau care este raportul între fidelitate şi interpretare în actul de traducere 
pe care traducătorul l-a întreprins. 

Traducerile Iliadei şi Odiseei vor evidenţia, credem noi, diferenţe 
semnificative (de la transferul lingvistic, literar şi estetic până la cel ideologic şi 
cultural), nu doar între traduceri aparţinând unor limbi diferite, ci şi între cele 
aparţinând aceluiaşi sistem lingvistic, dar din epoci distincte. 
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Presa are pretutindeni în lume o importanţă deosebită, constituinde-se astăzi într-o 

forţă imensă, care nu numai că informează, dar şi modelează atitudini şi 
comportamente. Presa influenţează profund pe oameni în felul de a înţelege viaţa, 
lumea şi propria lor existenţă, fiind considerată aproape unanim „a patra putere în stat“. 

Implementarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la 
Strasbourg, în 1992 şi ratificată de Parlamentul României, prin Legea nr. 282 din 2007, 
nu se realizează – nici în domeniul mass-media, dar nici în alte domenii – numai prin 
emiterea de noi acte normative, ci şi prin fapte concrete. Conform declaraţiilor 
reprezentantului Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului 
României, la momentul elaborării Legii 282/2007, angajamentele din Cartă au fost 
astfel preluate, încât respectarea lor să fie asigurată prin legislaţia deja în vigoare. 

Din punct de vedere legislativ, audio-vizualul este sectorul mass-media cel mai 
riguros reglementat în România, prin Legea nr. 504 din 11 iulie 2002 – Legea 
audiovizualului şi Legea nr. 41 din 17 iulie 1994 (republicată şi actualizată) privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune. Prin aceste acte se asigură şi protecţia limbilor minoritare 
şi a valorilor minorităţilor naţionale prin mass-media. 

Carta limbilor minoritare enumără o serie de principii generale, pe care, 
conform Art. 2 – Angajamente, ţara semnatară se angajează să le aplice în 
ansamblul limbilor regionale sau minoritare folosite pe teritoriul său. Aceste limbi 
sunt, conform Art. 2 din Legea nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea 
Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare: limba albaneză, limba 
armeană, limba bulgară, limba cehă, limba croată, limba germană, limba greacă, 
limba italiană, limba idiş, limba macedoneană, limba maghiară, limba poloneză, 
limba romani, limba rusă, limba ruteană, limba sârbă, limba slovacă, limba tătară, 
limba turcă, limba ucraineană. 

Numărul vorbitorilor limbilor care ne intereseazăaici, considerate ca limbi 
materne, este identificat prin datele Recensământului din 2001: 

Limba tătară 21.272 
Limba turcă 28.115 
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Ca un principiu esenţial, recunoaşterea limbilor minoritare drept expresie a 
bogăţiei culturale implică, pe de o parte, încurajarea de către stat a expresiei în 
aceste limbi prin mijlocele de informare în masă (facilitarea/sprijinirea publicaţiilor 
în limbile minoritare sau regionale, alocarea de timpi de emisie în aceste limbi, de 
frecvenţe de emisie radio şi TV etc.) şi, pe de altă parte, utilizarea mediei ca un 
canal de promovare în rândul populaţiei a valorilor diversităţii lingvistice. 

Principiul stabilit prin alineatul 1, punctul d., face referire explicită la 
facilitarea şi/sau încurajarea folosirii în oral sau scris a limbilor minoritare în viaţa 
publică sau în viaţa privată. Mass-media – presa scrisă, audio-vizuală şi internetul – 
are un potenţial mare pentru implementarea acestui principiu. 

O parte dintre comunităţile reprezentând minorităţi naţionale au publicaţii în 
limba maternă (unele cu conţinut bilingv), îngrijite de organizaţiile respectivelor 
minorităţi. Tătarii turco-musulmani publică revista bilingvă Karadeniz (Marea 
Neagră), Kadinlar Dunyasi (Lumea Femeilor) şi Caş (Tânărul), iar turcii – Hakses 
(Vocea Autentică), revistă bilingvă. 

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) realizează şi difuzează, prin 
studiouri regionale, emisiuni în limbi ale minorităţilor naţionale. Aceste emisiuni 
acopera programe în limbile turcă şi tătară. Radio Constanţa, de exemplu, are o 
emisiune săptămânală, cu o durată de 60 de minute pentru fiecare etnie în parte). 

Activitatea publicistică în Dobrogea a început la sfârşitul secolului trecut. Junii 
turci, refugiaţi pe pământul dobrogean, au jucat un rol important şi în promovarea 
activităţii publicistice din provincia amintită. Hareket (Acţiunea), Sadakat 
(Fidelitate), Sada-i Milliye (Vocea naţiunii) etc. au fost organe de propagandă ale 
comitetului organizaţiei revoluţionare Junii turci, pentru Dobrogea.  

Ziarele Çardak, Türk Birliği (Unitatea turcă), au apărat drepturile ţărănimii.  
În Dobrogea au existat şi ziare bilingve Gümüş Sahil (Ţărmul de argint), Bizim 

sözümüz (Cuvântul nostru), Halk (Poporul), Bora (Viscolul). Cele din urmă aveau 
menirea, printre altele, să întărească legăturile pe diverse planuri dintre 
naţionalitatea turcă şi poporul român.  

Primul ziar în limba turcă Dobruca Gazetesi (Gazeta Dobrogei) (1 septembrie 
1888 – 1 aprilie 1894)1 avea pagini şi în limba română. România, după Războiul 
pentru Independenţă, nevoită să facă faţă la tot felul de greutăti politice şi 
economice, a reuşit să-şi concentreze atenţia asupra Dobrogei abia după 12-13 ani. 
Ziarul Dobruca Gazetesi, scos din iniţiativa guvernului român, urmărea, pe lângă 
propagarea culturii în rândurile naţionalităţii turco-tătare, obiectiv înscris în 
programul României privind dezvoltarea Dobrogei, şi câştigarea simpatiei şi 
ataşamentului acestei populaţii.  

                                                 
1 Nuredin Ibram, Romanya Türkleri, revista Hakses, iulie 2002. 
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Doi ani după încetarea aparitiei ziarului, în 1896, a apărut la Bucureşti broşura 
Hareket (Acţiunea), la iniţiativa Dr. Ibraim Temo, cu sprijinul consulului turc la 
Giurgiu, D. Şefik şi cu scrisul de mână a D-lui Mustafa Ragip.2 Ea a fost introdusă 
în interiorul Imperiului, prin intermediul oficiilor poştale străine din Istanbul, 
Izmir, Salonic şi Trabzon3. De altfel, aceasta era calea folosită de toţi Junii turci 
aflaţi în emigraţie pentru introducerea publicaţiilor lor în Turcia.  

Între 20 mai 1879 şi 15 septembrie 1879 apare săptămânalul Sadakat. 
Ziarul Şark (Orient), avândul ca proprietar pe scriitorul Ebul Mukbil Kemal, 

cu redacţia la Bucureşti, avea misiunea să denigreze activitatea desfăşurată de Junii 
turci în străinătate şi, în special, în Balcani4. În aparenţă, era destinat „susţinerii 
intereselor turco-române şi strângerii relaţiilor dintre cele două ţări“5. Şark şi-a 
încetat activitatea la 10 ianuarie 18976.  

Ca o ripostă la această acţiune a guvernului otoman îndreptată împotriva 
Junilor turci, la 15 decembrie 1898 a apărut ziarul Sada-i Millet (Vocea naţiunii). 
Ziarul a fost suprimat câteva luni mai târziu de către guvernul român, la cererea 
sultanului. Funcţia de director responsabil a fost încredinţată lui Vasile 
Kogălniceanu, apreciat de Junii turci pentru vederile sale progresiste şi pentru 
simpatia sa faţă de mişcarea de eliberare din Balcani.7 Ziarul ducea o propagandă 
susţinută împotriva absolutismului din Imperiul Otoman. De aceea, guvernul 
otoman a intervenit prompt pe lângă guvernul român, cerând interzicerea lui. 
Cererea a fost repetată în câteva rânduri. Guvernul română, dorind să nu strice 
bunele relaţii cu Poarta, dădu curs doleanţelor Turciei.  

Atât ziarul Şark, cât şi Sada-i Millet, deşi apăreau în România, nu oglindeau 
decât foarte puţin preocupările şi opiniile naţionalităţii turce din România. Ele erau 
angajate, în primul rând, în marea dispută ideologică şi politică privind destinele 
Imperiului Otoman.  

În primăvara anului 1897 (20 mai) a apărut în România încă un ziar turc, Sadakat 
(Fidelitate). Şi această publicaţie, ca şi Şark, era destinată luptei împotriva propagandei 
duse de Junii turci. A apărut numai până la data de 15 septembrie a aceluiaşi an.  

Sada-i Millet produsese un efect puternic şi alarmase Poarta Otomană. Acest 
lucru i-a încurajat pe Junii turci, care, în 1901, scot o nouă publicatie, Dobrogea. 
Spre deosebire de cele precedente, ziarul Dobrogea îşi propunea „luminarea 
spiritelor care încă zac în întuneric şi schimbarea moravurilor inapoiate“. 

                                                 
2 Ibram Nuredin, 2009, p. 50-55. 
3 I. Themo, Ittihab Milliye dair hatıratım (Amintirile mele legate de junii turci), Mecidiye, 1939, p. 

65, 67. 
4 I. Themo, op. cit. p. 123. 
5 Arh. M.A.E., fond 21, vol. 39, f. 128-129. 
6 Academia R.S.R., Arhiva DA. Sturdza, VI, Act 211. 
7 Mehmet Ali Ekrem, 1994, p. 141. 
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Redactia ziarului se afla la Constanţa. Guvernul de la Istanbul, care urmărea atent 
mişcările Junilor turci din România, a intervenit, de data aceasta, şi mai insistent 
prin intermediul ambasadorului Kiazim-bei. Acesta, cu încuviinţarea guvernului 
român – interesat foarte mult în menţinerea bunelor relaţii cu Poarta -, cumpără, 
pur şi simplu, ziarul şi-l predă Seraiului. Astfel, după primul număr, ziarul 
Dobrogea a fost suspendat.  

În 1909, poetul naţional al tătarilor şi profesor la Seminarul Musulman din 
Medgidia, d-l Mehmet Niyazi, după numeroase încercări de a publica un ziar la 
Constanţa, reuşeşte să-l publice la Istanbul. Acest săptămânal apare sub conducerea 
lui Mehmet Niyazi şi îl avea ca director pe d-l Abdul Hamid. În aceeaşi perioadă, 
apare şi ziarul Teşvik, cu o existenţă de un an şi jumătate. 

După acest eveniment, a urmat o perioadă de inactivitate în viaţa publicistică a 
naţionalităţii turce din România. Anul 1914 marchează începutul etapei a doua în 
domeniul publicisticii. Noua etapă, care se întinde până în anul 1940, este mult mai 
bogată şi mai diversă, din punct de vedere al activităţii publicistice.  

În pragul Primului Război Mondial, în 1914, apare ziarul Işık (Lumina), din 
iniţiativa poetului Mehmet Niyazi. Ziarul era publicat în prima tipografie cu 
caractere arabe din Medgidia, denumită tot Işık. Directorul ziarului era Cevdet 
Kemal, iar redactor-şef, Mehmet Niyazi. Tipografia Işık a avut o activitate scurtă, 
fiind închisă în 1916, dar a fost importantă pentru viaţa culturală a turcilor din 
Dobrogea. Aici a fost tipărit primul manual autohton pentru şcolile primare în 
limba turcă, un Ghid de conversaţie turco-român şi o carte de higienă (Hıfzı Sıhha) 
a regretatului medic şi profesor Ibrahim Themo. Ziarul Işık, în cei doi ani de 
apariţie, şi-a propus ca ţel luminarea poporului.  

Poetul Niyazi, considerând că munca de luminare a populaţiei turce dobrogene 
trebuie întărită, a fondat in 1915, singur, revista lunară Mektep ve Ayle (Şcoala şi 
familia). Aceasta a văzut lumina tiparului în perioada 1 aprilie 1915 – 1 februarie 
1916, publicându-se 18 numere, sub patronajul poetului şi profesorului de limbă 
turcă Mehmet Niyazi. Revista avea un format mic, iar pe coperta ei statea scris 
„ştiinţă, social, literatură, tipărită odată la 15 zile“.8 Faptul că această revistă se 
numeşte Mektep (Şcoala) şi Aile (Familia) este plin de înţelesuri, pentru aceea 
perioadă plină de greutăţi. Revista era scrisă în alfabetul arab şi probabil că de 
aceea nu a fost foarte accesibilă publicului cititor mai larg.  

În paginile revistei Mektep ve Aile, pe lângă poezie şi proză, se găsesc şi 
articole despre învăţământ, sănătate, agricultură, istorie, geografie, muzică, religie 
şi articole, precum şi anunţuri despre viaţa culturală din zonă. Pentru că această 
revistă reprezintă un bun important pentru comunitatea turcă din România şi pentru 

                                                 
8 Mektep ve Aile, On soz, Constanţa, 2003, p.1. 
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că nu multă lume cunoaşte alfabetul arab, în anul universitar 2001-2002, dr. Ali 
Aksu şi dr. Erol Ulgen, profesori ai Colegiului Pedagogic Kemal Ataturk, din 
cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, au transcris textele din alfabetul arab în 
alfabetul latin. Cu ajutorul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulani din 
România au re-publicat revista Mektep ve Aile în alfabetul latin.  

Fiind profesor, Mehmet Niyazi, acorda o importanţă majoră învăţământului. În 
primul număr al revistei, în articolul „Maksat ve meslek hakkinda birkaç söz“ 
(Câteva cuvinte despre scop şi profesie) Mehmet Niyazi insistă asupra importanţei 
învăţământului în viaţa socială. Ştiind că în acea perioadă populaţia nu acorda o 
importanţă deosebită şcolii, el scria astfel: 

„În aceasă perioadă întunecată, ne naştem şi suntem tentaţi să pierim în ea... 
După părerea mea, fiecare popor are o clasă socială care susţine pe umerii ei 
slabi răspunderea spirituală – educatorii. Singurul lucru care îi face pe aceştia 
fericiţi este când se ocupă cu succes de educaţie...Principiul nostru este că un 
drum principal este şcoala.“ 

În al doilea număr al revistei este publicat articolul „Terbiyede gaye“ (În 
vederea formării), în care Mehmet Niyazi subliniază importanţa educaţiei în viaţa 
socială. El spune că dacă toţi copiii sunt educaţi cum trebuie în copilărie, ei se vor 
transforma în adulţi responsabili. Buna- creştere se învaţă în familie, iar Mehmet 
Niyazi, fiind un bun cunoscător al programei şcolare, afirmă că şcoala, în această 
privinţă, nu este foarte bine pregătită.  

În cel de-al treile număr al revistei, Mehmet Niyazi, semnează articolul „Ana 
kucağından Mektebe“ (Din braţele mamei la şcoală). La noi, copiii cresc singuri 
până la vârsta de şase-şapte ani şi de aceea mulţi dintre ei sunt răsfăţaţi, nervoşi, iar 
alţii sunt timizi şi fără pic de înţelegere. Cei răsfăţaţi nu rezistă la rigorile şcolii, 
ceilalţi se vor teme că vor mânca mai multă bătaie decât acasă şi de multe ori vor 
refuza să meargă la şcoală. Din acest motiv, educatorii se vor chinui mai mult să le 
prezinte părinţilor problemele întâmpinate. Dacă părinţii s-ar ocupa zilnic de copii, 
pregătindu-i de şcoala, controlându-le temele, la sfârşit de an, aceşti copii se vor 
schimba. Chiar dacă au trecut 90 de ani de la apariţa acestui articol, toate 
afirmaţiile se pot aplica şi acum. 

Domnul Osman Bektaş în articolul său „Mektep ve millet“ (Şcoală şi naţiune) 
vorbeşte despre importanţa şcolii şi rolul familiei asupra copiilor:  

„Desigur, părinţii dacă ar fi iubit şcoala, nu şi-ar fi trimis copiii pentru a 
scăpa de gălagia lor, ci pentru a fi educaţi. Este o artă să faci legătura poporului 
cu şcoala. Pentru aceasta, profesorii musulmani ar trebui să fie mai răbdatori. Cel 
ce îi luminează, şlefuieşte, schimbă ideile, îi pregăteşte pentru viaţă pe copii este 
profesorul.“ 
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În articolul „Aile Hayatı“ (Viaţa de familie), Osman Bektaş vorbeşte despre 
naşterea prea multor copii într-un timp scurt şi imposibilitatea părinţilor să-i educe. 
El subliniază importanţa educaţie primite în familie. 

În numărul şase al revistei, Osman Bektaş face următoarele aprecieri despre 
învăţământ: 

„...o casă fără carte este ca şi un corp fără suflet şi un cap fără minte. Noi 
iubim şcoala! Avem nevoie de ea!“ 

El declară că Congresul Musulmanilor din Dobrogea, care s-a desfăşurat la 
Constanţa, a fost doar o adunare care a făcut gălăgie degeaba, şi fără muncă şi 
sârguinţă adevărată nu se poate deschide nici o şcoală. 

Doctorul Ibrahim Temo, în afara articolelor legate de sănătate, a făcut aprecieri 
despre şcolile islamice din Dobrogea: 

„O naţiune se înalţă din căminul străvechi, din braţele mamei şi din şcoală. 
Fiecare naţiune are un tip de educaţie.“  

La sfârşitul articolului scrie despre profesorii din şcolile oficiale din Dobrogea, 
unde educatorii pricepuţi au reuşit să adauge la cei 80 de elevi existenţi încă 25. 
Anunţă că localul şcolii din oraş se va finaliza în zece zile şi va putea primi peste 
200 de elevi la cursuri. 

Această revistă oferă o privire de ansamblu asupra învăţământului din aceea 
perioadă. În această revistă au publicat articole Mehmet Niyazi, Osman Bektaş, Dr. 
Ibrahim Temo, Eyub Ahmedi, Halim Isa, Rif’at Islam, Izzet (Dobrucali), care au 
informat cititorii de etnie turcă sau tătară despre starea învăţământului din 
Dobrogea.  

Şi această publicaţie şi-a încetat activitatea odată cu intrarea ţării noastre în 
Primul Război Mondial, la 1 februarie 1916.  
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Introducere 
 
Deşi s-ar putea pune la îndoială formarea unor grupuri latino-slave, datorită 

diferenţelor colosale de principii şi valori ale culturilor, constatăm că între extrema 
slavă (reprezentată, în această analiză, de cultura slovacă) – care, până nu de mult, 
a fost puternic sovietizată chiar şi în teritoriile din partea de vest – şi extrema latină 
(reprezentată aici de italieni), sugerând una dintre cele mai puternice conotaţii ale 
occidentalismului, există o cale de mijloc, contextualizată printr-o cultură hibridă 
(cea română), influenţată de principiile şi valorile ambelor extreme. 

Totodată, globalizarea lansează paradigme care, inevitabil, afectează profund 
mentalitatea de grup a culturilor la nivel mondial. Ele îşi pot continua modelarea, 
în funcţie de atitudinea şi deciziile pe care poporul însuşi le adoptă. Mentalitatea 
unui popor este un aspect puternic conectat cu studiul imagologic. 

Utilizând ca punct de legătură cultura română, în această lucrare, vom aborda 
raportul cauză-efect ce are potenţialul de a crea o conexiune între latinitate şi 
slavism, ca urmare a interferenţelor culturale între cele două extreme, pe baza 
aspectelor imagologice în ceea ce priveşte cultura română, italiană şi slovacă.  

Conform DEX, imagologia reprezintă o „ramură a sociopsihologiei care 
cercetează sistematic reprezentările pe care le au popoarele sau clasele sociale 
despre ele însele.”1 

Dumitru Tiutiuca2 afirmă că „imagologia este, prin definiţie, o deschidere 
interdisciplinară, fără a neglija prin aceasta, dimensiunea etno-psihologică 
socială a acesteia, de aceea ea se confruntă adesea cu studiul documentelor 
nonliterare.” 

Aşadar, imagologia nu se limitează la studiul cultural estetic, ci îmbină toate 
ramurile culturii, de la artă, la istorie sau politică. În AUB, este specificată 
afirmaţia de mai sus, astfel: 

                                                 
1 https://dexonline.ro/definitie/imagologie, 15.04.2016. 
2 Dumitru Tiutuca, Pentru o nouă teorie literară, Editura Timpul, Iaşi, 2005, p. 7. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 160

„Cultura este un sistem de valori materiale şi spirituale care răspund la un 
complex de probleme existenţiale, începând cu obţinerea hranei şi sfârşind cu 
creaţiile artistice. Într-un chip sau altul, toate faptele de cultură ilustrează 
capacităţile omului de a exista şi simultan de a crea.”3  

Toate acestea împreună formează mentalitatea unui popor. Vom crea cadrul 
analizei culturilor române, slovace şi italiene, folosindu-ne de interpretările unuia 
dintre cei mai renumiţi experţi imagologi europeni, şi anume, Leerssen Joep4. 

 
Italienii 
 

După căderea Imperiului Roman, locuitorii italieni din Evul Mediu au 
subzistat în rămăşiţele Romei antice, însă interesele umaniste despre antichitatea 
clasică au transformat Italia într-un centru cultural al Europei Renascentiste, chiar 
dacă divizarea politică în teritorii mici a împiedicat Italia în a deveni un stat 
modern. Cu toate că în secolul al XIX-lea, a avut loc o unificare politică, imaginea 
Italiei a rămas puternic regionalizată (Veneţia, Toscana, Roma, Napoli, Sicilia 
etc.). Contrastul cu care Italia se confruntă constă în diferenţierea între regiunea 
Nordică şi cea Sudică, într-o ţară care se întinde de la munţii Alpi, până în 
Africa.Atât din perspectivă Nord-Europeană, exprimată prin jurnalele de călătorie, 
cât şi din perspectiva clişeelor turismului, Italia ca un întreg, este ţinutul sudiştilor 
mediteranieni.  

Jurnalele de călătorie, una dintre numeroasele surse imagologice ale Italiei din 
punct de vedere etnografic, artistic şi politic, subliniază diverse aspecte.  

În primul rând, toţi călătorii educaţi sunt interesaţi de Antichitatea romană şi 
de rămăşiţele inscripţiilor latine monumentale. Or, admiraţia lor faţă de gloria 
Romei antice este reflectată negativ în Italia contemporană.  

Perspectiva antică i-a impresionat pe poeţi, cum ar fi Hildebert von Lavardin 
în 1106 sau Joachim Du Bellay în anii 1550, care au descris Italia prin elegii 
panegirice. În contrast cu aceştia, umanişti, precum Erasmus sau Joseph Justus 
Scaliger, au marcat în jurnalele lor de călătorie străzile din Roma, Veneţia şi 
Napoli, ca fiind pline de hoţi, vandali şi prostituate. Goethe, adoptând o poziţie 
intermediară, încearcă să regăsească urme de antichitate în Roma modernă. 

Leersen Joep menţionează aprecierea italienilor faţă de arta fină. Fiind locul de 
provenienţă al unor mari pictori şi arhitecţi, cum ar fi Bramante sau Palladio, mulţi 
alţi artişti au participat la numeroase pelerinaje culturale în Italia. Germani (Dürer 

                                                 
3 AUB, Filozofie, Istorie, Drept, Volumele 23-24, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1974, p. 6. 
4 Manfred Beller, Joseph Theodor Leerssen, Imagology: The Cultural Construction and Literary 

Representation of National Characters, Editura Radopi, Amsterdam, 2007, pp. 194-199.  
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sau Elsheimer), francezi (Poussin sau Lorrain), englezi (Inigo Jones sau Turner) etc. 
şi-au dezvoltat capacităţile artistice prin inspiraţia oferită de astfel de pelerinaje. 

De asemenea, Italia este cunoscută drept ţinutul marilor compozitori muzicali 
(Vivaldi) sau al unor ambasadori muzicali, care au activat în străinătate: 
Geminiani, parcurgând insulele britanice, Metastasio, a cărui prezenţă la curtea 
vieneză era foarte importantă, sau Salieri, care, activând tot la Viena, a şcolit mari 
personalităţi (Bethoven, Schubert, Liszt sau Meyerbeer), fiind supranumit un 
adevărat „Mozart italian”.5  

În percepţia populară, limba italiană, de asemenea, posedă o muzicalitate 
aparte, fapt care a popularizat arta muzicală din Italia şi a consolidat turismul.  

Imagologiei Italiei i se adaugă şi imaginile peisajelor artistice şi ale naturii. 
O lungă şi bogată tradiţie de picturi şi documente de călătorie, descriind peisaje 
naturale italiene, au modelat, de-a lungul timpului, gusturile călătorilor privind 
natura, peisajele şi arhitectura. 

În cele din urmă, arta cinematografică a adus o contribuţie importantă 
imagologiei italiene, prin directori precum Vittorio de Sica, Luchino Visconti, 
Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Ettore Scola şi fraţii Taviani, care au indus 
o reputaţie internaţională prin combinarea temei conflictului moral şi politic cu 
exuberanţa vizuală. 

Aşadar, italienii au contribuit la nivel mondial, într-un mod esenţial, în ceea ce 
priveşte esteticul, arta şi rafinamentul. Or, imagologia asupra Italiei a indivizilor cu 
un minimum de cunoştinţe istorice ar putea suferi turbulenţe, întrucât aspectul 
artistic este invadat de cel politic. Monumentele sale impunătoare, precum 
Coloseum-ul, pot reprezenta o simplă dovadă a succesului economic al Italiei, atât 
istoric, cât şi contemporan, dat fiind faptul că o mare parte dintre acestea au fost 
construite în perioada de dominanţă a Imperiului Roman, folosindu-se atât resurse 
naturale, cât şi umane, obţinute prin ocupaţie militară, şi nu prin sustenabilitate. 
Italia este o ţară care, datorită ocupaţiei militare a teritoriilor vecine, a avut un 
avans istoric faţă de celelalte ţări, permiţându-i poporului să aibă şi alte preocupări 
decât supravieţuirea, contribuind la formarea marilor personalităţi italiene, 
creatoare de artă.Aşadar, poporul italian s-a bucurat de un atu faţă de celelalte 
popoare, în dezvoltarea esteticii, atitudinii aristocratice şi a bunului gust. În 
vremurile contemporane, acestea sunt oglindite în bucătăria italiană – cea mai 

răspândită bucătărie cu specific naţional din lume, în multitudinea de brand-uri 
de lux provenite din Italia (Gucci, Prada, Armani etc.) şi în arta italiană, 
considerată una dintre cele mai populare.  

                                                 
5 Joseph C. Fucilla, Three Melodramas by Pietro Metastasio, University Press of Kentucky, 1981, 

p. 9. 
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Românii 
 

Leersen Joep6 descrie imaginea românilor ca fiind una delimitată, până la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, când călătorii au observat că limba română este 
derivată din latină. Ideea că românii reprezintă descendenţii coloniilor romane din 
provincia Dacia a fost promovată de Poggio Bracciolini, în Disceptationes 
convivales. Bracciolini şi-a bazat observaţiile pe impresiile asociaţilor săi italieni, 
care au vizitat Ţara Românească şi au observat similitudinea limbii române cu cea 
italiană. Această idee a fost sprijinită de către Enea Silvio Piccolomini (Papa Pius 
al II-lea) în Historia rerum ubique gestarum locorumque descriptio, care a apărut 
prima dată în 1489 şi a fost redactată în mai multe ediţii. 

În următoarele secole, cultura renascentistă polonă a produs cronici care 
conţineau referinţe despre românii din Moldova. Una dintre aceste cronici, Kronika 
wszystkiego swiata, planificată de Martin Bielski7 şi fiul său, Ioachim, s-a regăsit în 
manuscrisele istoriei Moldovei, care au supravieţuit timpului. Cronica polonă 
sugerează că românii sunt originarii unei colonii romane de răufăcători, care au fost 
exilaţi pe Marea Neagră, în provincia dacă pustie. 

Manuscrisul istoriei Moldovei a fost însă compilat de Grigore Ureche (1590-
1647) şi de succesorul acestuia, Miron Costin (1633-1691). Miron Costin a contestat 
ideile lui Bielski, considerându-le calomnioase la adresa unei naţiuni, iar acest fapt 
a creat pentru istoricii români un şablon, prin care se contestă subiectivitatea 
străinilor, bazată pe neacceptarea prezenţei neîntrerupte a românilor pe propriul 
teritoriu. Astfel de subiectivism a fost manifestat de către istoricii maghiari, care 
au contestat apartenenţa Transilvaniei la teritoriul românesc, argumentând că nu 
există nicio dovadă a prezenţei românilor în Transilvania dinaintea secolului al XI-
lea şi că, de fapt, românii sunt imigranţi din peninsula balcanică.  

Pe de altă parte, acestora li s-a atribuit o imagine pozitivă din partea călătorilor 
străini, care au admirat latinitatea românilor, etichetându-i „sălbaticii blânzi”. 
Francezul Hippolyte Desprez8 a menţionat în lucrarea sa, La révolution dans 
l’Europe Orientale, (1848) că „ţăranul român este dovada vie a alianţei dintre 
entuziasm şi ironie şi a izbutit să îşi păstreze simplitatea şi amabilitatea intacte, 
acestea obişnuind să reprezinte semnul popoarelor antice, iar în zilele de astăzi, nu 
poate fi regăsit decât la cele sălbatice.” 

Apatia şi resemnarea românilor sunt caracteristici constatate de către călători 
la începutul secolului al XIX-lea, pe când filozofi români ai secolului al XX-lea, 

                                                 
6 Ibid., pp. 223-226.  
7 Enache Puiu, Viaţa şi opera lui Miron Costin, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 

Bucureşti, 1975, p. 273.  
8 Hippolyte Desprez, La révolution dans l’Europe Orientale, Imprimerie De Gerdés, Paris, 1848, p. 115.  
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cum ar fi Vulcănescu, identifică fatalismul, ca fiind principalul element imagologic 
al poporului român. Autodenigrarea este o componentă esenţială în imaginea de 
sine a românului, datorită înrădăcinării sale în matricea culturii naţionale.  

Din perspectiva lui Emil Cioran, în lucrarea sa, Schimbarea la faţă 
a României, calităţile românilor sunt prezentate negativ: înţelepciunea lor 
reprezintă o indulgenţă, toleranţa lor provine din lipsa spiritului de a se contrazice, 
iar celebrul dor este „o lunecare leneşă şi orizontală sau o ondulaţie minoră pe 
suprafaţa mobilă a vieţii”9, aşadar, reprezintă lenea. Altfel spus, Cioran susţine că 
românii sunt pasivi.  

Totuşi, aceste reprezentări nu au dus la o anonimitate a poporului român, 
datorită mentalităţii unor personaje române de anvergură istorică. De-a lungul 
timpului, ficţiunea externă a produs creaţii care au marcat imaginea României. Le 
château des Carpathes, scrisă de Jules Verne şi publicată în 1892, a creat pentru 
cititorii francezi o imagine a Transilvaniei, care a fost replicată de celebrul roman 
Dracula, scris de Bram Stocker. 

Romanul lui Jules Verne ilustrează o aventură care combină realul cu 
fantasticul şi este bazată pe un fenomen complex de coabitare, în spaţiu şi timp, 
a două lumi opuse: tradiţionalul şi modernul. Verne foloseşte nume poliglote ce 
alterează identitatea etnică a unor personaje – acestea fiind vânate de spirite 
malefice, vampiri, vârcolaci şi fantome. 

Poveşti similare, care ilustrează fantasticul malefic întruchipat în spirite rele şi 
fantome sunt întâlnite în Dracula lui Jonathan Harker. Astfel de legende folclorice 
au dat naştere descrierii contelui Dracula, o figură satanică, cu colţi, urechi ascuţite 
şi apetit pentru sânge. Întrucât personajul a fost inspirat şi de Vlad Ţepeş, pentru 
străini, Dracula a devenit simbolul Transilvaniei şi viceversa, iar mai apoi, după 
unirea din anul 1918, şi simbolul României. O astfel de imagine în cercurile 
internaţionale a avut ca urmare critici occidentale adresate dictatorului Nicolae 
Ceauşescu, comparând liderul comunist chiar cu personajul Dracula10.  

În anii ’80, când percepţia Occidentului asupra României era salvată de 
performanţele gimnastei Nadia Comăneci, la sfârşitul decadei, măsurile de 
austeritate şi programele sociale de raţionalizare a alimentelor au fost prezente în 
primele pagini ale presei internaţionale.Ceea ce a aşezat România într-o poziţie 
fermă pe harta mentală internaţională, a fost revoluţia din 1989, când „Contele 
Dracula postmodernist” a fost executat. Totodată, România a fost privată de 
anumite oportunităţi date de conjuncturi internaţionale, (care ar fi putut să 

                                                 
9 Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 127.  
10 Raymond T. McNally, Radu Florescu, In Search of Dracula, The History of Dracula and 

Vampires, Houghton Mifflin Company, Boston, 1994, p. 5. 
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o plaseze mai favorabil din punct de vedere economic), din cauza mineriadelor din 
anii 1990 şi 1991, care din nou ajunseseră pe primele pagini ale ziarelor şi 
canalelor de ştiri ale presei internaţionale. După ascensiunea României prin 
aderarea la Uniunea Europeană din 1 ianuarie 2007, Occidentul focalizează 
corupţia sistematică prezentă în România, problemă care şi în prezent este 
monitorizată de Uniunea Europeană. 

Leersen Joep susţine că România şi poporul acesteia va avea în continuare 
conotaţii negative, din cauza deciziilor politice absurde, a pasivităţii şi naivităţii 
poporului, însă misterul creat de ficţiunea internaţională nu îi va opri pe străini să 
exploreze ţara.  

 
Slovacii 
 

În literatura sa despre imagologie, Leersen Joep11 se referă la slovaci, nu ca 
cetăţeni ai unui stat, ci ca parte a poporului slav, care, cu cei aproximativ 240 de 
milioane de indivizi, ce locuiesc în Europa, formează circa 40% din populaţia 
continentului. Totuşi, prezenţa slavică a fost difractată, iar singurul punct comun 
ferm este reprezentat de afinitatea lingvistică.  

Ruşii, polonezii, slovenii, croaţii, bosniacii, sârbii, muntenegrenii, macedonenii, 
bulgarii şi slovacii sunt popoare care vorbesc limbi ce au foarte multe în comun. 
Cuvinte comune derivate din termenul slav cum ar fi „slava (glorie)” sau „slovo 
(cuvânt)” demonstrează existenţa netăgăduită a acestei familii lingvistice numită 
slavă, transformând slavistica într-o ramură a studiilor lingvistice. Nu este clar cum 
„sufletul slav” sau literatura, muzica, folclorul şi dansurile slave au devenit atât de 
speciale în contextul civilizaţiei europene, însă existenţa unei culturi comune a fost 
deseori subestimată. De asemenea, deşi nu există dovezi concrete, L. Joep susţine 
plauzibilitatea unui trecut îndepărtat, în care toate popoarele slave reprezentau o 
singură civilizaţie, vorbeau o limbă comună şi locuiau în acelaşi teritoriu. 

Din punct de vedere imagologic, cel mai important lucru este denumirea de 
„slav”, care a devenit, de-a lungul timpului, conectată cu anumite prejudecăţi. În 
multe limbi europene, termenul „slav” a devenit sinonim cu „sclav” (posibil din 
cauza comerţului cu sclavi de origini potenţiale slave din timpul Europei 
medievale). Din acel punct, etichete cum ar fi slugărnicia, inferioritatea, 
imaturitatea, dar şi inaptitudinea politică şi lipsa de organizare statală au rămas 
ataşate de slavi. 

Pseudo-Cezarii greci au raportat în secolul al VI-lea că slavii aveau obiceiul de 
a devora sânii femeilor, însă mai târziu, până şi împăraţii bizantini au oferit 

                                                 
11 Manfred Beller, Joseph Theodor Leerssen, Imagology: The Cultural Construction and Literary 

Representation of National Characters, Editura Radopi, Amsterdam, 2007, pp. 237-242. 
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informaţii descriptive, lăudând stilul de viaţă al slavilor din secolul al IX-lea, 
datorită creştinizării şi civilizării acestora. De asemenea, Germania medievală, 
deseori, a portretizat slavii ca fiind sălbatici, cruzi şi perfizi, însă printre critici se 
găseau şi germani, ca Herder (1744-1803), care dădeau slavii ca exemplu pozitiv 
pentru natura lor paşnică, ospitalieră şi cavalerească.  

Imaginea negativă a slavilor şi-a continuat demersul până în perioada 
modernistă, când, datorită descoperirii Americii, centrul gravitaţional al economiei 
s-a poziţionat în sudul şi nord-vestul Europei, dezvoltând agricultura teritoriilor 
slave. Cu toate acestea, naţiunile slave din Europa de Sud au fost capturate de către 
turci în secolul al XV-lea, independenţa Cehiei a fost distrusă de habsburgi în 
secolul al XVII-lea, iar Polonia a dispărut de pe hartă în secolul al XVIII-lea. În 
acea perioadă, când călătorii vestici au ajuns în Estul Europei, au constatat că 
popoarele slave erau asuprite de sărăcie, agresivitate şi despotism, întrucât toate 
statele slave îşi pierduseră independenţa, cu excepţia Rusiei, afectând negativ 
aspectul imagologic al ţărilor slave, aşadar, inclusiv al Slovaciei de astăzi.  

În perioada modernă timpurie, savanţii slavi au dezvoltat ideea de înrudire. Au 
scris istoria slavilor, au conceput reguli gramaticale, au compilat dicţionare 
multilingve şi au dezbătut pe marginea ideii, care dintre limbile lor este slava 
originală. Cu mult înainte de explozia naţională sentimentalistă în era romantică, 
elite intelectuale din mai multe ţări slave au combinat o conştientizare a unei 
credinţe comune în destinul slavic.  

Organizaţiile internaţionale slave încă promovează idei panslave, organizând 
congrese, însă, deseori, ei adoptă limba engleză ca lingua franca.  

Slovacia reprezintă un stat relativ nou după separarea de Republica Cehă din 
anul 1993, iar poporului slovac i se atribuie o imagologie specifică popoarelor 
slave, care au trecut printr-o perioadă istorică plină de încercări, consideraţi 
semnificaţi ai toleranţei, spiritualităţii şi simplităţii. Perioadele grele istorice prin 
care au trecut le-au dezvoltat precauţia de a se angaja prea mult în relaţiile 
personale cu străinii şi, totodată, caracterul naţionalist.  

 
Concluzii 
 

Din analiza imagologică a lui Leerssen Joep, constatăm că există câte o 
componentă comună dominantă prin care cultura română se identifică, pe de o 
parte, cu cea slavă şi, pe de altă parte, cu cea italiană. Componenta dominantă 
româno-italiană este reprezentată de origini şi evenimente istorice transfigurate în 
ficţiune, pe când cea româno-slavă, de asuprirea istorică şi soarta poporului necăjit 
cu un nivel de trai departe de cel occidental, ca efect atât al deciziilor politice 
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interne, cât şi al presiunilor externe. Acest aspect acoperă contextul politico-
cultural.  

Limba este cel mai important element care diferenţiază o cultură de alta. În 
contextul lingvistic, limba română, deşi este o limbă de origini exclusiv latine, are 
potenţialul de a forma o punte stabilă pentru slavi către latinitate.  

Împrumuturile terminologice, facilitate de poziţia geografică istorică 
a României şi emigrarea slavilor în România din perioada Evului Mediu, indică un 
număr considerabil de termeni de orgine slavă.  

Termenii uzuali da, maşină, uliţă, nevastă, prieten, coş, covor, număr, citit etc. 
şi termeni care se referă la produse alimentare cartof, sfeclă, hrean, morcov, vişine, 
brânză, smântână, ceai, oţet etc., din limba română, nu se regăsesc în celelalte 
limbi de origine latină (spaniolă, portugheză, franceza şi italiană), fiind preluaţi din 
limbile slave (rusă, ucraineană, slovacă, polonă), într-o formă identică sau foarte 
asemănătoare, desemnând aceleaşi sensuri.  

Aşadar, putem spune că, pentru o persoană de origine slavă, limba română va 
prezenta cel mai mare grad de familiaritate cu limba sa, dintre limbile de origine 
latină. În cazul în care individul slav are intenţia de a studia cultura lingvistică 
latină, româna îi va fi cea mai la îndemână limbă pentru a se iniţia, iar integrarea în 
societatea românească îi va fi uşoară, întrucât mentalitatea română imagologică 
este una cu care se poate identifica.  
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Limbajul publicitar pendulează, astăzi, între funcţia emotivă şi conativă, 
exploatând afectivul pentru a atrage psihologic atenţia consumatorului, pentru ca, 
imediat, să-l pună în acţiune sau să-l facă să accepte şi să achiziţioneze produsul 
sau serviciul la care se face reclamă. 

Dimensiunea oblică în publicitate, aşa cum admite Jean Jacques Boutaud, 
exclude contextul referenţial, este lipsită de argumente raţionale sau empirice, 
mizând pe cele emoţionale, valorifică un text care, la prima vedere, nu are nicio 
legătură logică cu produsul1. Publicul va privi imaginea, va citi textul, întrebându-
se la ce se face reclamă. La finalul spotului sau într-un colţ al panoului publicitar, 
consumatorul găseşte cu stupefacţie răspunsul. Întâlnim aluzia, ca figură retorică a 
imaginii, sau elipsa vizuală a produsului în primele cadre. 

Textul publicitar pare irelevant, însă intenţia publicitarilor este să-l facă pe 
privitor să privească şi să reţină imaginea şi textul, fiind provocat de afirmaţii fără 
logică, o dislocare a limbajului:  

„De ce să-ţi iei ciocolată de la noi? Pentru că avem cea mai bună carne!”; 
„De ce să-ţi iei jucării de la noi? Pentru că avem cea mai bună carne!  

Iniţial, apare curiozitatea consumatorului, apoi nedumerirea: se face reclama la 
ciocolată, jucării sau la carne? Desigur, o altă strategie ar fi conţinutul ironic sau 
umoristic al reclamei. În cele din urmă, publicul află că se face reclamă la Selgros şi 
că „Merită” făcută alegerea. Apelativul „Merită” se foloseşte în discursul publicitar 
cu intenţia de a adula sau a flata consumatorul (asemenea reclamelor la L’Oreal cu 
sloganul: Pentru că meriţi!) Argumentul „pentru că avem cea mai bună carne” este 
unul fals, un raţionament ilogic sau un silogism greşit, specific sofismului. În careul 
semiotic, animaţia folosită în reclamă dă viaţă lucrului neînsufleţit, desenul animat 
generând surpriză, exagerare, situaţii fantastice, dar şi pozitivism, prin apelul la 
rememorarea copilăriei, stimularea emoţiei. (vezi reclamele la Mr. Propper, văcuţa 
Fulga, castorul din reclama Colgate). Întâlnim, astfel, un tip de valorizare ludică2, în 
axiologia consumului, în care se neagă valorile utilitare. 

                                                 
1 Jean Jacques Boutaud, 2004, p. 71. 
2 Idem. 
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Tehnica lui „de ce?” este specifică gândirii laterale, iar intenţia ar fi de a obţine 
noi unghiuri de atac, prin interpelare, prin retorica enunţului. După Edward de 
Bono, gândirea laterală sparge tiparele sau conceptele vechi, e provocatoare, 
ilogică, absurdă, are umor, urmează căile mai puţin probabile, caută o soluţie 
intuitivă, având abilitatea de a vedea lucrurile din perspective diferite.3 

Observăm în comunicarea publicitară, de asemenea, metoda inversă, o altă 
tehnică de influenţă a gândirii laterale. Textul este inversat pentru a stârni 
curiozitatea, silogismul iniţial ar fi fost: „Alege Selgros pentru că avem cea mai 
bună carne sau ciocolată!”. 

Întâlnim metoda inversă şi în spotul la Unirea Experta4, când imaginile se 
succed în ordine inversă, apare efectul şi apoi cauza sau înlocuirea cauzei cu 
efectul. Semnele iconice descriu plăcerea cu care doi copii gustă dintr-o prăjitură, 
prin gestica gustativă5, apoi prăjitura dispare, imaginile cuprind modalităţile de 
preparare. Spotul se finalizează, în mod inedit, cu începutul tehnicii de 
gastronomie, prezentarea ingredientelor care sunt prinse în denotaţia imaginii: 
coacăze, sirop, lapte, ouă, margarină, făină, ciocolată.Componentele aparţin 
dimensiunii referenţiale şi substanţiale prin formă, culoare, naturaleţea sau 
prospeţimea produselor, forme de expresie, care sunt montate într-o dimensiune 
laterală, prin imagini forward – trimiterea „înapoi”, în timp, într-un mod de 
accelerare a cadrelor (planul situaţional al imaginii). Reţeta prezentată în clipul 
publicitar parcurge şi planul praxic, prin tehnică sau modul de utilizare al 
produselor, dar şi relaţional, prin implicarea subiectivă a copiilor în reprezentarea 
vizuală a gustului, privirea directă, către obiectiv, complicitatea dintre ei, 

                                                 
3 Sorin Preda, 2011, pp. 87-127. 
4 https://www.youtube.com/watch?v=nX9sj1Zfbxk 
5 J. J. Boutaud, 2004, p. 111. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 169

semnificaţia gesturilor afective cu care savurează produsul. Aşa cum observă 
Roland Barthes, „lumea sensului total este sfâşiată intern (structural) între 
sistemul –cultură şi sintagma-natură”.6 Aflăm abia la final la ce se face reclamă: 
margarina este ultimul ingredient care apare în imagine. Textul pare că explică 
diferenţierea, unicitatea sau ineditul reclamei: „Normal, ai făcut o prăjitură 
sofisticată! Dar ai ştiut de la început că o să-ţi iasă”. 

O altă tehnică, specifică discursului publicitar de tip oblic, este utilizarea 
paradoxului, model propus de George Péninou: „o corelaţie interesantă, între 
sintagmatica narativă şi efectul persuasiv”7.  

Enunţul „Campanie care susţine vegetarienii. O plantă carnivoră mănâncă un 
morcov”8 pare paradoxal, în sintagmatica metaforică discursivă fiind inclusă 
rezolvarea situaţiei prin găsirea unei alte alternative, neaşteptate, dar care să 
provoace, să trezească interesul publicului. Printr-o astfel de expunere, se face 
reclamă la un restaurant vegetarian elveţian, Hiltl. 

 

 
 

Tehnica abordării paradoxale include prin umor spargerea tiparelor de 
imagine. Într-o reclamă la un produs medical pentru stomac, avem textul: „Orice ai 
arunca în stomac, Pink are grijă de tine”, stomacul fiind ilustrat metaforic ca o 
maşină de spălat rufe, Pink (Pepto-Bismol) fiind agentul salvator. Efectul persuasiv 
este sigur, căci aici apare şi avertizarea: „Nu arunca orice în stomac!”.  

                                                 
6 R. Barthes, 2015, p. 55. 
7 D. Rovenţa-Frumuşani, 2004, pp. 146-147. 
8 Metafora vizuală este reprezentată în imagine de o plantă carnivoră, Capcana lui Venus (The 

Venus flytrap). 
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O reclamă la produse electronice Sony are textul: „Hungry for me?”, iar 
imaginea prezintă o ureche care are dinţi. Paradoxal, simţurile sunt încrucişate 
simultan, metafora vizuală bizară atrage atenţia publicului, prin tehnica asocierii 
îndrăzneţe, surpriza imaginativă, specifică gândirii laterale.  

 

 
 

Retorica imaginii se ţese în jurul syntax-ului9, semnificantul conotat se găseşte 
în înlănţuirea celor două fragmente: suprapunerea dintre imaginea urechii şi 

                                                 
9 R. Barthes, 2015, pp. 25-26. 
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imaginea dinţilor. Efectul este colajul obţinut, lectura comică a imaginii, conotaţiile 
comune adunate în semnul iconic, asemenea unui puzzle care stârneşte curiozitatea 
prin absurd sau şocant.  

Hungry for music? 
O reclamă inedită, paradoxală şi amuzantă este cea la sucul Granini10, în care 

o portocală, coacăzele şi mărul sunt umanizate şi beau cu un pai din fructele 
respective. Ar fi şi o metodă inversă, prin felul în care sucul ajunge la fruct. Textul 
„Fructele iubesc Granini” atrage prin personificarea fructelor, care prind viaţă.  

În reclama la sucul Prigat11, observăm trecerea de la inanimat la animat, 
„lămâia” şi „menta” au raţiune, sunt invitate la un talk show, au feţe umanizate, 
vorbesc cu moderatorul „Ai vreo problemă de-mentule?”, pentru a stârni râsul. 
Sloganul atrage prin jocul de cuvinte, prezenţa efectului, răcorire, rima, dar şi 
insulta (dement): „Răcorire de-mentă de la Prigat – limonadă cu mentă”. Ideea de 
profunzime este redată de „principii nutritive”12, înviorătoare – „răcorirea”, ale 
sucului revitalizant. 

Din perspectiva receptării reclamei, Dan Petre şi Dragoş Iliescu admit că o 
sursă importantă este starea de spirit pe care auditorul o are în momentul în care 
recepţionează mesajul, a doua sursă fiind dată de tonalitatea afectivă a reclamei, 
umorul sau teama.13 

Tonalitatea ambiguă a reclamei, specifică gândirii laterale, are un efect 
pronunţat asupra publicului. Ambiguitatea este folosită pentru umorul pe care-l 
scoate în evidenţă şi pentru intensificarea interacţiunii receptorilor „cu mesajul 
publicitar, şi atitudinea pozitivă faţă de acesta, determinându-i să petreacă mai 
mult timp cu descifrarea şi înţelegerea lui”14.  

Aşa cum admit autorii citaţi mai sus, avantajul acestei situaţii este că necesită 
un nivel intelectual mai ridicat, discursul fiind ambiguu, se vor căuta interpretări, 
„un efect de halo al sentimentelor determinate de confirmarea capacităţilor sale 
cognitive”.15  

Haloul pozitiv se va interconecta cu acceptarea produsului şi achiziţionarea 
acestuia. 

Reclamele umoristice, neobişnuite sau ilogice, stimulează atenţia voluntară 
prin comicul de situaţie sau de limbaj. Umorul este o modalitate psihologică 
intrinsecă16, prin care publicul este persuadat, efectul apare, de cele mai multe ori, 

                                                 
10 https://www.youtube.com/watch?v=EJTZIp1O5Ww. 
11 https://www.youtube.com/watch?v=M-GgAaZKazs 
12 R. Barthes, 1997, p.105. 
13 Dan Petre, Dragoş Iliescu, 2008, p.151. 
14 Ibidem, p. 210. 
15 Ibidem, p. 211. 
16 Dimitrie Todoran, 2005, p.74. 
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simultan. Reclamele umoristice suscită mai puţine contraargumente, publicul le 
„digeră” ca amuzament, ca un film românesc de comedie şi nu mai caută adevărul. 
De exemplu, spoturile la coniacul Unirea includ umorul răutăcios, aluzia la prostia 
omului de rând sau umorul fizic, unde accentele amuzante sunt puse asupra acţiunii 
personajului Dorel. În spotul „Dorel şi basculanta”17, se critică muncitorul leneş, 
cu inteligenţă redusă, stereotip caricaturizant. Urmărim scene din viaţa 
muncitorilor pe şantier şi nu ştim la ce se face reclamă, muncitorii fac haz şi râd de 
colegul lor, Dorel, care este nepriceput, stângaci şi leneş: „Du-te, mă, tu, că până 
descarcă ăla, închide la non-stop!” sau „Dorele, ne mişcăm şi noi mai cu talent?”.  

În ultimul cadru, muncitorii stau la masă, se amuză de Dorel, iau în derâdere 
comportamentul lui şi beau din coniacul Unirea. Procedeul de intertextualitate 
apare tot la final, zicala sau morala cunoscută va fi uşor de reţinut de către public: 
„Unirea! Unde-s mulţi, puterea creşte”. Un asemenea tip de umor este construit 
pentru a stârni imediat râsul audienţei, „fiind o decizie strategică eficientă atunci 
când trebuie atinse grupuri-ţintă largi prin mesaje publicitare18”.  

Umorul negru este complementar dimensiunii laterale prin absurdul şi situaţia 
paradoxală prezente în firul naraţiunii. În reclamele care conţin umorul negru, 
poate apărea un transfer negativ de imagine asupra brandului. În reclama la 
supermarketul Profi, Ulei Proxi19, primele cadre descriu ritualul de înmormântare, 
cu participanţii îmbrăcaţi în negru. Sensul obviu al imaginii indică unanimitatea 
doliului, înmormântarea. Văduva îmbrăcată în negru poartă, paradoxal, un trandafir 
roşu în piept, merge la supermarket, unde alege un pui gătit pe care îl dă de pomană 
participanţilor, spunând: „Asta i-ar fi plăcut şi lui!”. Sensul obtuz deturnează 
sensul durerii „are de-a face cu deghizarea”, cu teatralizarea, cu gesturi simulate, 
durerea este simulată. Apare inversiunea, sadismul, ipocrizia femeii, cosmetizarea 
ei, „obtuzitatea depăşeşte anecdota, devine o tocire a sensului”20.  

Aşa cum observă R. Barthes, sensul obtuz este reversibil, contra-logic, 
suspendat de propria durată, o tocire a sensului, indiferenţă la categoriile morale şi 
estetice. Nimic neobişnuit până în momentul în care cel decedat „se trezeşte” în 
maşina mortuară şi spune ironic: „Am trăit s-o văd şi pe asta!”. Sloganul 
exploatează, de asemenea, umorul negru: „Preţuri de pomană! Doar la Profi!”. 

Un alt procedeu de stimulare psihologică a atenţiei, extrinsec, este redundanţa, 
ca mijloc de fixaţie şi transfer (trecerea de la inconştient – subconştient – conştient, 
după Freud). Inconştient, prin repetiţie, receptorul va asimila informaţia, 

                                                 
17 https://www.youtube.com/watch?v=Cwwn00j-yGs.  
18 Dan Petre, Dragoş Iliescu, 2008, p. 221. 
19 https://www.youtube.com/watch?v=zNGWRFe2ybM.  
20 R. Barthes, 2015, pp. 61-75. 
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identificându-se cu produsul. Reacţia consumatorului va fi automată, memorând 
uşor cuvintele redundante.  

Amintim aici efectul puternic al comunicării, teoria behavoristă, stimul-
răspuns sau acul hipodermic. Mesajele publicitare penetrează conştiinţa 
receptorului cu uşurinţa unui ac care străpunge pielea şi generează un răspuns 
imediat, rapid şi necontrolat raţional, precum cel provocat de o împunsătură.21 R. 
Barthes îl numeşte punctum, „cel care pleacă din scenă ca o săgeată, şi vine să mă 
străpungă”, asemenea unei înţepături, „semn făcut de un intrument ascuţit”, 
punctum-ul unei fotografii fiind acel hazard care răneşte, sfâşie privitorul sau 
receptorul de reclame.22 

Melvin DeFleur îl numeşte teoria glonţului magic23: se accentuează ideea că 
mesajul mediatic ar fi un instrument vrăjit pentru modelarea opiniei publice.  

Modelul psihodinamic al lui DeFleur arată că „structura psihologică internă 
intervine ca variabilă în procesul efectelor”24, mesajul persuasiv modifică sau 
activează procese psihologice latente, cum ar fi formarea atitudinilor, realizând 
schimbarea în sensul unui comportament asumat. În teoria acţională, a ţintei25, 
emiţătorul este arcaşul care va obţine efectul indiferent de trăsăturile de 
personalitate, de ideile destinatarului. Receptorul joacă un rol pasiv, iar mesajul 
reclamei va lovi la ţintă, obţinând efectul dorit. În reclama la Cosmote, 
„Spiriduşul”, fetiţa crede că vorbeşte la telefon cu un spiriduş căruia îi povesteşte 
neplăcerile legate de activităţile sale:  

„Spiriduşule, lui Moş Martin i-a căzut un ochi şi am rămas şi fără lipici pentru 
stele. Spiriduşule, să ştii că o să închid acum, că s-ar putea să mă sune tati şi mă 
sună destul de rar şi n-aş vrea să sune ocupat”. 

În realitate, fetiţa vorbeşte chiar cu tatăl ei. Redundanţa cuvântului „spiriduş” 
trimite la nevoia fetiţei de afecţiune, de comunicare cu cei dragi, căci ea caută 
agentul salvator care să-i rezolve problemele. Reclama este şi o campanie de 
conştientizare pentru părinţii care nu au timp de copii, morala fiind: „Când 
ascultăm, înţelegem ce e cu adevărat important pentru cei dragi”. Reţeaua de 
telefonie este agentul salvator, restabilind legătura afectivă cu părintele, salvează 
relaţia de comunicare. 

Aceeaşi dimensiune oblică, în care urmărim firul narativ şi nu ştim la ce se 
face reclamă, este prezentă în clipul „Fluturele”, de la Cosmote. Bătrânul şi fiul 

                                                 
21Tim O`Sullivan, John Hartley, Danny Saunders, Martin Montgomery, John Fiske, 2001, pp. 211-

212. 
22 R. Barthes, 2010, pp. 27-29. 
23 M. Coman, 1999, pp. 109-112.  
24 Apud Denis McQuail, Sven Windahl, 2001, pp. 55-57. 
25 Mihai Dinu, 1997, p. 86. 
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stau pe o bancă, primul devine curios, agasant prin redundanţa întrebării: „Ce e 
asta?”. Apare metoda inversă din gândirea laterală, în care rolurile se inversează, 
tatăl se comportă ca un copil: 

„ – Ce e asta? 
- E un fluture! 
- Ce e asta? 
- Ţi-am mai spus, e un fluture. 
- Ce e asta? 
- De ce faci asta? E un fluture! Ce nu înţelegi?” 
Bătrânul îi arată fiului un jurnal în care a însemnat următoarele impresii: 
„Astăzi fiul meu a împlinit trei ani. Am fost împreună în parc, unde am văzut 

un fluture. M-a întrebat de 21 de ori ce este şi am răspuns de fiecare dată că este 
un fluture, îmbrăţişându-l şi iubindu-l mai mult de fiecare dată”. 

Fiul se simte emoţionat de ceea ce citeşte şi îşi îmbrăţişează tatăl. Şi aici avem 
o redundanţă în limbaj, „Ce e asta?”, „fluture”, „ascultăm” (repetiţie în ambele 
reclame prezentate), redundanţa agentului salvator (Cosmote – telefonia mobilă), 
dar şi în prezentarea afectivă şi moralizatoare a reclamei, tot o redundanţă a 
campaniei de conştientizare în reclamele Cosmote, cu morala: „Ni se oferă atât de 
mult timp să vorbim. Nu găsim timp să ascultăm”. 

În conversaţia dintre mamă şi fiică, în spotul Salam Săsesc, se atrage atenţia 
prin redundanţa cuvintelor, dar şi prin exerciţiul de dicţie, care devine o provocare 
pentru copiii care ascultă reclama, fetiţa se străduieşte, prin repetiţie, să-şi 
corecteze pronunţia: 

„ – Îţi pun prosopelul, culorile şi sandvişul cu… 
- Salam Săsesc. 
- Salam Săsesc! 
- Salam Săsesc! 
- Săsesc… 
- Săsesc! 
- Bine, hai că mai repetăm şi mâine. 
- Săsesc.”  
În concluzie, conţinutul textelor şi imaginilor publicitare se situează în jocul 

diferitelor planuri, praxic, situaţional, relaţional sau substanţial, prin apelul 
emoţional (phatos), şi nu raţional, ultimul fiind marginalizat. În acţiunea de 
persuasiune a reclamelor prezentate mai sus, se mizează pe argumentul emoţional, 
entuziasm, stimuli psihologici, pornind de la modalităţi extrinseci şi intrinseci de 
stimulare a atenţiei publicului. Astăzi, raportul dintre text şi imagine este altul, 
retorica imaginii prevalează în faţa retoricii textului. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 175

În ultimii ani, se observă tendinţa către strategii de discurs şi imagine 
complementare gândirii laterale, unde se exploatează comicul absurd – un apel la 
pathos, de situaţie şi limbaj, alternanţa animat-inanimat, folosirea metodei inverse, 
a paradoxului şi a redundanţei, pentru a atrage psihologic atenţia sau curiozitatea 
consumatorului. Şi pentru ca efectul să fie cel scontat, întâlnim tehnica campaniilor 
de conştientizare care stimulează afectivul şi obligă inconştient publicul să reţină 
produsul. 
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BLESTEMUL VIEŢII LUI EDGAR ALLAN POE 

 
Alexandra TOMŞA 

 
 
Nori negri de singurătate şi dezamăgire învăluie viaţa lui Edgar Allan Poe. 

Nebunia, angoasa şi sentimentul de abandon i-au fost prietene bune, care l-au făcut 
în momente de disperare să recurgă la alcool şi opiu.  

Poe s-a născut în Boston în ianuarie 1809, într-o familie de actori, iar debutul 
blestemului său începe cu moartea tatălui, un alcoolic înrăit, care şi-a abandonat 
familia pe când Poe avea abia optsprezece luni, doar că să moară răpus de 
tuberculoză la scurt timp. Această boală îl va urmări constant pe parcursul vieţii, 
fiind poate cel mai fidel companion, planând ca o frică invariabilă şi în momentele de 
bucurie, dar şi în cele de tristeţe. Din cauza aceasta, şi-a pierdut prietenii şi membrii 
familiei, în favoarea singurătăţii ca o boală acută. Având aceeaşi soarta crudă, mama 
sa, o actriţă cunoscută, moare şi ea la 24 de ani, răpusă de o boală necruţătoare, 
lăsându-l pe micul Edgar în grija familiei Allan, o familie prosperă de negustori. Deşi 
tatăl său adoptiv nu îl avea la inimă, soţia sa, doamna Allan îl iubea. 

Datorită lor, Poe a reuşit să studieze la o prestigioasă şcoală din Scoţia, timp de 
cinci ani. Întors în Richmond, se îndrăgosteşte de mama unui coleg de-al său, care, 
din nefericire, urmând cursul nefericitei sorţi a lui Poe, urmărită fie de bizare 
coincidenţe sau de blestem, moare şi aceasta de tuberculoză. Din această nenorocire, 
Poe reuşeşte să scrie un frumos poem intitulat Lui Helen, în memoria acesteia. 

Allan îl trimite pe Edgar la universitate să studieze dreptul pentru a-l putea 
ajuta în afacerea sa, însă îi trimitea doar o brumă de bani pentru ca acesta să poată 
supravieţui. Astfel, Poe se abandonează jocurilor de noroc pentru a-şi îmbunătăţi 
finanţele, însă se dovedeşte un jucător slab şi acumulează datorii mari. Acesta este 
primul act care declanşează în Poe dorinţa de a bea. Datoriile mari îl determină pe 
domnul Allan să-l retragă de la universitate, motiv pentru care Poe se înrolează. 
Martorii spun că un singur pahar îi era suficient pentru ca întreaga lui fiinţă să fie 
pătrunsă de o stare de entuziasm, de exaltare, care determina o conversaţie 
încântătoare. 

Destinul îl loveşte din nou, cu vestea că mama sa adoptivă, doamna Allan, 
moare la rândul ei de tuberculoză. Acest lucru îl transformă metaforic pe Poe, în 
rândul adepţilor săi, într-un prevestitor lugubru al morţii tuturor persoanelor dragi 
din jurul său.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 177

Poe se mută în Baltimore pentru a locui cu mătuşa sa, doamna Clemm şi 
pentru a lucra ca editor, ceea ce îi permite să îşi publice propriile lucrări de proză şi 
poezie. La vârsta de douăzeci şi şapte de ani, se căsătoreşte cu verişoara sa de 
treisprezece ani, Virginia Clemm, însă fericirea sa se năruie relativ repede pentru 
că, într-o zi de iarnă a anului 1842, i se declanşează tuberculoza. Poe pendulează 
timp de cinci ani, până la moartea Virginiei între momente de extaz (marcate de 
perioade în care îmbunătăţirea stării de sănătate a Virginiei era vizibilă) şi agonie 
(marcate de perioade în care tuberculoza i se declanşa din nou, ţintuind-o la pat). 
Poe petrece nenumărate ore lângă patul ei în încercarea de a o însănătoşi şi aceşti 
ani se dovedesc nefericiţi pentru el, deoarece sunt anii în care se scufundă adânc în 
patima pentru alcool şi opiu, lăsând să iasă la suprafaţă nebunia şi angoasa despre 
care vorbeam.  

Aceste sentimente îşi pun amprenta atât asupra lui, cât şi asupra operei sale. 
Tuberculoza îl inspiră pe Poe să scrie The Masque of the Red Death, iar după 
moartea Virginiei, va scrie Annabel Lee, The Raven şi Ligeia, unde motivul 
principal îl reprezintă femeile muribunde. După moartea Virginiei, în 1847, la 
vârstă de 24 de ani, Poe se afundă în suferinţa inundată de alcool şi opiu, luptându-
se cu accesele de depresie şi considerând momentele de nebunie un dar, o artă.  

Viaţa lui Poe poate fi descrisă ca o dramă continuă, sfârşitul venind, într-
adevăr, ca un moment eliberator pentru scriitor. Pe patul de moarte, martorii spun 
că Poe a refuzat nu numai alcoolul, dar şi opiul care-i puteau uşura suferinţa, 
încredinţându-şi în ultimele momente sufletul lui Dumnezeu. („Doamne, ai grijă de 
bietul meu suflet!” ar fi fost ultimele sale cuvinte, potrivit doctorului care l-a tratat). 
 
 
Bibliografie 
 
Bonaparte, M., 1949, The Life and Works of Edgar Allan Poe, London: Imago Publ. 
Courtney, J. F., 1972, Addiction and Edgar Allan Poe, Med Times. 
Fisher, B., 1978, The Very Spirit of Cordiality: the Literary Uses of Alcohol and Alcoholism în 

theTales of Edgar Allan Poe, U of Maryland, Baltimore. 
Byers, J.R., 1980, The opium Chronology of Poe's 'Ligeia', South Atl Bull. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 178

 

 
VALORI BIBLIOFILE ÎN BIBLIOTECA  

MITROPOLIEI DIN TÂRGOVIŞTE 
 

Maria Andreea FANEA 
faneaandreea@yahoo.com 

 
 
Târgovişte a fost reşedinţă domnească timp de trei secole şi jumătate. Era 

normal ca şi Mitropolia Ţării Româneşti să fie mutată la Târgovişte. 
Din documente reiese că mitropoliţii ţării sunt alături de domnitori la 

Gherghiţa, în 1482, la Târgovişte, în 1483 şi la Bucureşti, în 1494 şi 1508. 
Reşedinţa domnească, mutându-se încă din timpul lui Mircea cel Bătrân la 
Târgovişte, n-ar fi exclus ca mitropolitul să se fi stabilit către sfârşitul secolului al 
XV-lea la mănăstirea Dealu, situată în apropiere. 

Abia la 17 august 1517, reşedinţa mitropolitană a fost mutată definitiv la 
Târgovişte, în biserica începută de Radu cel Mare şi terminată de Neagoe Basarab 
(M.Păcuraru, 1992: 260). 

Chiar în anul târnosirii mănăstirii de la Argeş, în timpul mitropolitului 
Macarie, s-a hotărât mutarea scaunului Mitropoliei Ungro-Vlahiei la Târgovişte, 
unde Neagoe Basarab a construit sau refăcut „veche Mitropolie”, cea mai mare 
biserică din câte a cunoscut Ţara Românească până la 1518. Terminată de Radu 
Paisie (1535-1545), biserica a fost restaurată o dată în timpul lui Matei Basarab şi a 
două oară sub Constantin Brâncoveanu. Din nefericire, acest monument important 
atât ca formă, cât şi ca mărime a fost dărâmat complet şi refăcut cu materiale noi, 
de A. Lecomte de Nouy (Ist. Mitrop. Rom., 2010: 423-424). 

În perioada când Târgovişte a fost cetate de scaun a Ţării Româneşti, 
Mitropolia a fost una dintre cele mai impresionante şi monumentale edificii 
religioase ridicate în Ţara Românească în Evul Mediu. 

Această biserică, cu hramul „Înălţarea Domnului”, a fost înălţată, între 1517-
1520, de către Neagoe Vodă Basarab, Domnul Ţării Româneşti, târnosindu-se, la 
17 mai 1520 şi servind drept Catedrală Mitropolitană a Ungro-Vlahiei în Cetatea de 
Scaun de pe malurile Ialomiţei. Radu Paisie (1534-1545) acoperă Mitropolia cu 
plumb, înfrumuseţând-o şi zugrăvind-o în 1537. După unele dărâmături suferite în 
iarna anului 1610-1611, datorită incursiunii oştilor conduse de Gabriel Bathory, 
monumentul a fost supus unor lucrări de reparaţii în timpul domniei lui Matei 
Basarab (1632-1654), fapt care-l determină pe Paul de Alep, în 1653, să noteze că 
biserica „nu-şi are pereche în toată ţara”. 
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Iată cum o descrie Paul de Alep:  
„Locuinţa mitropolitului Ţării Româneşti se află la capătul oraşului, 

înlăuntrul pălăncii; este foarte mare, cu trei îngrădituri de lemn şi cu trei curţi. 
Curtea din afară slujeşte pentru crescutul gâştelor, raţelor şi găinilor, cea de a 
doua cuprinde grajdurile cailor şi bucătăriile; cea de a treia este închisă cu clădiri 
măreţe de piatră la care se intră prin porţi mari. 

În faţă se află o biserică mare, care nu-şi are pereche în toată ţara, afară doar 
de biserica mitropolitană a cazacilor, care seamănă cu biserica Sf. Sofia. Această 
biserică este tot atât de mare, spaţioasă, încăpătoare şi înaltă, sprijinită de 
numeroşi stâlpi; ea este impunătoare şi în stilul bisericii Sf. Sofia. Este împărţită în 
trei părţi: prima este pronaosul, foarte spaţios şi cu multe cupole; de aici se intră 
printr-o a doua uşă în nartex, de asemenea spaţios şi frumos; apoi se intră printr-o 
a treia uşă chiar în mijlocul bisericii care este foarte mare. Turla este măreaţă 
prin înălţimea şi deschiderea ei. Se vede atârnat un policandru foarte mare. 
Biserica are trei altare înalte şi mari; cel din mijloc este foarte mare, cu strane 
mari de jur împrejur. Iconostasul, crucea răstignirii şi crucea cea mică sunt 
minunate; sfeşnicele de lemn aurit sunt de o lucrătură aleasă. De jur împrejur se 
găsesc multe ferestre, iar în turle sunt ferestre mici şi rotunde.  

Jilţul domnului se află la dreapta intrării în ieşindul zidului bisericii. Lângă 
jilţul lui se află acela al episcopului, unde stătea domnul nostru patriarh; în faţa 
lui, în celălalt perete, este un alt jilţ, unde stătea mitropolitul ţării.  

De jur împrejur sunt strane, iar pereţii sunt acoperiţi în întregime cu picturi 
vechi. Doamna şi suita ei stau în stranele celui de al doilea nartex.  

Biserica este înconjurată de o grădină de trandafiri şi de alte flori frumoase; 
dar nu prea întinsă, înconjurată cu balustrade. Lângă altarul de la miazănoapte 
mai este un chiparos, a cărui frumuseţe, înălţime, măreţie şi coroană te fac să 
binecuvântezi pe creator.  

Clopotniţa se află în afara uşii bisericii. Se spune că zidul care înconjoară 
această locuinţă precum şi grădina sunt deopotrivă cu acelea ale unui oraş mare 
(V. Petrescu, M. Stan, 2009: pp. 72-74). 

Timp de 148 de ani (1520-1668), în Mitropolia din Târgovişte, mitropoliţii 
Ţării Româneşti au oficiat slujbele şi au participat la toate evenimentele culturale 
din epocă. 

O ultimă mare etapă de reparaţii a avut loc în timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu, când, între 1707-1709, biserica este pictată din nou, adăugându-i-se 
un mic pridvor, sprijinit pe patru coloane de piatră, sculptate frumos. 

În 1892 i se pune piatra de temelie, iar patruzeci şi unu de ani, mai târziu, noua 
biserică, pictată de Belizarie, a fost gata de sfinţire. Slujba de sfinţire a fost oficiată 
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mult mai târziu de către patriarhul Miron Cristea la 12 noiembrie 1933. Astăzi este 
Catedrală Arhiepiscopală, care menţine spiritul vechii Mitropolii. 

Biblioteca Mitropoliei nu se ştie când a luat fiinţă, dar credem că exista cu 
mult înainte de secolul al XVII-lea. La ea se referă în testamentul său Antim 
Ivireanu, când stabileşte chiar norme de organizare:  

„Câte cărţi am lăsat în biblioteca noastră, atât greceşti, cât şi rumâneşti, după 
cum scriu în catastiful bisericii, las cu blestem să nu îndrăznească să ia cineva 
vreuna, să o înstrăineze, iar de va trebui cuiva să ia vreuna, au să o citească pe 
dânsa, au să o scrie, au să o caute ceva într-însa, fără răvaş iscălit de la cela a o 
cere, cu făgăduială cum că o va trimite înapoi şi cu vreme hotărâtă, să nu se dea; 
şi să poarte grijă să o ceară” (N. Dobrescu, 1923: 243-244). 

Antim Ivireanul a fost şi un bun gospodar în domeniul bibliotecilor, a cărei 
organizare cu catalog sistematic a impus-o cu autoritate. Credem de cuviinţă să 
considerăm că Mitropolia Ungrovlahiei a avut biblioteca sa chiar de la înfiinţare. S-
a strâns aici un fond bogat de cărţi româneşti, slavoneşti şi greceşti, privind atât 
literatura teologică, câtşi alte sfere, cel puţin înrudite.  

Cărţile s-au strâns din danii (I.Ionaşcu, 1938: pp. 270-301), dar şi din 
cumpărături (Gh. Cardaş, 1930: 612), Mitropolia avea un buget special pentru cărţi 
şi subvenţionarea şcolilor din acea perioadă. 

Conţinutul bibliotecii era variat, cuprinzând un fond literar teologic, cărţile 
tipărite la Târgovişte, dar şi o bogată literatură umanistă. Cea mai veche carte este 
din 1501: Fiorintino, ilpecarome di ser Giovani, carte care astăzi se găseşte, se 
pare la Alba Iulia în Biblioteca Bathianeum.  

După ce scaunul domnesc a fost încredinţat lui Pătraşcu cel Bun, fiul lui Radu 
Paisie (1554-1557), vlădica Anania este pomenit în mai multe acte ale acestui 
domn. În 1556 a trecut în Transilvania, de unde a adus osemintele doamnei 
Despina Miliţa, moartă de ciumă la Sibiu (30 ianuarie 1554), pe care le-a îngropat 
la Argeş, lângă ale soţului ei, Neagoe Basarab, fapte care sunt consemnate în 
inscripţia de pe mormântul ei.Tot în această perioadă, Anania a cumpărat o 
Evanghelie slavonă în manuscris, cu 5.000 de aspri, pe care a dăruit-o Mitropoliei 
din Târgovişte (azi la Viena) (M.Păcuraru, 1992: 448). 

Din mai multe acte, reiese că întreaga agoniseală a vieţii şi-a lăsat-o 
Mitropoliei din Târgovişte (satele Săcuieni şi Sârbi din Dâmboviţa, cumpărate de el 
cu 45.000 de aspri). Între timp, a mai cumpărat alte părţi de moşie în cele două 
sate, pe care le-a dăruit tot Mitropoliei, la 22 septembrie 1580, reînnoind şi vechea 
danie. Curând, după această dată, a decedat, pentru că la 5 decembrie 1580, Mihnea 
Turcitul (1577-1583), întărind Mitropoliei ultimele danii ale lui Anania, spunea că 
le-a cumpărat „de când era încă în viaţă”. Înainte de moarte, a îmbrăcat marea 
schimă monahală, sub numele de Antonie. A fost îngropat la biserica Mitropoliei 
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din Târgovişte, pe care o înzestrase cu atâtea bunuri, cum de altfel a şi cerut, prin 
diata sa din 22 septembrie 1580. 

Dintre toţi mitropoliţii se impune mitropolitul Anania, ierarh cu alese însuşiri 
gospodăreşti, care şi-a lăsat toată averea Mitropoliei din Târgovişte (M. Păcuraru, 
1992: 449).  

De la el au rămas multe acte prin care înzestra Mitropolia cu moşii şi danii. A 
cumpărat cu bani proprii moşia Pătroaia şi a înfiinţat o şcoală pentru copii, 
înzestrând-o cu cărţi.  

Biblioteca Mitropoliei din Târgovişte era una din cele mai vestite biblioteci.  
Relatările lui Paul din Alep se găsesc în Jurnalul său, tradus de curând de 

cercetătoarea Ioana Feodorov (Feodorov, 2014: 34). Domnia Sa arată printre altele 
că în Jurnal sunt deosebit de importante relatările lui Paul din Alep despre biserici, 
mănăstiri şi case domneşti, dintre care unele au dispărut între timp, cum sunt 
Mitropolia din Târgovişte şi casele Cantacuzinilor de la Mărgineni (Feodorov, I., 
2015: 35).  

 
Biblioteca Mitropoliei din Târgovişte a fost una din cele mai vechi şi mai 

bogate, dar a fost arsă sau prădată de năvălitorii turci.  
Cronicarul grec Cezar Daponte scrie că „... la 12 septembrie 1737 turcii pradă 

oraşul Târgovişte, dau foc vechii mitropolii şi dintr-o tainiţă de supt pământ au 
încărcat într-o mulţime de care, cărţile din biblioteca mănăstirii şi le-au dus peste 
Dunăre” (Cardaş, Gh., 1930: 613). 

După ce Biblioteca Academiei Române a luat fiinţă şi s-a impus ca bibliotecă 
naţională, aici s-au strâns colecţiile de la Sfântul Sava, Muzeul de Antichităţi şi, în 
1901, întregul fond al Bibliotecii Centrale de Stat (Bianu, I., 1930: 8). 

Astăzi, la Biblioteca Naţională a României la fondul vechi de carte se găsesc 
54 de cărţi provenite din Biblioteca Mitropoliei din Târgovişte, cu ştampila 
bibliotecii. Ele au fost aduse împreună cu altele la Bucureşti pentru Casa Cărţii în 
1952, iar la înfiinţarea Bibliotecii Centrale de Stat în 1955 au trecut la aceasta. 
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Din păcate, nu am ajuns la ele până acum, dat fiind faptul că în catalog nu este 
trecută provenienţa. Trebuie să cercetăm carte cu carte şi să cautămştampila 
bibliotecii Mitropoliei din Târgovişte care există pe foaia de titlu1. 

Cercetarea trebuie extinsă, de asemenea, şi la mănăstirile dâmboviţene, Dealu 
şi Viforâta, precum şi la Muzeul tiparului şi a cărţii vechi româneşti, dar şi la 
Biblioteca Judeţeană Târgovişte. 

„Un fond bogat de documente rare şi bibliofile este deţinut de Biblioteca 
Judeţeană I. H. Rădulescu din Târgovişte care constituie o adevărată sursă de 
cercetare pentru cei interesaţi de acest domeniu”, după cum arată Agnes Erich 
(Erich, A., 2013: 12). 

În concluzie, chiar dacă Mitropolia din Târgovişte cu biblioteca ei au fost 
distruse de invazia duşmanilor, cărţile existente demonstrează că o bibliotecă a 
Mitropoliei Ţării Româneşti a existat încă din secolul al XVI-lea, cu toate 
schimbările petrecute cu reşedinţele Mitropoliei.  
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Pilda 10,19, Mulţimea cuvintelor nu scuteşte de păcătuire, iar cel ce-şi ţine 

buzele lui este un om înţelept (Trad. Gala Galaction şi Vasile Radu), a lui Solomon 
face parte din grupul numeros al „învăţăturilor” referitoare la păcatele care pot fi 
săvârşite „cu vorba”.  

Corespondenţele la care trimit ediţiile de studiu (Thomson, în primul rând)1 se 
fac cu Iov, 15, 3: „Să se apere [înţeleptul] cu cuvinte care n-ajută la nimic şi prin 
cuvântări care n-ajută la nimic?”, precum şi proverbele 12, 13 şi 14, 21 ale 
aceluiaşi Solomon: „În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel 
neprihănit scapă de bucluc”, respectiv: „Cine dispreţuieşte pe aproapelesău face 
un păcat...”. 

Toate aceste pilde au ca termen esenţial cuvântul. Singurul exemplu care redă 
păcatul prin altă manifestare decât cea a cuvântului rostit este Proverbul 14,21, cu 
care şirul corespondenţelor lărgeşte aria de referinţă, vizând o atitudine, în general, 
şi nu una exprimată verbal. 

• Ca judecată structurată după criteriile logicii aristotelice, avem de-a face aici 
cu o relaţie de tip cauză-efect. 

Practic, schema logică cea mai simplă se reduce la relaţia: 
„Situaţia A induce situaţia B”. 

A         B 
sau 

„Efectul lui A este B”. 
Există o condiţionare implicită în această relaţie: 
„Dacă se realizează A, atunci se ajunge la B”. 

                                                 
1 Cf. Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediţie de studiu Thomson, la BuonaNovella Inc – 

BiblePublishingHouse / Editura Universităţii Emanuel, Levis – Bergamo, Italia / Oradea, 
România, 2002. 
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Condiţionarea logică este mascată prin accentul pus pe subiectul logic al 
judecăţii: 

„Cine (şi numai acela care) se plasează în situaţia A va ajunge în situaţia B”. 
Atât logic, cât şi gramatical, judecata este formulată printr-un enunţ dezvoltat, cu 

două predicate logice, aflate în raport direct cu unic subiect. Partea a doua a 
proverbului nu reprezintă decât o reflectare în oglindă a primei fraze logice, căci relaţia 
se dezvoltă după aceeaşi schemă, dar în termeni pozitivi. 

Aşadar, în dinamica +/-, prezentă în orice structură frazeologică cu conţinut 
moral, există o dominantă a negativului în prima frază şi o dominantă a pozitivului 
în fraza a doua. 

În ceea ce o priveşte pe prima, este de remarcat că există un contrast formal între 
cele două propoziţii care o alcătuiesc. Primul membru al judecăţii, respectiv propoziţia 
nr. 1, are aparenţe pozitive, dar conţinut negativ, căci „cine vorbeşte mult” are mărcile 
exterioare ale „plinului”, ale realizărilor pozitive, dar prin raportare la sistemul de 
convenţii sociale, drapate aici în norme dogmatice religioase, acest „preaplin” nu este o 
calitate, ci un defect. Membrul al doilea al frazei logice se manifestă exact invers. Forma 
este puternic marcată negativ, prin cele două adverbe de negaţie, prin verbul modalizator 
„(nu) se poate”, care îl pune sub semnul incertitudinii şi prin semantismul cu mare 
încărcătură negativă a următorului verb, „să (nu) păcătuiască”. La nivel strict logic, dubla 
negaţie transformă în afirmaţie acest membru al enunţului, căci „minus” + „minus” are ca 
rezultat „plus”: 

„... nu se poate să nu păcătuiască” = „păcătuieşti” (în mod sigur)”. 
Celelalte două mărci şi, mai ales, semantismul lui „a păcătui” menţin însă 

enunţul în sfera negativului. 
Cât priveşte replica în oglindă a enunţului dezvoltat, am putea să o ignorăm, 

deoarece este în mod clar redundantă. Se întâmplă frecvent în Pildele lui Solomon, 
precum şi în alte formule paremiologice din textul biblic, ca o judecată formulată 
pregnant într-o propoziţie/frază să fie reluată a contrario într-o continuare superfluă 
a enunţului respectiv, căci în astfel de judecăţi „principiul terţiului exclus” 
funcţionează ca temelie a raţionamentului moral. Dacă spunem: 

[Cine vorbeşte mult păcătuieşte!] 
se înţelege că este valabilă şi judecata contrară: 
[Cine vorbeşte puţin nu păcătuieşte!] 
Relaţia de contrarietate logică A ⊃ B, iar -A ⊃ -B se bazează, nu numai în 

cazul de faţă, ci în mod logic, pe principiul tertium non datur. 
Faptul că emiţătorul a adăugat seriei A ⊃ B şi seria implicită -A ⊃ -B poate 

avea două explicaţii, care ţin de geneza şi circulaţia acestui tip de frazeologisme. 
Pe de o parte, prelungirea inutilă a judecăţii este un semn clar că expresia provine 
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din fondul popular, căci numai în exprimarea populară redundanţa este aproape la 
fel de frecventă ca şi elipsa. Cele două mari legi care guvernează comunicarea 
umană şi conduita umană, în general, respectiv „legea clarităţii” şi „legea 
economiei” se manifestă în stilul colocvial, în producţiile populare, colective şi 
anonime în forma lor cea mai simplă şi mai liberă de orice convenţii mentale şi 
lingvistice. Textul biblic se bazează pe asemenea surse de înţelepciune, preluată în 
forma sa cea mai uzuală, deseori, fără modificări impuse de cultura 
culegătorului/editorului şi de rigorile limbii scrise. La rândul său, Biblia se 
adresează maselor de oameni simpli, susceptibili de a fi atraşi în rândul fidelilor 
bisericii creştine. Conţinutul cu totul nou, abstract, aflat într-o înaltă stare de 
spiritualitate, al dogmei trebuie transmis, totuşi, într-o formă familiară, cu imagini 
din universul cotidian de receptivitate şi cu expresii uzuale din vorbirea acestora. 
Pe de altă parte, există aici o dereglare a simetriei pe care o presupune 
contrarietatea logică a judecăţilor exprimate prin acest proverb şi pe altele din 
aceeaşi categorie. Termenul-cheie din exemplul (1) este, cum observam (şi cum 
subliniază exegeţii şi editorii teologi), verbul „a păcătui”. Este de presupus că în 
faza sa primară, originară, formula paremiologică nu conţinea acest termen, pentru 
că înaintea şi în afara moralei creştine nu există noţiunea de „păcat”. Aceasta este 
una dintre marile inovaţii ale creştinismului, cu impact imens asupra mentalităţilor 
şi conduitelor comunităţilor şi indivizilor care au aderat la respectiva doctrină 
religioasă. Este aproape sigur că, înainte de preluarea formulei în ţesătura textului 
biblic, termenul B din relaţia logică de incluziune a făcut parte din sfera de noţiuni 
de tipul „greşeală”. În forma „colorată” psiholingvistic, respectiv stilistic, noţiunea 
respectivă se exprimă prin termeni precum „nebunie”, „răutate” etc. Textul biblic 
este plin de asemenea termeni şi am văzut chiar în „corespondenţele” stabilite de 
către exegeţii teologi că termenul de referinţă al „nebuniei”, ca şi al „răutăţii”, 
apare frecvent, cf. supra, 10, 18 („cine răspândeşte bârfelile este nebun”); 10; 20 
(„inima celor răi...”); 10, 21 („Buzele celui neprihănit... dar nebunii…”); 10, 30 
(„Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită”); 10, 
32 („Buzele celui neprihănit... dar gura celor răi”) ş.a.m.d. 

Aşadar, termenii uzuali, laici, din relaţia de contrarietate logică (ce presupune 
incluziunea totală şi reversibilitatea) din serii de tipul „bine/rău”, 
„înţelepciune/nebunie”, „corectitudine/greşeală” ş.a., au fost înlocuiţi cu cei din 
sfera terminologică religioasă de tipul „neprihănire/păcat”. Este interesant de 
observat că s-a produs numai o adaptare parţială a formulei curente la tipicul 
dogmatic şi nu o înlocuire totală, în sensul că, practic, niciodată nu sunt înlocuiţi 
concomitent ambii termeni ai relaţiei, ci numai unul dintre ei. Altfel spus, se 
păstrează schema logică fundamentală din formulele paremiologice preluate din 
tezaurul străvechi, popular şi laic, A B (A ⊃ B). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 186

[Cine vorbeşte mult greşeşte] 
cu variantele stilistice laice: 
[Cine vorbeşte mult face/este rău] 
[Cine vorbeşte mult este nebun] ş.a.m.d. 
devine, în textul sacru: 
[Cine vorbeşte mult păcătuieşte]. 
Reciproca implicită poate fi exprimată (şi în stilul popular şi biblic, chiar este 

exprimată, după cum am arătat, prin exemplele citate mai sus): 
[Cine vorbeşte puţin este bun] 
[Cine vorbeşte puţin este înţelept] 
eventual, cu inversările cunoscute: 
[Înţeleptul vorbeşte puţin] etc. 
devine, în textul sacru: 
[Cel neprihănit vorbeşte puţin] 
Prin urmare, aproape niciodată nu se schimbă ambii termeni simultan 

(neprihănit/păcătos), ci numai unul dintre ei, de unde provine dezechilibrul logic şi 
mai ales ideologic, care ar putea da seamă de necesitatea resimţită de către 
autorii/culegătorii/editorii florilegiilor de pilde integrate în textele sacre de a 
introduce şi fraza a doua. Termenii puşi în relaţie sunt, aşadar: 

neprihănire.................. răutate 
înţelepciune.................. păcat. 
Reduse la schema logico-lingvistică a formulei paremiologice, 

dislocările/transformările operate în procesul trecerii de la mesajul profan la cel 
sacru se pot exprima în următorii parametri: 

A          B x A’        B’ 
sau, în mesajul profan: 

A         B x B’        A’ 
vs. 

A         Y x A’         Y’ 
sau, în mesajul din textul sacru: 

A         Y x Y’        A’ 
Ο privire specială merită subiectul logic al enunţului pe care îl analizăm. 

Observăm că cele două traduceri româneşti au optat pentru două soluţii total diferite 
în ceea ce priveşte echivalarea subiectului logic şi gramatical din textul-bază. 

În versiunea lui D. Cornilescu (1923, cu reluările ulterioare), subiectul este 
centrat pe persoană, chiar dacă aceasta este numită generic prin pronume relativ. 
Cine este subiectul primei propoziţii, iar această propoziţie este subiectul 
(subiectiva) celei de-a doua. 
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În versiunea din 1938 (aceasta, de asemenea, cu numeroase reeditări ne(c) 
varietur, pâna la ediţia din 1982), a lui Gala Galaction şi Radu Vasile, subiectul 
este centrat pe produsul activităţii umane, adică pe o abstracţiune, în cazul de faţă. 
„Mulţimea cuvintelor” este singura construcţie care îndeplineşte rolul de subiect 
logic şi gramatical, cu consecinţa reducerii enunţului logic la o singură propoziţie 
gramaticală. 

Aşadar, schema logică în relaţia S-P a enunţului se schimbă în cele două 
versiuni: 

a) 
S                       P1                                     P2                          P3 

Cine.............vorbeşte............ nu poate......... să nu greşească. 
(Omul care)     (mult) 
 
b) 
S                                                P 
Mulţimea.......................... nu scuteşte  
(Cuvintele multe) 
[Rostite de om]. 
Am procedat la confruntarea celor două tălmăciri ale enunţului cu o versiune 

considerată foarte personală şi foarte „artistică” (poetică etc.). Este vorba despre 
textul din Biblia jubiliară, ediţia 2001, „diortosită” de către I.P.S. Valeriu Anania, 
cu ocazia bimilenariului creştin universal2. Surpriza a fost să găsim aici o rezolvare 
într-adevăr foarte personală a relaţiei „om/produs al omului”. Prelatul-scriitor 
anulează subiectul exprimat prin abstracţiune, transformându-l gramatical într-un 
complement, şi revine la subiectul-persoană, dar nu prin reluarea acelui „cine” din 
formulele paremiologice româneşti3, ci printr-o formulă preluată, de asemenea, din 
vorbirea populară: nu vei scăpa (tu). Se utilizează, aşadar, subiectul inclus, plasat 
în sfera de maximă generalitate, exprimat prin persoana a II-a a colectivităţii 
generice (de tipul „De vei fi bogat, mulţi prieteni vei avea!”). Practic, subiectul 
gramatical este inclus în flexiunea predicatului: 

 

 S                 P 
[Tu, omule]     nu vei scăpa (tu). 
 

                                                 
2 Deşi etichetată formal ca „jubiliară” de către Sfântul Sinod al B.O.R., această versiune este 

privită cu suspiciune de către ierarhi şi preoţi şi a fost acceptată cu rezerve abia mascate, fiind 
considerată nu mai mult decât un exerciţiu stilistic al celui mai cunoscut scriitor din rândurile 
clerului ortodox contemporan. 

3Situaţie în care ar fi fost obligat să-l urmeze pe traducătorul agreat de bisericile neoprotestante, 
ceea ce pare inacceptabil la un aprig militant pentru întâietatea „bisericii naţionale” ortodoxe. 
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Se pare că versiunea cea mai apropiată de cea originală este aceasta din urmă, 
centrată pe subiectul abstract, impersonal sau, mai precis, atribuită persoanei prin 
relaţia logică producător-produs. Este vorba despre o metonimie, vom vedea acest 
lucru cu ocazia analizei stilistice a proverbului în discuţie.  

Toate traducerile luate în discuţie aici pornesc de la izvorul grecesc, din 
secolul al III-lea a. C., trecut, desigur, prin numeroase prelucrări până la textul 
redactat în greaca bizantină, pe care îl vor fi avut sub ochi tălmăcitorii români: 

3Εκπολυλογίαςούκ 3εκφεύξηιάµατίαν, φειδόµεγοςδέχειλέωννοήµων 3έσηι. 
Termenul abstract care constituie subiectul logic al cuvântului în originalul 

grecesc este πολυλογία, pentru care există în română echivalentul realizat prin 
împrumut direct, poliloghie.  

Nu ştim când anume s-a „naturalizat” acest împrumut în uzul limbii române, 
dar în mod sigur el exista deja la data realizării tuturor acestor trei versiuni. Cele 
două traduceri agreate de către biserica ortodoxă preferă să reia soluţia propusă în 
cel mai autorizat text vechiromânesc, acela al Bibliei de la Bucureşti, 1688. 

Nicolae Milescu, autorul cel mai probabil al acestei părţi a V.T., a realizat o 
traducere foarte strictă, foarte corectă, redând un compus abstract printr-o sintagmă 
posibilă, care descompunea mecanic cei doi termeni: gr. poliloghia = rom. cuvinte multe. 

Aşadar, în BB, proverbul respectiv (care apare numerotat 10;20, cf. ediţiile V. 
Arvinte ş.a.) sună, astfel: 

Den cuvinte multe nu vei scăpa de păcat; şi scumpindu-ţi vorbele, înţelept vei 
fi! (cf. ediţia aniversară B.O.R., text transcris de Mihai Mitu şi comentat de I.C. 
Chiţimia). 

Sintagma se păstrează ca atare în diverse traduceri intermediare, parţiale, până 
la cele două ediţii de largă circulaţie din primele decenii ale secolului al XX-lea. 
Cum arătam, A. Dumitru Cornilescu operează modificarea cea mai radicală, 
transformând sintagma nominală („multe vorbe”) într-una verbală („cine vorbeşte 
mult”), ceea ce are ca efect deplasarea accentului logic pe subiectul-conector relativ 
şi pe o subiectivă, cu lărgirea implicită a enunţului, amplificat la patru grupuri 
verbale, deci la patru predicate logice. 

Gala Galaction şi Radu Vasile revin la sintagma nominală, dar inversează 
ordinea determinat/determinant poly-loghia „mult-vorbire” >mulţimea cuvintelor. 

Cel care restituie atât relaţia Subiect-Predicat, cât şi relaţia determinat-
determinant al subiectului logic este Valeriu Anania, care redă şi rolul iniţial al 
prepoziţiei ce anulează funcţia de subiect gramatical: έκ = din (cf. şi BB, den). 
Ceea ce face în plus traducătorul modern este să respecte sensul original al 
sintagmei, folosind, totodată, o expresie românească uzuală pentru noţiunea 
respectivă: vorba multă (cf. „Vorbă multă, sărăcia omului”). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 189

Aşadar, relaţia subiect/predicat în structurarea enunţului logic din textul vechi 
al Pildelor lui Solomon a trecut prin numeroase aventuri, care au implicat 
schimbări de poziţionare în toate celelalte niveluri ale acestuia: 
personal/impersonal; general/particular; abstract/concret; predominanţă 
subiectivă/predominanţă predicativă. Modificarea raportului logic este determinată 
de dificultatea echivalărilor lingvistice, în situaţia în care subiectul gramatical este 
inclus în persoana verbului grecesc (soluţie reluată de către V. Anania în traducerea 
sa), iar subiectul logic este mascat în textul original într-un complement, exprimat 
printr-un cuvânt compus, ceea ce sporeşte şi mai mult aria opţiunilor de echivalare. 

Credem că nu este vorba despre „strâmtoarea limbii române”, căci traducătorul 
latin s-a lovit de aceleaşi impedimente, la vremea lui (respectiv, în secolul al IV-lea 
p.C.). Indiferent că va fi fost vorba despre vreun traducător anonim din perioada 
Italei sau al Vulgatei Syra sau despre un „diortositor” din Evul Mediu sau din 
epocile moderne, soluţia rămânea aceea propusă de către Ieronim: calchierea 
compusului grecesc. Se creează astfel un cuvânt nou în latină, care reia cu destulă 
acurateţe şi forma gramaticală de complement şi rolul de subiect logic al noţiunii 
de „vorbă multă”: 

In multiloquio non deeritpeccatum; quiautemmoderatur labia sua, 
prudentissimus est (Biblia Vulgata, ed. 1978). 

Lăsând la o parte schimbarea de perspectivă interior/exterior pe care o 
operează prepoziţia lat. in („în, în interior de”) faţă de gr. εξ („din, din interior spre 
exterior”), compusul fabricat ad hoc şi care rămâne un hapax4 în istoria latinei 
creştine, redă foarte bine statutul noţiunii exprimate în structura logică a enunţului. 

Este vorba despre un început, o cauză a răului un (sub)produs uman care îl 
face pe om să săvârşească în plan uman acea greşeală care capătă dimensiunile 
păcatului în relaţia cu divinitatea. 
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Mitropolitul Dosoftei – personalitate culturală a secolului al XVII-lea 
 

Veacul al XVII-lea, perioadă în care Mitropolitul Dosoftei şi-a desfăşurat 
activitatea, nu a fost nici pe departe unul liniştit pentru istoria Moldovei. La 
menţinerea unui climat neprielnic pentru dezvoltarea şi afirmarea naţională au 
contribuit atât presiunea otomană, prezentă de secole bune în acest areal geografic, 
cât şi mulţimea incursiunilor polono-tătărăşti, însoţite şi de rapiditatea succesiunii 
la tron a domnitorilor – unii sprijiniţi de Poartă, alţii de interesele polone.1 

Contextul educaţional-cultural se prezenta la fel de sumbru. Lipsa şcolilor, a 
dascălilor pregătiţi, absenţa oricărei cărţi în limba română şi birurile vremii (deloc 
uşoare) duceau la conturarea unui tablou al unei „orânduiri feudale marcate de 
sărăcie şi situaţii dramatice.”2 

În aceste vremuri zbuciumate se naşte, în jurul anului 1624, la Suceava, 
Dimitrie Barilă – numit, mai apoi, Dosoftei, odată cu intrarea în cinul monahal. Se 
pare că în tinereţe studiază la Şcoala Domnească de la Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi. 
După moda vremii, alege să meargă la Lwow, Polonia3 unde, ajutat de rude, va 
învăţa la Şcoala Frăţiei „Adormirea Maicii Domnului” – aşezământ susţinut şi 
protejat de domnii Moldovei.4 

Date fiind educaţia şi pregătirea dobândite, tânărul Dosoftei va cunoaşte în 
cadrul Bisericii Moldovei un parcurs de excepţie. Documentele vremii îl 
consemnează, în 1658 – episcop la Huşi; între anii 1659-1671 – episcop la Roman, 

                                                 
1 Pr. Scarlat Porcescu, 1974, „Activitatea cărturărească a Mitropolitului Dosoftei”, în: Mitropolia 

Moldovei şi Sucevei, Revista oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Episcopiei Romanului şi 
Huşilor, 1974, Anul L, Nr. 9-12 (septembrie-decembrie), Iaşi, p. 800. 

2 Ibidem. 
3 Iustin, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, 1974, „Mitropolitul Dosoftei al 

Moldovei şi Sucevei. 350 de ani de la naşterea sa (1624-1974). Ctitoria Mitropolitului Dosoftei”, 
în: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Revista oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Episcopiei 
Romanului şi Huşilor, Anul L, Nr. 9-12 (septembrie-decembrie), Iaşi, 1974, p. 730, apud C. 
Erbiceanu, „Manuscrise vechi aflate în Biblioteca Sf. Mitropolii a Moldovei”, în: Revista 
Teologică, III, 1885, Nr. 11, p. 85. 

4 Ibidem, apud N. Grigoraş, 1974, „Originea, formaţia şi preocupările istorice ale Mitropolitului 
Dosoftei”, în: Revista de Istorie, tom. 27, 1974, Nr. 10, p. 1481. 
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iar „de la 1671 până la 1986, cârmuind Biserica Moldovei ca Arhiepiscop şi 
Mitropolit de Suceava şi a toată Moldova, exarhul plaiurilor şi locţiitor de 
Sebastia.”5 

Urmând calea predecesorului său – Mitropolitul Varlaam Moţoc, Dosoftei nu 
tăgăduieşte în traducerea unor cărţi de cult în limba română, urmărind facilitarea 
pregătirii clericilor şi instruirea credincioşilor, „stăruind pentru utilizarea limbii 
naţionale în biserică”.6  

Viziunea lui Varlaam de a tipări pentru românii de pretutindeni a făcut ca în 
cazaniile sale să se regăsească atât particularităţi ale graiului de peste munţi, cât şi 
ale graiului din Moldova, aşezate pe soclul „unora din cele mai specifice tipărituri 
coresiene. Aşadar, meritul principal al său constă în faptul că păstrând norma 
literară, în condiţiile acelor timpuri, într-o mare măsură stilizează textele destinate 
tiparului, dând un aspect îngrijit, mai unitar limbii române literare.”7 

Din acest punct şi pe această direcţie se va dezvolta activitatea cărturărească a 
Mitropolitului Dosoftei, „bogată şi multilaterală, cu opere literare deosebit de 
interesante prin conţinutul şi forma lor, ce reuşesc să pună în lumină pregătirea sa 
intelectuală.”8 

Conştient de rolul pe care Dosoftei l-a avut pentru viaţa culturală din spaţiul 
românesc, pentru unitatea limbii române şi îmbogăţirea variantei sale literare, 
cronicarul Ion Neculce, în Letopiseţul Ţării Moldovei, afirma despre autorul 
Psaltirii în versuri: „era neam de mazâl, prea învăţat, multe limbi ştia: elineşte, 
lătineşte, sloveneşte şi altă adâncă carte şi învăţătură, deplin călugăr şi cucernic şi 
blând ca un miel. În ţara noastră pe-ceastă vreme nu este om ca acela.”9 

Tot în acea perioadă, Ioachim, Patriarhul Moscovei, elogiază şi mai susţinut 
înţelepciunea şi setea de cultură ce caracterizau mitropolitul moldovean, îndrăznind 
chiar asemănări cu Moise, cu Solomon sau cu apostolii Mântuitorului. În viziunea 
sa, Dosoftei era: „ierarh înţelept”, cu „strălucită evlavie”, „plin de râvna cea 
dumnezeiască şi fierbinte”, „cu minte aleasă şi credinţă nepătată”, a cărui „laudă 
obştească pentru a sa urmare în Hristos… şi înţeleaptă cârmuire” a Bisericii sale a 
ajuns şi mai departe de Moscova.10  

                                                 
5 Ibidem, p. 729. 
6 Pr. Scarlat Porcescu, op. cit., p. 803, apud P.P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în 

limba română, Bucureşti, 1965, p. 187. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Iustin, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, op. cit., p. 729, apud Ion 

Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan, Bucureşti, 1959, p. 98. 
10 Ibidem, apud Silviu Dragomir, „Contribuţii privitoare la relaţiile Bisericii Româneşti cu Rusia în 

veacul al XVII-lea”, în: Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii istorice, seria II, t. 34, 
1912, pp. 128-130.  
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Mitropolitul Dosoftei a fost cunoscut contemporanilor drept persoana care „în 
tot timpul lungei sale vieţi s-a ocupat cu cartea, căutând să dea o cât mai mare 
dezvoltare literaturei bisericeşti şi limbei naţionale.”11  

Meritele dobândite l-au consacrat atât în întreaga lume ortodoxă, cât şi în 
mediile cultural-religioase din Europa, numele său fiind cunoscut la Ierusalim, 
Constantinopol, Moscova şi în Polonia.12 

 
Psaltirea în versuri – „SNOPUL CEL DINTÂI DE GRÂU”- Temelia 

limbajului poetic românesc 
 

În 1974, Mitropolitul Iustin al Moldovei (ulterior Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Romane), înţelegând rolul pe care Dosoftei l-a avut în impunerea limbii române în 
cult şi în cultura românească – începând cu scrierile secolului al XVII-lea, din 
dragoste pentru efortul şi râvna acestuia, dar şi în asentiment cu descrierea făcută 
de Ioachim (Patriarhul Moscovei) – ce îl asemăna pe Dosoftei cu Moise, găseşte că 
Psaltirea în versuri este „snopul cel dentăi de grâu” – „prinosul cel mai curat pe 
care Dosoftei l-a adus neamului nostru”.13  

Aşadar, este lesne de observat trimiterea la Levitic, cartea a treia a lui Moise, 
unde Dumnezeu se adresează acestuia cu următoarele cuvinte:  

„Vorbeşte fiilor lui Israel şi le spune: Când veţi intra în pământul pe care Eu 
vi-l dau vouă şi veţi face seceriş în el, cel dintâi snop al secerişului vostru să-l 
duceţi la preot; El va ridica acest snop înaintea Domnului ca să aflaţi bunăvoinţă 
la El…” (Levitic, 23, 10-11). 

Observăm cât de subtil se subliniază ideea de românitate, ideea de neam, pe 
care Dosoftei a înţeles-o la timpul său şi a trăit şi lucrat pentru a o aduce la viaţă şi 
odată cu ea şi întreaga cultură românească, căci orice român adevărat poate 
înţelege că limba este IDENTITATE, iar limba literară este cultură, treaptă 
superioară a IDENTITĂŢII, vizibilă oriunde în lume şi garantă a stabilităţii şi 
continuităţii. 

Dacă versurile Psaltirii lui Dosoftei reprezintă boabele „snopului celui dintâi”, 
iar acest snop se aduce jertfă lui Dumnezeu pentru bunăvoinţa Sa viitoare, este lesne 
de înţeles că Dosoftei a fost un profet al românităţii, un vizionar, un luptător 
încăpăţânat pentru luminarea neamului său. Nici lipsa tiparelor din Moldova – 

                                                 
11 Ştefan Ciobanu, Directorul Învăţământului din Basarabia, Dosoftei. Mitropolitul Moldovei şi 

activitatea lui literară. Contribuţie la istoria literaturei româneşti şi a legăturilor române-ruse 
literare din secolul al XVII-lea. Traducere din ruseşte de Ştefan Berechet, Iaşi, 1918, p. 112.  

12 Adrian Botoşaneanul, episcop-vicar, 1974, „Mitropolitul Dosoftei la Probota”, în: Mitropolia 
Moldovei şi Sucevei, Revista oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Episcopiei Romanului şi 
Huşilor>, Anul L, Nr. 9-12 (septembrie-decembrie), Iaşi, 1974, p. 747. 

13 Iustin, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, op.cit., p.738. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 194

Psaltirea în versuri şi Acatistul Precistei, fiind tipărite în 1673 la Uniev „într-o 
Ucraina Poloneză”14, nici plecarea în exil, luat de regele Sobieski după o „campanie 
neglorioasă împotriva turcilor”15 nu l-au făcut pe mitropolitul moldovean să 
abandoneze truda pentru propăşirea limbii române scrise. Bunăvoinţa lui Dumnezeu 
este primită poate la 1 decembrie 1918, când s-a cules adevăratul rod de pe ogorul lui 
Dosoftei, Varlaam şi cei ce le-au urmat, când din grâul lor s-a făurit aluatul ce a făcut 
din toţi românii o singură pâine – România Dodoloaţă. 

Un popor ce este forţat să vorbească sau să scrie într-o limbă ce nu este a lui 
reprezintă în fapt o mulţime de oameni ce trăieşte după cum i se spune, ce îşi 
poate fixa doar aspiraţii, şi nu idealuri, ce se rupe de trecut, fără a-şi dori prea 
multe de la viitor, ce îşi schimbă gândirea şi îşi uită tradiţiile, ajungând, în final, 
să se uite pe sine.  

Aşadar, prin truda lui Dosoftei se produce „eliberarea totală a graiului şi 
literaturii poporului de sub tutela unei limbi şi a unei culturi străine, din şi în care, 
cu puţine excepţii, romanii nu înţelegeau nimic şi nici nu puteau crea. Totodată, 
mitropolitul a reuşit să îndepărteze şi ideile calviniste din gândul celor mulţi, să 
apere cultul sfinţilor, să facă din carte, pentru cei ce nu cunoşteau decât limba 
română, o adevărată hrană sufletească.”16 

Citându-l pe Nicolae Manolescu, Mihai Dinu afirmă că: „până la Dosoftei 
poezia cultă românească era stricto sensu, inexistentă”.17 În acelaşi sens, George 
Ivaşcu afirmă că Psaltirea în versuri reprezintă: „actul de naştere a poeziei culte 
româneşti, vrednică de acest nume”.18 

Meritul Mitropolitului Dosoftei în îmbogăţirea limbii române literare stă, în 
primul rând, în faptul că „de la începutul activităţii sale până la moarte n-a tipărit 
decât cărţi româneşti spre deosebire de înaintaşii sau contemporanii săi care toţi 
au mers pe drumul deschis de Coresi.”19 

                                                 
14 Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Dosoftei, Editura Minerva, Bucureşti, 1997, p. 69. 
15 Ibidem, p. 44. 
16 N. Grigoraş, 1974, „Contextul în care Mitropolitul Dosoftei Şi-a desfăşurat activitatea (1658-

1693)”, în: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Revista oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Episcopiei 
Romanului şi Huşilor, Anul L Nr. 9-12 (septembrie-decembrie), Iaşi, 1974, p. 775, apud N. Iorga, 
Istoria Bisericii româneşti, vol. I, ed. a II-a, p. 403. 

17 Mihai Dinu, „Bătrânul poet dintâi” – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 5. 

18 Florian Dudaş, 1978, „Tipărituri şi manuscrise după tipărituri ale mitropolitului Dosoftei 
identificate în vestul Transilvaniei”, în: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Revista oficială a 
Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Episcopiei Romanului şi Huşilor>, Anul LIV, Nr. 9-12 (septembrie-
decembrie), Iaşi, 1978, p. 759, apud George Ivaşcu, Istoria literaturii române, I, Bucureşti, 1969, 
p. 20. 

19 Gavril Istrate, 1974, „Limba română literară în Psaltirea în versuri a lui Dosoftei”, în: Mitropolia 
Moldovei şi Sucevei, Revista oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Episcopiei Romanului şi 
Huşilor, Anul L, Nr. 9-12 (septembrie-decembrie), Iaşi, 1974, p. 777. 
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Scopul urmărit de cărturarul ortodox, prin scrierea versurilor Psaltirii, a fost de 
„a trage toată hirea omului către cetitul ei”, străduindu-se în acest demers „cum a 
putut mai frumos”.20 

Mai mult, făurind versurile, Dosoftei identifica cuvinte româneşti pentru a 
reda cât mai sugestiv ideile şi sentimentele psalmistului David, „deci nuanţe şi 
subtilităţi psihice, tâlcuind în româneşte, pe stihuri cu numărul tocma 
înslovenit, adică mlădiind limba după regulile artei prosodice. Prin acestea 
arată tocmai că ajunsese la convingerea că limba română nu este scurtă, aşa 
cum avea să afirme contemporanul său Teodosie, în predoslovia Liturghierului 
tipărit în anul 1680, nu este o limbă săracă, ci o limbă cu lexic bogat şi 
variat,cu resurse sintactice mari. O astfel de limbă, în concepţia Mitropolitului 
trebuia să intre în drepturile ei.”21 

În urma cercetării scrierilor lui Dosoftei, Al. Rosetti, B. Cazacu şi Liviu Onu22 
aduc în prim plan multe din particularităţile de ordin fonetic, gramatical şi lexical 
ale operei lui Dosoftei, manifestate prin adoptarea graiurilor din toate cele trei 
provincii româneşti (aşa cum a început şi Varlaam), dar şi prin armonia propusă cu 
limba tipăriturilor lui Coresi sau Simion Ştefan. Pionieratul său nu a fost scutit de 
accesarea particularităţilor limbilor popoarelor învecinate.  

Totuşi, ceea ce îl deosebeşte, în mod clar, pe Dosoftei de predecesorii săi şi 
face din opera sa o amprentă pentru limba română literară şi un bun început pentru 
poezia românească cultă este tocmai faptul că „nu a folosit termenii slavi prea 
depărtaţi de capitalul lexical al limbii române, în măsura în care aceştia au fost 
folosiţi de autorii textelor rotacizate… Condus de o normă literară, el a îndepărtat 
ceea ce nu se încadra structural limbii române, izbutind să arate că prin mijlocirea 
acestei limbi pot fi comunicate idei şi sentimente superioare…”23 

O privire unitară asupra sursei după care poetul moldovean a lucrat nu există. 
În timp ce Al. Andriescu foloseşte pentru această speţă termenul de „traducere” în 
lucrarea sa, Studii de filologie şi istorie literară, Mihai Dinu şi Dan Horia Mazilu 
susţin ideea existenţei unei versiuni în proză după care s-au făcut versurile. 

Unitatea de păreri rămâne atunci când se vorbeşte de faptul că Psaltirea lui 
Dosoftei nu este o imitare a lucrării marelui poet renascentist Jan Kochanowski 

                                                 
20 Florian Dudaş, op.cit., p. 759, apud Dosofteiu, Mitropolitul Moldovei (1671-1686), Psaltirea în 

versuri, publicată de pe manuscrisul original şi de pe ediţia de la 1673 de I. Bianu, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1887, LVI + 520 p.; Dosoftei, Psaltirea în versuri, 1673. Ediţie 
critică de N. A. Ursu. Cu un cuvânt înainte de I.P.S. Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 
1974, LX + 1165 p. 

21 Pr. Scarlat Porcescu, op.cit., p. 810. 
22 Ibidem, p. 814, cf. Al. Rosetti, B. Cazacu, Liviu Onu, Istoria limbii române literare, vol. I, 

Bucureşti, 1971, p. 153. 
23 Ibidem, p. 815. 
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(1530-1589), Psalterz Davidɛw (1579).24 Ideea că Dosoftei a utilizat în mare 
măsură Psaltirea lui Kochanowski a fost generată de Henryk Misterski care 
observă similitudini între moto-urile referitoare la conţinuturile psalmilor precum 
întâlnirea la ambii scriitori a figurilor de stil: metafora, metonimia, comparaţia, 
sinecdoca…25 

N. Cartojan este de părere că poetul moldav „a luat de la Kochanowski formele 
de versificaţie, în general, căci în amănunte măsura versurilor lui nu corespunde 
cu măsura versurilor poetului polon.”26 

Mihai Dinu observă în cercetarea sa că „ din îmbinarea paradoxală a 
clericului faţă de textul sacru cu imboldurile fanteziei viguroase a poetului 
cărturar a rezultat, în cele din urmă, un text care este şi nu este o traducere.” 
Totuşi insistă că „poetul manifestă o preocupare aparte pentru aspectele formale, 
respectându-şi până la pedanterie principiile autoasumate, care nu păcătuiesc 
decât prin faptul că nu coincid cu regulile codului prozodic al poeziei de mai 
târziu.”27 

 
Concluzii 
 

Chiar dacă astăzi nu este recunoscut întru totul rolul îndeplinit de Mitropolitul 
Dosoftei în dezvoltarea limbii române literare, unii invocă părăsirea influenţei 
populare, alţii dimpotrivă, consideră versurile Psaltirii ca fiind rudimentare, 
comparativ cu canonul mai apropiat zilelor noastre, în rândul cercetătorilor rămâne 
convingerea că operei lui Dosoftei i se cuvine mai multă atenţie. 

Judecând după condiţiile vremii în care a fost scrisă această lucrare – când, cu 
excepţia lui Varlaam, nu făcuse nimeni pasul spre scrierea românească, după 
lipsurile materiale ce includeau imposibilitatea multiplicării rapide a unei scrieri – 
eforturile întreprinse de Dosoftei merită aprecierea tuturor vorbitorilor de limbă 
română, născuţi sau nu români. 

Grija pentru a apăra fiinţa românească – ce la acel moment avea drept 
fundament credinţa şi limba străbună – face ca Dosoftei să fie un vizionar al 
unităţii neamului, un paznic neobosit al identităţii naţionale şi un truditor pentru 
păstrarea limbii noastre în familia limbilor latine. Aşadar, şi mulţumită lui Dosoftei 
putem discuta astăzi despre latinitate, romanitate, românitate!  

                                                 
24 Dan Horia Mazilu, op. cit., p. 91. 
25 Pr. Scarlat Porcescu, op. cit., pp. 827-828, apud Henryk Misterski, „Izvoarele Psaltirii în versuri 

a lui Dosoftei”, în: Romanoslavica, 1970, pp. 251-259. 
26 Ibidem, p. 829, apud N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, vol. II, Bucureşti, 1942, p. 111. 
27 Mihai Dinu, op. cit. 
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O ANALIZĂ SEMANTICĂ A VERBELOR DENOMINALE 

 
Marinuşa CONSTANTIN 

marinusaconstantin@yahoo.com 

 
1. Studiul nostru vizează o abordare din punct de vedere semantic a verbelor 

denominale, rezultate în urma mecanismului derivării cu prefixul în- (îm-), de tipul 
a înflori, a (se) îmbujora, a înfrunta etc. Mai precis, vom avea în vedere clasele 
semantice ale derivatelor prefixate cu în- din perspectiva valorilor logico-semantice 
ale afixului, respectiv o reprezentare generală a (micro)câmpurilor semantice 
alcătuite din substantivele care servesc ca termen-bază pentru formarea verbelor.  

 
2. Verbele denominale – definire şi interpretare  
 

Sintagma „verb denominal” (engl. denominal verb) defineşte orice verb 
derivat de la o bază de natură nominală1 (N).  

În cazul derivării cu afixul în- (îm-) în româna (veche şi actuală), verbele 
denominale prezintă următorul tipar: 

– p(în-/îm-) + N + sa-/i-: de exemplu, în- + -dragoste- + -i = (a) îndrăgosti. 
Din punctul de vedere al mecanismului derivaţional, reiese faptul că verbele 

denominale sunt alcătuite din categorii reprezentate în limba română de: 
a) formaţii delocutive2, pe de o parte: (a fi) în doliu, (a pune) în pachet etc. 
Verbele delocutive desemnează categoria unităţilor verbale obţinute dintr-o 

locuţiune/sintagmă/colocaţie, având ca nucleu prepoziţia în.3  
Distingem două tipuri de verbe delocutive, în funcţie de unităţile lingvistice 

încorporate: 
1) verbe create exclusiv pe baza elementelor N: în doliu (a îndolia), în cleşte 

(a încleşta), în seară (a însera), în primăvară (a se împrimăvăra), în frunte (a 
înfrunta) etc.2) verbe create pe baza îmbinării celor două elemente constituente, V 
+ N4: a pune în fapt (a înfăptui), a se face ca şarpele (a se înşerpui), a se face ca 
bujorul (a se îmbujora) etc.  

                                                 
1 Cf. Andrew McIntyre, 2015, p. 1406.  
2 Termenul este pus în circulaţie de către E. Benveniste, 1966, „Les verbs délocutifs”, în: 

Problème de linguistique générale, I, Paris: Gallimard, pp. 277-289.  
3 Este important de menţionat faptul că în- este moştenit din latinescul in, care, din punct de 

vedere lexical şi gramatical, are un dublu statut, termenul îndeplinind, pe de o parte, rolul de 
prefix, iar, pe de altă parte, cel de prepoziţie, respectiv de preverb. DELL, 2002, s.v. in-.  

4 Cf. Florica Dimitrescu, 1994, pp. 191-192.  
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Din punct de vedere semantic, delocutivele create numai pe baza unităţilor N 
se explică prin prisma elementului dominant lexical5, verbul având un rol minor în 
interiorul locuţiunii. 

b) verbe parasintetice, pe de altă parte: a îmbărbăta, a înflori etc.  
Parasinteza, noţiune introdusă în literatura de specialitate de Darmesteter6, 

rezultă în urma juxtapunerii (nu în sens sintactic) a trei elemente: prefix + bază + 
sufix:  

în- + -floare- + -i > a înflori; 
îm- + -bujor- + -a > a îmbujora etc.  
 
3. Analiza semantică a verbelor denominale  
 
3.1. Clase semantice ale verbelor denominale 
 

Analiza semantică a subgrupelor verbelor denominale are la bază clasificarea 
acestora prin prisma gradului de încorporare (engl. incoporation) N (baza 
nominală) în evenimentul definit de nume.7 Termenul încorporare, potrivit lui 
Guillaume Jacques, defineşte „un tip particular de formare [a cuvintelor] în care 
un verb [V] şi un substantiv [N] se combină pentru a forma un nou verb [V].”8 

În acest caz, prezentăm următoarele clase semantice ale verbelor denominale, 
conform clasificării realizate de către Andrew McIntery9, restrânsă la nivelul 
verbelor derivate cu în- (îm-).  

 
3.1.1. „Location verbs” – grupa verbelor cu actant-obiect, implicând 

„transformarea în N”.  
Aceste verbe sunt considerate verbe eventive (sau de devenire), întrucât ele 

exprimă procese de transformare. Eventivele se caracterizează prin trăsăturile 
semice [+schimbare], [+dinamic].  

Procesualitatea verbelor în cauză se caracterizează prin: 
– „transfomarea” în obiectul denumit de bază:  

                                                 
5 „[...] des formations verbales délocutives, issues de la lexicalisation d’une locution verbale dans 

laquelle le rôle sémantique du verbe est minimal.” E. Benveniste, 1966, I, p. 289.  
6 Franziska Heyna, 2014, 150.  
7 „Semantic analyses of denominals often classify them into subgroups according to the relation of 

the incorporated N to the event they name (subl. n.).” Cf. Andrew McIntyre, 2015, p. 1407. 
8 Guillaume Jacques, 2012, p. 2.  
9 Studiul despre „Verbele denominale – o analiză”, cu titlul original în limba engleză (“Denominal 

Verbs: An overview”), publicat în 2015, în volumul colectiv Word-Formation: An International 
Hanbook of the Language of Europe, coordonat de Peter Müller et alii, oferă o perspectivă 
modernă asupra analizei din punct de vedere semantic a verbelor denominale, făcând uz de 
noţiuni şi teorii noi, aplicabile atât limbii engleze, cât şi limbilor romanice, cum este române, în 
cazul nostru.  
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(a) împeliţa, (a) închega, (a) îngheţa, (a) înşira, (a) întrupa. 
(a) A închega laptele. 
(b) A înşirat mărgelele ieri. 
– „dotarea cu obiectul denumit de bază”:a împodobi, a înarma, a se încuibura, 

a (se) îndrăgosti, a înfeciora „a înfia, a lua fecior de suflet”, a înflori, a înfrica, a 
înfrunzi, înrădăcina, a însufleta „a înzestra un obiect cu suflet”, a învinui.  

 

3.1.2. „Locatum verbs” – grupă a verbelor care presupun includerea lui N 
în actantul-obiect:  

– „dobândirea însuşirii” denumite de temă/”asemănarea cu acel obiect”: (a) 
îmbărbăta/(a) se îmbărbăta, (a) îmbujora, (a) împăinijina, (a) împetrici/(a) 
împietri, (a) încleşta, (a) încolăci, îndumnezei, (a) îndrăci, (a) se înfărtăţi („a se 
întovărăşi”), (a) înflori, (a) înfrumuseţa, (a) îndolia, (a) împacheta, (a) înomeni, (a) 
însărcina etc.  

(1) L-a îmbărbătat pe fiul lui./S-a îmbărbătat.  
(2) S-a îmbujorat la vederea fetei.  
(3) A împachetat cadoul.  
Substantivul, folosit ca termen-bază exprimă o calitate imprimă unităţilor 

create trăsătura [+comparaţie]. 
Astfel, verbele eventive pot fi obţinute printr-o „transformare prelexicală”10, 

operaţie ce constă în încorporarea predicatului primar a deveni în structura unui 
„predicat static”11, care se realizează după următoarea schemă:  

– X devine + substantiv: X devine cheag → X se încheagă; X devine (ca) 
piatra → X se împietreşte (în româna veche, împietriceşte); X devine gheaţă → X 
se încheagă etc. 

Această clasă semantică de verbe eventive este inclusă în sistemul de opoziţii 
static – dinamic, fiecărui eventiv corespunzându-i câte o structură statică alcătuită, 
în cazul nostru din: verbul copulativ a fi + substantiv: este ca/precum) dracul vs se 
îndrăceşte, este ca bujorul vs se îmbujorează etc.  

                                                 
10 Tip de reguli semantico-sintactice a căror aplicare precedă reguli de inserţie lexicală din 

gramatica generativă. Din punct de vedere semantic, regula de transformare prelexicală implică 
încorporarea în matricea unor lexeme existente în limbă a unor elemente semantice primare, 
numite predicate nucleare, pentru obţinerea unor verbe noi. Sintactic, regula determină 
schimbarea statutului sintactic al lexemului de bază, prin adăugarea, în cazul celui nou obţinut, o 
valenţă suplimentară. Astfel, prin încorporarea predicatelor „a face (să)” şi „a deveni” în matricea 
unor predicate cu un singur actant, acestea se transformă în lexeme verbale noi, devenind 
semantic cauzative, iar sintactic tranzitive (biactanţiale): „a face să + să devină” → a însănătoşi 
(pe cineva). DŞL, 2005, s.v. transformare.  

11 Tip de predicat logic care include, pe lângă predicatele verbale de stare, clasa predicatelor 
realizate adjectival sau substantival care exprimă stări fizice sau psihice, permanente sau 
momentane: este vechi, fricos, rău, sănătos etc.; are frică, sete, vină etc. Idem, s.v. stare.  
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În cazul de faţă, trebuie să aducem în discuţie noţiunea de verb factitiv12, 
deoarece unele verbe exprimă sensul global de „a face să, a face să se schimbe în”: 
a îmbujora, pe lângă sensul iniţial de „a deveni ca bujorul”, dobândeşte sensul de 
„a facă să fie ca bujorul”, a înflori, a înrădăcina, a îndrăci, a înnămoli etc.  

Factitivele sunt definite pe baza trăsăturilor semantice [+schimbare], [+ 
dinamism], [+control].  

 
3.1.3. Eventiv vs factitiv – proprietăţi semantico-sintactice ale verbelor  
În literatura de specialitate, eventivitatea este o trăsătură semantică, o unitate 

derivaţională de conţinut, de aceeaşi natură ca şi cauzativitatea13.  
Verbele eventive sunt, în majoritate, denominale şi deadjectivale; fiecare 

dintre aceste părţi imprimând noilor unităţi lexicale anumite proprietăţi semantice.  
În ceea ce priveşte similitudinea dintre eventivitate şi cauzativitate, apreciem 

faptul că aceste două caracteristice ale verbelor au în comun comun semul [+ 
dinamic], respectiv [+schimbare], datorate procesului de devenire.  

În general, deosebirea dintre acestea constă în faptul că verbele care fac parte 
din clasa factitivelor au încorporat în matricea unui lexem de bază verbul a face, 
faţă de a deveni, din structura verbelor eventive.  

De asemenea, constatăm că verbele eventive reflexive derivă din cele cauzativ-
tranzitive, respectiv faptul că verbul factitiv activ derivă din cel eventiv activ. 
Astfel, apar perechi eventiv-cauzative în limba română: 

– (a) împăienjeni „a acoperi cu păienjeni” vs. (a) se împăienjemi „(a) se 
acoperi cu păienjeni”; 

– (a) îmbujora „a face să devină ca bujorul” vs. (a) se îmbujora „a se face ca 
bujorul”; 

– a închega „a deveni precum cheagul”/a se închega „a se face precum 
cheagul” etc.  

 
3.1.4. „Instrument verbs” (verba instrumentalia) – N este un 

instrument14 în evenimentul desemnat de V:  
–„realizarea” unei acţiuni cu ajutorul obiectului denumit de temă:  

                                                 
12 Tip de construcţie verbală în care ideea de cauzativitate este conţinută în predicat, fie ca 

predicat separat (fr. faire, engl. cause, rom. face să, pune să, lasă să), fie ca o componentă 
inerentă, un predicat nuclear subiacent din structura altui predicat (rom. a ucide încorporează 
ideea de „face să moară”. Idem, s.v. cauzativ.  

13 Camelia Uşurelu, 2005, p. 150.  
14 „Mijloc prin care se realizează sau se poate realiza un proces.”  
În ceea ce priveşte comportamentul sintactic, instrumentalul deţine proprietăţi sintactico-

semantice care perminte încadrarea acestuia în rândul complementelor necircumstanţiale decât 
de cel al circumstanţialelor. GALR, 2005, II, p. 509. A se vedea, pe larg, discuţia la Camelia 
Uşurelu, 2011, Observaţii asupra instrumentalului, Universitatea din Bucureşti.  
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(a) împiedica, (a) împleti, (a) înarma, (a) încăleca, (a) încredinţa, (a) se 
încurţi „a locui, a se gospodări”, (a) înfrâna, (a) înghimpa, (a) înjuga, (a) înnora, 
(a) însemna, (a) înşuruba, (a) întemeia, (a) învălui, (a) învenina, (a) înveli etc.  

În privinţa verbelor denominale enumerate în lista celor instrumentale, 
subliniem faptul că aici apar implicaţii de ordin semantic, descrise în felul următor: 

Verb = [Proces] ↔ [Instrument], întrucât eventiv-cauzativele implică ideea de 
proces, instrumentul ajută la îndeplinirea acestuia.  

Considerăm că în cazul acestor verbe agentive propriu-zise15 putem aplica 
schema de mai sus, astfel:  

(a) împiedica – obstacol, piedică: 
Ion o împiedică pe Maria. 
(a) înşuruba – şurub; 
(2) A înuşurbat bine şaiba.  
(a) înarma – armă:  
(3) El s-a înarmat.  
(a) împuşca – armă, puşcă:  
L-a împuşcat pe front. 
(a) împarfuma – parfum, esenţă 
(5) S-a împarfumat la plecare. 
(a) înnămoli – nămol; 
(6) I-a înnămolit pantofii.  
(a) înjuga – jug 
(7) L-au înjugat de data aceasta.  
În aceste exemple, acest tip de instrumental este însăşi baza derivatelor 

obţinute cu afixul în- (îm-), prin urmare, fiind unul nelexicalizat, intrinsec.  
 
3.2. Câmpuri semantice ale substantivelor-bază  
 

Dincolo de clasele semantice în care se încadrează verbele denominale din 
categoria analizată – p(în-/îm-) + N + sa-/i-, putem apela la o descriere a derivatelor 
prin prisma a ceea ce denotă baza substantivală, pentru a observa aspecte ale 
comportamentului semantic al acestor lexeme.  

 
3.2.1. Cadru teoretic 
Privind verbele derivate cu afixele delocutive (în orice idiom), teoriile 

moderne au în vedere analiza acestora în funcţie de obiectul desemnat de baza 
substantivală, în cazul de faţă. 

                                                 
15 Ibidem.  
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În acest sens, B. Fradin16 clasifică aceste verbe derivate în două categorii 
generale: 

a) verbe-site, cu bază morfologică de natură obiect-site (fr. objet-site):  
a îmbarca (> barcă), a îndruma (> drum), a încăleca (> cal), a închipui (< 

chip), a înfrunta (> frunte), a înlănţui (< lanţ), a înmormânta (> mormânt), a 
îngropa (> groapă), a înjuga (> jug), a înnobila (> nobil), a înrobi (> rob), a 
împărţi (> parte), a întemeia (> temelie), a înfeuda (> feudă), a înzestra (> zestre), 
a împiedica (< piedică) etc.  

Această serie de verbe cuprinde  
b) verbe-cibles, cu bază morfologică de tip obiect-ţintă (fr. objet-cible):  
a îmbujora (> bujor), împrimăvăra (> primăvară), a împodobi (> podoabă), a 

încleşta (> cleşte), a îndrăgosti (> dragoste), a înflori (> floare), a înfrunzi (> 
frunză), a înrădăcina (> rădăcină), a învinui (> vină), a îmbărbăta (> bărbat), a 
încuraja (> curaj), a înnămoli (> nămol), a îmbrobodi (> broboadă), a însărcina (< 
sarcină), a înşuruba (< şurub), a împarfuma (> parfum), a închega (> cheag), a 
îngheţa (> gheaţă), a înţoli (> ţoală), a înrudi (> rudă), a învecina (> vecin), a 
învenina (> venin), a îndolia (> doliu) etc.  

De asemenea, lingvistul subliniază faptul că cele două categorii de verbe 
rezultate (V-site, V-cibles) au la bază o „relaţie de tip locativ care implică două 
variabile y [cible] şi z [site], caracterizată prin faptul că « entitatea y se găseşte în 
z prin prisma evenimentului17 [procesului de transformare].”18 

De aici, reiese faptul că cele două categorii de verbe sunt complementare, şi nu 
opuse, dat fiind faptul că ambele implică relaţia locativă: Y dans Z, adică ţinta este 
inclusă în site, respectiv site-ul este inclus în ţintă, reprezentată astfel: (S1) Stare1 

iniţială – Verb – (S2) Stare2 finală.  
 

                                                 
16 Această teorie este publicată în Nouvelles approches en morphologie, Bernard Fradin, 2003, 

Paris: PUF 
Menţionăm faptul că că cercetătorul (Laboratoire formelle de Paris) aplică aceste clasifică în cazul 

verbelor derivate cu en-. De asemenea, teoria lui B. Fradin este preluată de către Franziska 
Heyna (Université de Friboug, Suisse), pentru a realiza un microstudiu asupra verbelor cu en-. 
Franziska Heyna, 2014, pp. 149-171. Considerăm că acest aspect al analizei semantice a 
verbelor denominale poate fi aplicat şi cazul derivatelor cu în- (îm-) din limba română, întrucât 
există similitudini în ceea ce priveşte procesul de derivare delocutivă între cele două limbi 
romanice (franceză şi română).  

17 « Individu y se trouve dans z au terme de l’évenance ». Apud Franzyska Heyna, 2014, pp. 151-
159. 

Cercetătorul utilizează termenul évenance pentru a desemna categoria aspectului, respectiv 
procesualitatea pe care le implică verbele derivate cu en-.  

18 Ibidem.  
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3.2.2. (Micro)câmpuri semantice ale substantivelor-bază pentru 
V-site, V-cible  

Corpusul nostru de cuvinte ne permite să alcătuim un prim câmp semantic al 
substantivelor prin prisma semelor [+concret], respectiv [+abstract], respectiv a 
naturii refenţiale pe care o deţine baza nominală: individual, masiv, colectiv, 
compact. 

 
3.2.2.1. Obiect-site (Objet-site) 

Substantive concrete Substantive abstracte 

Individual Masiv Compact Colectiv Individual Colectiv Masiv Compact 
barcă; 

mormânt; 
drum; 
frunte; 

jug; 
piedică; 
feudă; 
lanţ; 

groapă 

 
– 

 
– 

 
– 

chip; 
nobil; 
rob; 
parte 

temelie 
 

- - Zestre 

Tabelul 1. (Micro)câmpul semantic al substantivelor de tip obiect-site 

 
Substantivul, clasă gramaticală puternică, este des folosit des ca bază a 

derivatelor cu în-1 (îm-1), fapt ce conduce la formarea unui număr important de 
formaţii parasintetice care extind posibilităţile de analiză a verbelor denominale.  

Exemplele alese de noi confirmă faptul că cele mai multe substantive-bază 
sunt concrete, iar din punctul de vedere al naturii referenţiale, individuale.  

Această clasă constituită pe baza obiectelor-site cuprinde verbe care exprimă, 
pe de o parte polisemia acestor cuvinte, marcând trecerea dinspre [concret] spre 
[abstract], prin metaforizare:- a înjuga „1. tranz. A pune o vită (mai ales boii) la 
jug. 2. refl. şi tranz. Fig. A (se) angaja, a (se) înhăma la o acţiune care cere eforturi 
stăruitoare”; 

– a împiedica „1. Refl. A se lovi (cu piciorul) de ceva sau de cineva care stă în 
cale (şi a cădea); a se poticni.; 2. Tranz. A pune unui animal piedică la picioare, a-i 
lega picioarele ca să nu poată fugi. 3. Tranz. Fig. A opri, a ţine în loc pe cineva sau 
ceva; a se pune în calea cuiva sau a ceva.” 

– a înfrunta tranz. „1. A mustra, a dojeni cu vorbe aspre de faţă cu alţii; a 
certa, a ocărî. 2. A ţine piept, a da piept, a rezista cu curaj (în faţa unei 
primejdii); refl. recipr. A avea un conflict, un schimb aprins de cuvinte.” 
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3.2.2.2. Obiect-cible (Objet-cible)  
Substantive concrete Substantive abstracte 

Individual Masiv Compact Colectiv Individual Colectiv Masiv Compact 
bujor; 

parfum; 
podoabă; 

nămol; 
rudă; 
vecin 

 
cleşte 
cheag 
gheaţă 

 

primăvară; 
dragoste; 

vină; 
curaj 
doliu 

 

- - 
venin 

 

Tabelul 2. (Micro)câmpul semantic al substantivelor de tip obiect-cible 

 

Depăşind din punct de vedere cantitativ grupul V-site, V-cibles au la bază 
substantive – atât concrete, cât şi abstracte –, care imprimă derivatelor, pe de o 
parte, procesul eventiv, iar pe de altă parte, pe cel cauzativ. În anumite, cazuri 
apare la anumite verbe şi aspectul [+incoativ]:  

– a îmbujora „1. Refl. (Despre obraji) A se înroşi, a se aprinde (ca un bujor); 
(despre oameni) a se înroşi la faţă. 2 Tranz. fact. A face să se înroşească.” 

(1) Fata s-a îmbujorat [+dinamic], [+schimbare] vs A îmbujorat-o pe Maria. 
[+dinamic], [+control], [+schimbare]. 

– a închega „1. Refl. şi tranz. A se face sau a face să devină cheag; a (se) 
coagula. 

Refl. (Rar) A se strânge la un loc, a se uni, a se lipi trainic (cu ceva sau unul cu 
altul). 2. Refl. Fig. A prinde contur, a se forma, a lua fiinţă.” 

(2) Laptele se încheagă. [+dinamic], [+schimbare] vs A închegat laptele 
[+control], [+schimbare], [+dinamic].  

– a înflori „I. Intranz. A face, a da flori; a se acoperi de flori. II. 
1. Intranz. Fig. A-şi face apariţia, a se arăta; a se ivi; a se dezvolta, a creşte, a 
prospera. A fi în toată frumuseţea, strălucirea. (Despre faţă) A se îmbujora, a se 
lumina. 2. Tranz. A împodobi (prin cusături, desene, ornamente etc.), a 
înfrumuseţa. ♦ Fig. A exagera. 3. Tranz. (Pop.) A face ca o pânză sau un obiect 
confecţionat din pânză să devină alb-strălucitor (prin spălare şi uscare la soare). 

(2) Maria a înflorit [+schimbare], [+control], [+dinamic] vs Trandafirul a 
înflorit [+incoativ], [+schimbare], [+dinamic].  

Se observă şi în aceste exemple metaforizarea unor cuvinte, prin trecerea de la 
[concret] la [abstract]. Această structură metaforică generată de trecerea dinspre 
[concret] spre [abstract] este cel mai des întâlnită în realizarea mecanismului 
metaforizării acestui de verbe, întrucât reprezintă modalitatea expresivă de redare a 
stărilor şi acţiunilor variate. 
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4. Concluzii  
 

În general, domeniul formării cuvintelor conferă numeroase posibilităţi de 
analiză a termenilor nou-formaţi. Astfel, analiza noastră din punct de vedere 
semantic ne confirmă faptul că un idiom conţine numeroase modalităţi de 
exprimare a realităţilor.  

– Tiparul formării verbelor denominale – prefix + N + sufix – include atât 
formaţii delocutive, cât şi verbe parasintetice: în fapt > a înfăptui, în- + -curaj- + -a. 

– Gradul schimbării de stare exprimat de verbele cu în- (îm-) este redat, în 
limba română, de părţile de vorbire folosite ca bază.  

– În primul rând, substantivul exprimă o calitate care imprimă unităţilor create 
trăsătura [+comparaţie].  

– În al doilea rând, substantivele-bază implică o relaţie concretizată printr-una 
locativă de tipul site-ţintă.  

– Analiza semantică scoate la iveală lexicalizarea unor tropi precum metafora 
şi comparaţia, care acţionează prin prisma schimbărilor de sens pe care le suportă, 
pe de o parte, bazele, iar, pe de altă parte, derivatele.  
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„Să vorbim despre iubire, dar să nu începem prin a vorbi despre «iubiri».” 

(Gasset, 2012: 9), spunea filosoful spaniol José Ortega y Gasset în deschiderea 
studiului său de erotologie, înţelegând prin această aserţiune experienţa 
cognoscibilă a omului care permite desăvârşirea, determinarea de a-şi proba 
limitele şi chiar de a le depăşi printr-un proces de (auto)cunoaştere. Dacă iubirile 
sunt „istorii” (Gasset, 2012: 9) ce survin de-a lungul existenţei temporare, iubirea 
este un mit al atemporalităţii care stă sub semnul întâlnirii arhetipale, este 
momentul fulgurant surprins în eternitatea sa, un Kronos ce poartă veşmintele lui 
Kairos. Însă această revelaţie a durativităţii este posibilă doar celor iniţiaţi, iar cei 
care ratează şansa unei mari iubiri vor rămâne în suflet cu un fior nostalgic. Iubirea 
îşi are parcursul ei determinant, este o urcare a treptelor lui Iacov, dar în aceeaşi 
măsură este o coborâre ad infernos, orientarea bidirecţională având acelaşi 
congruent al intimităţii. Aşadar, există „o artă a gradaţiei” (Biberi, 1974: 79) 
afective în sens ascensional sau coborâtor, pentru că orice plăsmuire a umanului 
are în esenţa sa o combustie disociativă, care include în mod exclusiv şi o fărâmă a 
creaţiei divine, aflată într-o stare amorfă. În acest sens, iubirea este înţeleasă drept 
„coniunctio” (Samuels, 2014: 56), acea unire alchimică a contrariilor valorificată 
de psihologia abisală a lui Carl Gustave Jung care analizează procesele psihice 
raportându-le la proiecţiile simbolice, cum ar fi bărbatul şi femeia, Soarele şi Luna, 
animus şi anima. Cel din urmă simbol, anima, interesează în măsura în care natura 
sa ţine de Eros, purtând „trăsăturile Afroditei, Elenei (Selenei), Persefonei şi 
Hekatei” (Jung, 2005: 31).  

În viziunea lui C. G. Jung, anima este un arhetip, „un typos (ceva imprimat), o 
configurare strict delimitată cu caracter arhaic” (Jung, 2014: 57), care poate fi 
reperată cu uşurinţă în planul oniric al omului (vise, reverii, stări hipnotice) sau în 
planul artistic (opere literare, creaţii plastice), toate acestea fiind produse 
germinative ale imaginarului, care se manifestă în sfera inconştientului. Prin 
urmare, o analiză atentă a arhetipului animei în domeniul literar, ar contribui, în 
mare măsură, la conturarea imaginii feminine la care aspiră sau, dimpotrivă, 
renunţă la instanţa auctorială prin actul scriiturii.  

Pentru că romanele lui Max Blecher sunt „documente ale iniţierii erotice” 
(Popa, 2014: 7), interesantă ar fi o explorare a parcursului existenţial al 
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protagonistului care, marcat de o criză ontică, caută o cale de recuperare a 
identităţii şi, prin iubire, va dezvălui invariante ale feminităţii sale latente. Exegeţii 
au văzut în tema iubirii surprinsă în proza blecheriană o aventură sortită eşecului, 
vorbind despre „sexualitatea aberantă” (Zamfir, 1998: 152), „infantilă” 
(Mironescu, 2011), „maladivă” (Băicuş, 2004: 22), „manifestări tulburi ale 
sexualităţii” (Pillat, 1998: 155), „dragoste […] absentă” (Indrieş, 1986: 218), actul 
erotic fiind o „salvare din lipsa identităţii” (Heinrich, 1984:135), „o formă de 
îmblânzire a suferinţei” (Ţeposu, 1999: 27), „explorarea materialităţii trupeşti” 
(Muşat, 2008: 162), „eros conjugat […] în mod fatal, cu instinctul thanatic” 
(Morar, 2006: 84) etc.  

Înainte de a începe analiza propriu-zisă a arhetipului animei, este necesară şi o 
definire personalizată a iubirii, aşa cum o enunţă vocea naratorială intermediată de 
protagoniştii romanelor. Ernest, unul dintre actanţii operei Inimi cicatrizate îi 
mărturiseşte lui Emanuel că iubirea „e ceva în genul ghipsului, dar tocmai pe dos: 
tortură uscată şi fierbinte” (Blecher, 2014: 142).  

Pornind de la această teoretizare a iubirii, se vor înţelege mult mai bine 
aventurile erotice prin care trece eroul blecherian şi impactul emoţional ce lasă 
amprente vizibile asupra personalităţii. Ceea ce trebuie verificat este dacă „această 
pluralitate succesivă de iubiri” (Gasset, 2012: 74) este o marcă a individualităţii 
masculine, o formă de primitivism prin care individul îşi trasează etapele unei 
maturizări în funcţie de ipostazele diferite ale feminităţii, sau dacă pleiada de femei 
repetă acelaşi arhetip al animei, primordial, femeia generică prin excelenţă.  

Clara este protagonista care-l iniţiază pe naratorul personaj din romanul debut, 
Întâmplări în irealitatea imediată, în cunoaşterea sexuală, o experienţă „nostalgică 
şi pură” (Blecher, 2014: 33), misterioasă şi plină de amărăciune. Această aventură 
este determinată de două coordonate, inocenţă şi stanietate, ambele raportate la 
vârsta tranzitorie a neofitului între copilărie şi adolescenţă. Cei doisprezece ani ai 
băiatului relevă, pe de o parte, curiozitatea explorării unei lumi fantasmatice şi 
credinţa copilului că irealitatea prilejuieşte fiinţarea, iar, pe de altă parte, scoate la 
iveală adevărul unui instinct primar care subjugă trupul tânărului la tot felul de 
anomalii provocatoare de suferinţă.  

„A fost întâia mea aventură sexuală completă şi normală. O aventură plină de 
chinuri şi aşteptări, plină de nelinişti şi scrâşnete din dinţi, ceva care ar fi semănat 
cu o iubire dacă n-ar fi fost o simplă continuitate a unei dureroase nerăbdări.” 
(Blecher, 2014: 30) 

Aventura trăită alături de Clara stă sub semnul întâmplării, al unei mecanicităţi 
existenţiale care ţine de natura biologică a omului, fiind o zbatere spasmodică a 
corporalităţii ce ia prin surprindere eul aflat în expansiune. În acest context al 
amorezării, într-un decor suprarealist, un magazin cu maşini de cusut, o „cabină (a) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 210

artiştilor” (Blecher, 2014: 27), Clara este cea care ia iniţiativă şi schimbă sensul 
vizitelor amicale ale oaspetelui-mobilă. Recurge la o serie de arme feminine, 
manipulatoare şi seducătoare, în acelaşi timp, făcând din musafirul său o pradă 
destul de uşoară: zâmbetul fugar reflectat în oglindă, machiajul, parfumul care 
trezeşte pofte carnale, gestul atingerii de genunchii privitorului. Este o iluzie faptul 
că iubirea poate să stabilească un raport de egalitate între femeie şi bărbat, întrucât 
aceştia „sunt mereu vănătorul şi vânatul, agresorul şi victima” (Ursa, 2012: 102), 
un bun exemplu de erotomahie, după cum remarcă Mihaela Ursa în tratatul său 
despre ficţiunea amoroasă. El este „impulsiv şi îndrăzneţ”, ea „calmă şi 
capricioasă” (Blecher, 2014: 30).Scenariul seducţiei este vizualizat ca o formă de 
înstăpânire a celuilalt şi în cazul de faţă, Clara este, desigur, cea care trezeşte 
demonii ascunşi în trupul protagonistului. Femeia pare să fie ondina care suceşte 
minţile tânărului amorez şi propune un ritual al desfătării parcurs în câteva etape: 
„începutul”, „implorarea”, „lupta” şi „acuplarea” (Popa, 2014: 7).  

Debutul este paşnic, invocând o scenă a imuabilei aşteptări, tricotatul Clarei 
amintind de pânza ţesută de mâinile Penelopei, un giulgiu pentru cel ce urmează să 
simtă vibraţia thanatică o dată cu manifestarea impulsului erotic. Momentul este 
marcat de tăcere, o tăcere mormântală care cuprinde „evidenţa şi conturul unui 
urlet” (Blecher, 2014: 30). Implorarea este provocată de şoaptele Clarei care îi 
imputa partenerului că a ratat şansa unei noi experimentări datorate întârzierii 
acestuia. Vina este implementată cu bună ştiinţă şi, atunci, protagonistul 
reacţionează instinctual cu rugăminţi înflăcărate. Clara, jucând rolul iubitei care se 
lasă greu cucerită, va respinge gesturile imploratoare, dar, în acelaşi timp, va 
permite atingeri febrile din partea coexistentului erotic. Lupta este câştigată aparent 
de protagonist, Clara disimulând o înfrângere vădită tocmai pentru a-i reda 
partenerului încrederea de cuceritor de care are nevoie. Ultimul pas al actului erotic 
este desemnat de acelaşi gest ostentativ al femeii care se arată inertă şi înfrântă, 
sugerând o răceală secretă:  

„Era imobilă şi indiferentă ca o bucată de lemn şi numai intima şi secreta ei 
căldură îmi revela că e atentă şi că «ştie»” (Blecher, 2014: 31) 

Figura statuară a Clarei este o reeditare a manechinelor din ceară din 
panopticum, de care protagonistul este fascinat şi crede cu certitudine că acest 
univers este cu mult mai autentic decât realitatea cotidiană prin dimensiunea sa 
tragică. Feminitatea este statică în ochii eroului blecherian, fără implicare afectivă, 
iar întregul ceremonial creat nu face altceva decât să depăşească şi să suprime 
implicarea emoţională, Clara fiind, în esenţă, un principiu propulsator al 
„erosul(ui) fără erotism” (Zamfir, 1988: 155). Acest „joc al echivocului” (Popa, 
2014: 7) lansat de Clara este doar o tatonare a celuilalt de a-i testa instinctele, 
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protagonistul trăind doar o simplă experienţă a cunoaşterii şi „nu un fapt existenţial 
rotund” (Hergyan, 2012: 171).  

Preluând simbolistica animei pe care Jung o traduce drept „personificarea 
funcţiei valoric inferioare care stabileşte pentru bărbat legătura cu inconştientul 
colectiv” (Jung, 2014: 114), se poate intui ce loc îndeplineşte Clara în sistemul 
ectopsihic al eului naratorial. Cele patru funcţii (senzaţia/intuiţia, 
gândirea/simţirea) pe care eul le stabileşte cu mediul formează o diagramă în formă 
de cruce care defineşte structura antagonică a psihicului uman. În acest mecanism 
al evoluţiei/ involuţiei eului, există întotdeauna o funcţie diferenţiată, dominantă 
care prezintă latura civilizatoare a eului, „ceva ca o voinţă liberă” (Jung, 2014: 
38), manifestată în planul realului, al conştiinţei. Dar, în acelaşi timp, se remarcă şi 
o funcţie valoric inferioară care exprimă primitivitatea, este „aspectul arhaic al 
personalităţii” (idem), care apare numai în sfera inconştientului.  

Clara, în ipostaza feminităţii latente, este un promotor al aventurii erotice, 
trasează toate chingile erosului, planifică pas cu pas jocul insinuant al iubirii 
incipiente, supraveghează şi direcţionează din umbră toate gesturile celuilalt, fiind 
o întrupare a raţiunii. Anima este reprezentată de funcţia inferioară a gândirii 
sugerată de comportamentul glaciar, indolent, voit neimplicat în relaţia cu celălalt, 
iar funcţia care o compensează este simţirea. Protagonistul în acest moment al 
devenirii sale, este tipul simţire, pentru că toate manifestările sale sunt de natură 
senzorială, răspunzând unor stimuli care îi pun în vedere manifestarea necontrolată, 
instinctuală, trupească. Este explicabilă această situare a animei în contextul 
raţiunii, întrucât eroul blecherian este încă prizonierul lumii fanteziste a copilăriei, 
atribuind întregului ritual o conotaţie halucinatorie şi, prin această aventură, 
încearcă o nouă modalitate de a vizualiza irealitatea, prin instinct, primul semn al 
adolescenţei întrezărite.  

Edda este a doua ipostază feminină care survine în existenţa protagonistului ce 
oferă oportunitatea unui salt în planul oniric, pentru că iubirea este proiectată, de 
această dată, în fantazările şi scenariile imaginare ale îndrăgostitului. Cu apariţia 
acestei anime, misterul se adânceşte şi mai mult, eroul blecherian dorind cu orice 
preţ să evadeze „din carcera propriei sale individualităţi” (Horodincă, 1970: 58).  

Începând cu numele feminin ce trimite către legendele nordice, ilustrând 
„creaţia, distrugerea şi apoi renaşterea lumii” (Chiorean, 2015: 123) şi 
continuând cu imaginea galactică a Eddei, multiplicată în zeci de exemplare 
„statuare, identice, obsedante” (Blecher, 2014: 65), această anima dezvoltă în 
mintea adolescentului o iubire interzisă, mitologizată, divinizată. Începutul idilei 
fantasmatice este unul revelatoriu pentru personajul care îşi descoperă o nouă 
identitate:  
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„Eram un băiat înalt, slab, palid, cu gâtul subţire ieşind din gulerul prea larg 
al tunicei.” (Blecher, 2014: 67)  

Portretul eroului denotă o evidentă discordanţă între aspectul exterior şi 
interioritatea sa, între realitatea abrutizantă care riscă să ştirbească imaginea eului 
şi irealitatea debordantă care pare să schiţeze o rătăcire a Sinelui prin meandrele 
inconştientului. Erosul este negat în planul realităţii, pentru că ritualul erotic este 
consumat de fiecare dată în vis: 

„Mă vedeam în odăi de hotel, cu Edda întinsă lângă mine, în timp ce lumina 
asfinţitului intra pe fereastră.” (Blecher, 2014: 65) 

Fantasma erotică este surprinsă într-un peisaj crepuscular, iar această 
coordonată sugestiv funebră, accentuată şi de imobilitatea stranie a femeii, anticipă 
finalul dureros al acestei aventuri, boala misterioasă şi moartea inopinată a Eddei. 
Iubirea neîmpărtăşită va lăsa în urmă un suflet rănit, chinuit de gândul unei 
imposibile „comunicări (şi deci comuniuni) autentice” (Mironescu, 2011: 49). La 
un moment dat, personajul se întreabă retoric „Cine era Edda? Ce era Edda” 
(Blecher, 2014: 93), iar răspunsul vine ca o brutală descriere a realităţii: sensul unei 
vieţi tragice care se supune impulsului thanatic. Aşadar, moartea Eddei este o 
previzualizare a propriei morţi obscure. 

Analizând psihanalitic anima, Edda valorifică funcţia inferioară a intuiţiei, 
având o „însuşire profetică” (Jung, 2014: 32) care facilitează vederea după colţ, 
oferind date despre parcursul existenţial al eului. În planul instanţei naratoriale, 
funcţia care o completează este senzaţia ce oferă o perspectivă asupra realului, un 
real absurd, renegat prin înlocuirea cu irealul, construit prin prisma unei 
imaginaţii lucide.  

Cele două experienţe ale adolescentului din Întâmplări în irealitatea imediată 
sunt sortite eşecului, pe de o parte, Clara instituind un mister al realităţii pe care 
eroul blecherian nu-l înţelege, iar pe de altă parte, Edda demistificând acest mister 
prin alternativa irealităţii, un topos fragil unde se refugiază temporar protagonistul. 

Romanul Inimi cicatrizate prezintă patru ipostaze ale animei (Colette, Solange, 
Isa, Katty) care dezvăluie de fiecare dată un reflex amânat al erosului. Colette este 
imaginea feminină cea mai volatilă a scriiturii blecheriene, fiind o „fată simplă şi 
netă ca o bucată de hârtie” (Blecher, 2014: 111), cu preocupări casnice, broderie şi 
croitorie, ce ilustrează apartenenţa la un spaţiu limitat, închis, dar şi protector în 
aceeaşi măsură. Din acest considerent, Colette îi oferă lui Emanuel, protagonistul 
romanului, tot confortul unei iubiri „higienice, lipsită de mari voluptăţi […] 
domestice şi cuminţi” (idem). Episodul erotic se reduce în mintea personajului la o 
singură imagine olfactivă, aroma ceaiului de vanilie, lăsând loc unei amintiri 
plăcute şi trecătoare. Colette este o reflectare a funcţiei inferioare a simţirii, pentru 
că anima comunică esenţa iubirii în efluvii îmbietoare, însă nu îndeajuns de 
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puternice pentru a sensibiliza sufletul lui Emanuel. Eroul blecherian este în această 
ipostază tipul-gândire, cel care consimte iubirea drept o aventură superfluă ce nu 
contribuie cu nimic la actul cunoaşterii de sine.  

Solange este femeia care traversează existenţa maladivă a lui Emanuel, 
dovedind pentru scurt timp că iubirea este posibilă chiar şi în spaţiul mortificării, al 
sanatoriului de tuberculoşi osoşi din Berck, reuşind să treacă dincolo de bariera 
bustului de piatră. Carcasa de ghips e purtată de Emanuel atâta timp cât durează 
această „idilă plină de realităţi simple şi elementare” (Blecher, 2014: 160). 
Dragostea este un sentiment care apare în mod neaşteptat în viaţa omului şi dispare 
la fel de surprinzător în neant, pentru că „are începutul şi sfârşitul în ea însăşi” 
(Horodincă, 1970: 60). Acest eros este mai curând o „iubire vizionară” (Gasset, 
2012:18), o formă de cristalizare stendhaliană a sentimentului care exprimă în 
definitiv o „pseudoiubire” (Gasset, 2012: 25). În sensul filosofiei lui Gasset, 
iubirea se naşte din eroare, pentru că aşa-zisa îndrăgostire este de fapt o proiecţie a 
imaginaţiei asupra celuilalt care se vrea a fi o perfecţiune. Acesta este şi cazul lui 
Solange, fiinţă graţioasă cu „numele mlădios şi argintiu” (Blecher, 2014: 132), 
nume care asociază două lexeme complementare, sol care înseamnă lumină şi ange 
ce exprimă puritatea, atribute care permit „transcenderea realului” (Irimia, 1999: 
265). Imaginea hierofanică care redă în mod simbolic o iubire susceptibilă de 
idealitate este redată, bineînţeles, în planul oniric: Emanuel trăieşte în vis starea de 
zbor alături de Solange, fiind metamorfozaţi în două păsări albe, metonimie a 
sufletelor îndrăgostite. Însă, iubirea poartă însemnele eşecului, căci fantasmagoria 
se spulberă şi rămâne doar dezamăgirea unui act ratat, „dezîndrăgostirea” (Gasset, 
2012: 28). Deziluzia este sugerată chiar şi în episodul „visătoriei” prin câteva 
elemente anticipative ce anunţă declinul erosului: aşteptarea în umbră, umezeală 
violetelor dată de „fecunditatea humei” (Blecher, 2014: 143), gândul inconştient 
amprentat în conştiinţă „zăgaz şi dărâmare” (idem).  

Idila cu Solange descrie traiectoria unui semicerc, fazele erosului surprinzând 
o preaînălţare care îşi cere reversul: prima vizită învăluită în parfum de mandarină 
şi lavandă, a doua întâlnire declanşând experienţa de magnetism prin strângeri de 
mână, sărut involuntar, îmbrăţişări febrile şi atingeri pasionale, toamna cu 
plimbările în trăsură ce culminează cu extazul dureros al iubirii printre dunele de 
nisip, iarna cu scenele de „amor cumpănit şi domol în odaie” (Blecher, 2014: 177), 
primăvara care reia aceleaşi zilnice rituri erotice ce provoacă în sufletul lui 
Emanuel iritare, plictiseală, repulsie faţă de perfecţiunea trupului feminin, dezgust 
în secvenţa împotmolirii în nisip şi a salvării care capătă sensul unui cortegiu 
funerar, evadarea lui Emanuel la vila Elseneur şi consecinţele acestei depărtări ce 
au repercusiuni vizibile în comportamentul lui Solange (imaginea transfigurată a 
femeii aflate în pragul nebuniei, gândul sinucigaş exprimat în scrisoarea funebră, 
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obiectele bizare pe care le aduce la ultima întâlnire – o gheaţă desperecheată şi o 
pasăre moartă) şi despărţirea definitivă marcată de eliberarea lui Emanuel din 
capcana ghipsului.  

Figura animei în acest moment al existenţei lui Emanuel poate fi conturată în 
jurul unor dominante: sălbatică în simularea actului erotic, echivalent al gestului de 
a devora o portocală, emoţionată la fiecare întâlnire (cu respiraţia tăiată, cu obrajii 
înflăcăraţi), fidelă ca un câine ce doarme în pragul uşii stăpânului, „frumoasă ca şi 
Blanchette” (Blecher, 2014: 160) şi nebună ca o oarbă cerşetoare, prototip al 
perfecţiunii, într-un cuvânt. Astfel, sub aspectul implicării erotice, Solange este 
manifestarea clară a funcţiei senzaţie, pentru că această anima reuşeşte o 
comunicare extra-senzorială, „prin sânge şi fierbinţeală” (idem), provocând o 
bătaie a inimilor la unison. Traseul existenţial al lui Emanuel marchează în acest 
punct funcţia intuitivă, întrucât acesta, de la bun început, preconizase în această 
idilă un iremediabil sfârşit, conştientizând tacit că între un tuberculos şi o femeie 
sănătoasă nu avea cum să se înfiripe vreodată o iubire autentică.  

Sintetizând, cele patru aventuri erotice alături de Clara, Edda, Colette şi 
Solange încheie mişcarea circulară a funcţiilor ectopsihice, fiind pe rând gândire, 
intuiţie, simţire, senzaţie, redând o mişcare către stânga, care în sensul psihanalizei 
jungiene înseamnă o explorare constructivă a inconştientului, urmărind finalitatea 
procesului de individuaţie, „integrarea inconştientului în conştient” (Jung, 
2014:40). Este vorba despre întâlnirea epocală dintre Eu şi Sine, dintre conştient şi 
inconştient, dintre realitate şi irealitate, dintre „personagiu abstract şi persoana 
mea reală” (Blecher, 2014: 19). Însă periplul iubirii nu este finalizat de instanţa 
narativă şi atunci se pune întrebarea dacă următoarele experienţe erotice, alături de 
Katty, Isa şi Gerta, vor relua acelaşi traseu al devenirii sau dacă îşi vor schimba 
sensul direcţiei psihice.  

Katty este ipostaza animei care-i oferă lui Emanuel cupa libertăţii şi a fericirii 
supreme prin redescoperirea unui trup nou, dezvelit de carcasa de ghips şi aventura 
se rezumă la o „scurgere de efluvii teribile în carne” (Blecher, 2014: 211). Erosul 
ia înfăţişarea „unui incendiu trupesc” (Ţeposu, 1999:27) în care îmbrăţişările redau 
voluptatea fiziologică, frenezia trăirii, dezlănţuirea dionisiacă. Este evidentă 
predispoziţia animei către funcţia inferioară a simţirii în planul inconştientului. 
Aşadar, se înţelege tendinţa de a reface în sens invers traseul iniţiatic al eroului 
blecherian.  

Isa, o fiinţă plăpândă şi sensibilă, „o păpuşă cu un picior spart” (Blecher, 
2014: 214), de o inteligenţă stranie (citeşte cărţi, dar le detestă, pentru că vede în 
ele proiecţia unui cadavru însufleţit), care emană în jurul ei „un aer de mister şi 
excentricitate” (Blecher, 2014: 173) prin tot ceea ce face: zgârie cu unghia un pasaj 
dintr-o carte, preferă o odaie întunecată de un roşu funebru, cunoaşte taina 
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sufletului rănit redat prin „ţesut cicatrizat” (Blecher, 2014: 175), ascultă concert de 
Bach la orgă, crede în puterea pietrei astrale, inventează un joc de cărţi pe viaţă şi 
pe moarte în care fură anii îngrijitoarei sale, etc. Toate aceste manifestări se 
subscriu funebrului, anticipând prin moartea sa sfârşitul indubitabil al eului 
naratorial. Deci, ne întoarcem la funcţia intuiţiei, Isa fiind o variantă a Eddei din 
primul roman.  

În sfârşit, Gerta, ipostaza feminină din romanul Vizuina luminată, se pierde în 
anonimat, fiind apelată de naratorul personaj când Simpla când Si, ceea ce denotă 
extincţia arhetipului anima, şi, deci, a protagonistului. Gerta aminteşte de imaginea 
raţională a Clarei, având aceeaşi experienţă în planul erotic, reuşind să stârnească 
gelozia în sufletul protagonistului atunci când recunoaşte că este logodită. Ultimul 
arhetip al animei reprezintă funcţia gândirii, iar eul naratorial revine la prima sa 
ipostază din debutul iniţierii sale erotice, tipul-simţire.  

Ultimele trei experienţe amoroase descriu o mişcare către dreapta, ceea ce 
relevă o întoarcere către punctul zero al devenirii personajului. Personajul feminin 
din romanele blecheriene sau anima în traducere psihanalitică, „depăşeşte orice 
tipar şi orice tipologie” (Băicuş, 2004: 128).  

Parcurgând toate etapele experienţei erotice marcate de o evoluţie/involuţie a 
sentimentului, instinctualitate (Clara), divinizare (Edda), confort (Colette), 
monotonie şi dispreţ (Solange), imprevizibil (Katty), prietenie (Isa) şi gelozie 
(Gerta), eroul blecherian practică, în definitiv, o iubire „dez-erotizată” (Mironescu, 
2011), fără finalitate, care dezvăluie vacuitatea fiinţei. Această „bizară aventură de 
a fi om” (Blecher, 2014: 40) se prezintă cititorului prin imaginea Animei, ipostază a 
non-eului naratorial, care încearcă să refacă in vivo personalitatea integrală prin 
explorarea inconştientului colectiv, însă latura feminităţii este mereu renegată prin 
direcţia unei ascensiuni şi, apoi, a unei descendenţe care aduce cu sine eşecul 
ontologic al fiinţei.  
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ASPECTE LINGVISTICE ÎN PREFEŢELE 
NOULUI TESTAMENT DE LA BĂLGRAD 

 
Elena PUCHIANU 

iulianatgv@yahoo.com 
 
 
„Noul Testament de la Bălgrad prezintă o deosebită importanţă, în istoria 

limbii române literare, în primul rând pentru problemele teoretice de limbă 
literară pe care le ridică «Predoslovia către cititori», iar în al doilea rând prin 
însăşi limba folosită în introducerea acestei opere.”1 

Textul este in folio, solemn, cu şase foi liniare nenumerotate, urmate de 330 
foi numerotate, în chirilică. Toate acestea sunt grupate în caiete de câte 6 foi 
fiecare. Caietele sunt numerotate pe prima şi pe ultima pagină. Litera este măruntă, 
dar elegant tăiată. Rândurile, câte 34 pe pagină sunt la distanţe egale. Ornamentaţia 
se rezumă la litere majuscule înflorite. Pagina este încadrată în linii drepte, 
despărţind trei spaţii: unul mare reprezentând textul, unul mai mic care cuprinde 
numărătoarea versetelor în ordinea tradiţională şi al treilea care conţine glosele 
marginale. 

Operă de proporţii monumentale (672 pagini), Noul Testament de la Bălgrad 
este opera de referinţă a mitropolitului Simion Ştefan. Din pagina de titlul aflăm:  

„Noul Testament sau Împăcarea au Leagea Noao a lui Iisus Hristos Domnului 
nostru, izvodit cu mare socotinţă, den izvod grecescu şi slovenescu, pre limbă 
rumânească cu îndemnaria şi porunca denpreună cu toată cheltuiala a măriei sale, 
Gheorghe Racoţi, craiul Ardealului. Tipărit-s-au întru a mării sale tipografie, 
dentîiu noou în Ardeal, în cetatea Belgradului. Anii de la întruparea Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos 1648 luna lui ghenuariu 20.” 

Despre data apariţiei cărţii în forma finală (20 ianuarie 1646) deoarece din:  
„Predoslovia cătră cetitori aflăm că operaţia de traducere a fost iniţiată de 

ieromonahul Silvestru identificat cu «Silvestru, chipurile eromonah» egumen la 
Govora care tipărise în 1641 sinaxarul de la sfârşitul Psaltirii slavone de la 
Govora din 1638.”2 

Numele continuatorilor lui Silvestru nu ne sunt cunoscute. Tălmăcirea Noului 
Testament de la Bălgrad, sub îngrijirea lui Simion Ştefan a fost o operă colectivă. 

                                                 
1Al. Rosetti, B. Cazacu, Istoria limbii române literare, vol. I, Bucureşti, Ed. Minerva, 1971. 
2Al. Rosetti, B. Cazacu, op. cit., p. 106. 
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La realizarea ei au participat mai mulţi cărturari. Acest lucru îl aflăm din 
Predoslovia cătră Măriia Sa Craiul Ardealului:  

„(...) şi mi-ai poruncit să caut în popii miei preoţi cărtulari şi oameni înţelepţi, 
carii să ştie izvodi Testamentul cel Nou, a Domnului nostru, 'a' lui Iisus Hristos, 
din limbă grecească şi slavonească şi lătinească (...)”3 

Privind izvoarele traducerii, au fost indicate drept sursă principală izvodul 
grecesc şi surse secundare. Traducătorii sunt obişnuiţi cu munca ştiinţifică, pentru 
că ei consideră necesar să precizeze în prefaţă izvoadele. 

Astfel, sursa principală a traducerii este izvodul grecesc. 
„Pleacă de la izvodul grecesc nu pentru că această limbă ar fi mai cunoscută 

în Transilvania, ci pentru că aşa le dictează concepţia lor despre traducere, 
exprimată în postfaţa Psaltirii: «apa totu-i mai curată şi mai limpede în izvor decât 
în pânae».”4 

În sprijinul acestor afirmaţii vin glosele marginale. De exemplu, traducătorii 
arată că au tradus capră sălbatecă din grecesuldarcas „antilopă”. 

Traducătorii recurg la autoritatea textului grecesc acolo unde observă o 
nepotrivire cu alte versuri, precizând marginal: greceşte asea-i cest vers sau la 
grecească nu era. 

Acest lucru dovedeşte faptul că traducătorii confruntau diverse traduceri cu 
textul grecesc, optând în cele din urmă pentru versiunea originală, grecească. 
Utilizarea textului grecesc reiese şi din cuvintele pe care traducătorii caută să la 
introducă în limbă precum: filosofi, maghi, iotă, tetrarh, diacon, areopag. Aceste 
cuvinte sunt explicate pentru a putea fi înţelese şi pentru a putea pătrunde în 
circulaţia curentă a limbii. 

Gabriel Ţepelea conchide că utilizarea textului grecesc reiese din: 
Predosloviile Noului Testament; 
Concepţia despre traduceri exprimată în prefaţa Psaltirii; 
Menţionarea expresă a folosirii textului grecesc greceaşte aşea-i cest vers; 
Împrumutul de cuvinte din limba greacă şi explicarea marginală a celor mai 

multe dintre acestea; 
Folosirea de nume proprii greceşti: Marco, Elisafta. 
Cel de-al doilea izvor pe care traducătorii Noului Testament l-au avut în faţă 

este traducerea în limba latină a lui Ieronim (Hieronymus). Se crede că textul pe 
care l-au avut în faţă este cel editat la Veneţia în 1587. Această ediţie, Biblia ad 

velustissima exemplaria, Venetiis (1587) este bazată pe traducerea din greacă în latină 

                                                 
3Noul Testamen de la Bălgrad, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba-Iuliei, 1988, p. 113. 
4 G. Ţepelea, Pentru o nouă istorie a literaturii şi culturii române vechi, Bucureşti, Ed. Tehnică, 

1994. 
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a lui Ieronom şi are câte o prefaţă la fiecare evanghelist precum şi prefeţe la 
epistolele apostolilor. Metoda prefeţelor cu date despre autori (evanghelişti şi 
apostoli) o va urma şi Noul Testament de la Bălgrad. Aproape toate trimiterile din 
Noul Testament sunt identice cu cele din Biblia ad vetustissima exemplaria. 

În sprijinul afirmaţiei folosirii textului latin vine şi introducere unor termeni 
din latina literată ca: varvari, stadiu, testament, zeităţi ca Diana, Mercurie, Iupiter. 

În Predoslovie cătră cetitori, traducătorii arată că au folosit şi izvoare sârbeşti 
şi că au „socotit şi izvodul slovonescu carele-i izvodit slavoneşte din grecească şi e 
tipărit în Ţara Moscului.”5 

Utilizarea textului slavon este demonstrată prin situaţia de limbă oficială 
bisericească pe care slavona o avusese până atunci în Ţările Române. Nici chiar 
Noul Testament de la Bălgrad nu poate trece peste situaţia privilegiată pe care o 
avusese limba slavonă ca limbă de cult. Astfel, la sfârşitul cărţii este dată tabla de 
materii, un tipic, antifoane şi prochimene în limba slavonă. Situaţia privilegiată a 
limbii slavone rezultă şi din glosele marginale, cuvintele slavone fiind rareori 
explicate. O notă de la sfârşitul cărţii vine să confirme utilizarea textului slavon. 
După ce îşi cer scuze pentru eventualele greşeli, traducătorii precizează: 

„(...) c-am scris de cartea Esthiriei că nu-i scris intru ia numele lui Dumnezău 
Savvaot, căci la Bibliia slovenească o au învăluit unii cu neşte adăusători, iară la 
Biblia jidovească nu iaste.”6 

Această notă pune în discuţie şi consultarea textului ebraic. Gabriel Ţepelea îşi 
exprimă părerea că, în cazul Noului Testament de la Bălgrad, textul ebraic a fost 
utilizat doar pentru confruntări la unele texte. Marginal sunt glosaţi şi termeni 
ebraici, fără a constitui o dovadă a unei traduceri directe.Privind sursele maghiare, 
acestea nu sunt indicate intenţionat pentru ca acţiunea de calvinizare să nu pară 
dirijată de principele Rakoczy. În glosarul Noului Testament, cuvintele de origine 
maghiară care au rămas în limba literară sunt puţine. De cele mai multe ori, 
termenii de origine maghiară folosiţi, în text, sunt explicaţi marginal pentru 
românii din celelalte provincii. 

 
Trăsături fonetice 
 

În ceea ce priveşte fonetica, se poate observa că alternanţele sunt puţin 
numeroase în Noul Testament de la Bălgrad. În afara particularităţilor fonetice 
curente, întâlnim o serie de arhaisme şi unele inovaţii. 

 

                                                 
5 Noul Testament de la Bălgrad, p. 115.  
6 Noul Testament de la Bălgrad, p. 598. 
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1. Trăsături fonetice arhaice şi populare 
 

–use păstrează după o singură consoană, atunci când este urmat de o formă 
enclitică pronominală sau verbală: 3.sg. alesu-i-au, cumu-i scris etc.; 

e conservat în: nemică, dereptate, lucrurele etc. Aceste forme alternează, 
uneori pe aceeaşi pagină, cu aspectele mai noi, cu i: tremes şi trimes, nece.....nece... 
şi neci....neci... 

păstrarea lui ğ: giudecată, pers. 3 sg. să giunghe „să înjunghie”, împregiur; 
iotacizarea verbelor: 3 sg. să... ţie, 3 sg. să-l piarză, 1 sg. crez, să... cază, dar 3 

pl. să-l ţînă; 
alte trăsături arhaice: 1 sg. pohtescu, pohtind, dar 1 pl. poftim, pre, cătră, 

înfrămsăţatului, cărtulari, 1 pl. am împlut, el s-au ustenit, deaca, 3 pl. lăpădară, 2 
sg. veri tîlcui etc. 

 
2. Trăsături fonetice noi şi populare 
 

ă în loc de e: 3 pl. ei zisără,deşchisără, 3 sg. să cade, să chiamă, şădea, să 
cuvine, să să afle, Dumnezău etc.; 

după ţ, ş, j: a în loc de ea sau ia: 3 sg. să-ţi înmulţască, ş-au împreunat; 
după r, închiderea lui e la ă şi a lui i la î: comoarăle, pl. izvoară, ţărîle. 
 

Particularităţi morfologice 
 

Din domeniul structurilor morfologice amintim: 
substantive cu forme vechi de plural: greşeale s.f. pl. (găsit-am multă lipsă şi 

greşeale), darure s.n. pl. (aduseră lui darure), mie s.f. pl. (cinci mie, suflete ca la 
trei mie); 

alternanţa dintre desinenţa veche şi cea nouă, la genitiv-dativul singular al 
substantivelor feminine: g. sg. ţărăei, dat. sg. mării tale „măriei tale”, g. sg. măriei 
tale, g. sg. neînţelesul limbiei şi cărţii greceşti etc.; 

apar rar vocative vechi, astăzi neobişnuite în limba literară: voc. sg. m. 
învăţătoare; 

– articolul posesiv este, în general, invariabil: a; rar se acordă în gen şi număr: 
Testamentul cel nou a domnului nostru, a lui Isus Hristos; prea luminatul semnu al 
sfintei şi nedespărţitei troiţî; Slugă mai mică şi mai plecată a mării tale, Simion 
Ştefan, arhiepiscop şi mitropolit scaunului Belgradului, şi a Vadului, şi a 
Maramurăşului, şi a toată ţara Ardealului; a cărui pîrîş (pl.) stînd înainte nece o 
vină nu-i băga...; cu oameni mai mari ai oraşului; 
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– articularea pronumelui relativ care: noi, rumînii, carii sîntem în ţara măriei 
tale...; aceste lucruri carele sînt scrise pre rîndu; pre domni.... carii-s aleşi; unde 
iaste cel craiu... carele au născut? etc.; 

– forme vechi de perfect simplu indicativ: pers. 3 sg. feace, pers. 1 sg. spuş 
(iată, spuş voao şi nu auzit), merşu (Şi deaca merşu şi-m spălaiu ochii, văzuiu), 
pers. 2 pl. auzit (iată, spuş voao şi nu auzit), puset (bărbaţii ce-i puset în temniţă), 
dar pers. 3 sg. făcu etc.; 

– la imperfectul indicativ al verbelor de conjugarea a IV-a, terminaţiile –iia, -iiai, -
iia etc.: 1 sg. gîndiia (nece o vină nu-i băga de carele gîndiia eu), 3 sg. păziia etc.; 

la pers. 3 sg. a perfectului compus indicativ, formele auxiliarului de pers. 3 pl.: 
el s-au ustenit cît s-au putut; unde iaste cel craiu... carele au născut? etc.; 

– auxiliarul la pers. 3 sg. şi pl. optativ, prezent şi trecut, se prezintă sub forma 
veche ară şi chiar are: să n-ară fi acesta de la Dumnezău, n-ară putea face 
nemică; Au vreare-are să meargă în Ierusalim...?; nece o vină de moarte n-ară fi 
făcut etc.; 

 
Particularităţi sintactice 
 

Dintre fenomenele sintactice semnificative atât în Noul Testament de la 
Bălgrad, cât şi pentru limba română literară din epoca veche, amintim:  

– topica „nume propriu de persoană + substantiv în nominativ”, în cazurile în 
care între acestea există relaţii de opoziţie: să le străjuiască şi să le păzească zua şi 
noaptea, cum păziia Iacov patriarhul oile lui Lavan; în zilele lui Irod craiu; 
Agrippa craiu şi Vernikie pogorîră în Chesariia etc.; 

– alternanţa dintre construcţiile mai vechi cu complementul direct în acuzativ 
precedat de morfemul pre şi fără dublare pronominală şi construcţiile mai noi cu 
dublare pronominală: nu vom înceta a ruga pre Dumnezău... să dăruiască pre 
măriia ta cu de toate bunătăţile; şi întrebară pre el ucenicii lui, zicând...; pre el 
întrebaţ!; popa cel mare şi mai marii... rugară pre el; puind leşuitori să-l omoară 
pre el pre cale; Fist răspunse să-l ţînă pre Pavel în Chesariia; poruncit-am să-l ţie 
pre el pînă-l voiu trimite la înpăratul; vreare-aş şi eu să auz pre acel om; mîine-l 
vei auzi pre el etc.; 

– propoziţii condiţionale introduse prin conjuncţia condiţională veche să, mai 
rar, prin conjuncţia de: să nu vor înţeleage toţi, nu-i de vina noastră; să iaste în 
cest bărbat vro vină, pîrască pre el; să-i păcătos, eu nu ştiu; să aţi fi orbi, n-aţ 
avea păcate; iară de am greşit sau am făcut ceva, să mi să cază moarte,... iară de 
nu iaste nemică de carele aceştea mă pîrăscu, nime nu mă poate da lor etc.; 

– folosirea conjuncţiei de şi cu alte funcţii – consecutivă, atributivă: măriia ta 
încă te-ai milostivit, de ne-ai adus meşteri streini de ne-au făcut typografie; 
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– conjuncţia deaca introduce temporale (cu implicaţii condiţionale): iară 
deaca trecură cîteva zile, Agrippa craiu şi Vernikie pogorîră în Chesariia; iară 
deaca veniră ei acicea, fără nece o zăbavă, a doao zi şăzând la giudecată, 
poruncit-am să aducă bărbatul etc.; 

– apar calcuri sintactice după maghiară, ceea ce poate constitui o dovadă în 
plus că traducătorii au folosit şi o versiune maghiară: a îngădui lui Dumnezeu; pre 
carii stătură înaintea soboruzlui etc. 

 
Aspecte lingvistice glosate 
 

Traducătorii de la Bălgrad dau o atenţie deosebită sinonimelor. În Predoslovia 
către cetitori, traducătorii arătau că „românii nu grăiesc în toate ţărîle într-un chip, 
încă neci într-o ţară toţi într-un chip”7 şi, în consecinţă, ei se vor sili să izvodească 
„aşea ca să înţeleagă toţi.”8 

Glosele din Noul Testament de la Bălgrad dovedesc efortul cărturarilor-
traducători, pe de o parte, de a îmbogăţi limba prin neologisme, iar pe de altă parte, 
de a le explica pe înţelesul tuturor. Prin felul în care au fost alcătuite aceste glose, 
ele constituie începutul unui dicţionar de sinonime, în special al unuia explicativ. 

Traducătorii explică marginal: besearicii prin săborului, s-au întorsu de la 
mine prin = s-au lepădat de la mine; un săn = un cot de mare; au adurmit = au 
murit; în desfătare = în buiecie; întru tăcere = în taină; să se închine = să-i zică 
bună ziua; duh = nălucă; un ceardac = loc de cină au prînzu; surceale = hrasture; 
stăpînilor lor = domnilor lor etc.9 

În plus, sunt explicate o serie de arhaisme şi regionalisme, de exemplu auă – 
„poamă”, a via echivalează cu „trup”, probabil, pentru că traducătorii se gândeau la 
„a avea în trup viaţă”.10 

Termeni consideraţi de traducători a fi literari sunt explicaţi prin termeni 
populari: căpitanul – „pîndariul”, stadie – „alergături”, sabie – „hangeriu”, arvuna 
– „zălogul”, desfătare – „buecie”, ogor – „holdă”, minta şi ruta – „izmă”, poveri – 
„tărhatului” sau invers, unele cuvinte şi sensuri populare, regionale, sunt glosate 
prin cuvinte cu o mai largă răspândire: să nu-l calce pre el – împresoară, betejeşte 
este glosat cu sinonimul parţial nebuneşte. 

                                                 
7 Noul Testament de la Bălgrad, p. 116. 
8 Ibidem. 
9 G. Ţepelea, Gh. Bulgăr, Momente din evoluţia limbii literare, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1973, p. 37. 
10 I. Iliescu, 1964, „Consideraţii asupra gloselor din Noul Testament de la Bălgrad”,în: Analele 

Universtăţii din Timişoara, seria Şt. Filologice, 2, 1964, p. 26. 
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Uneori se glosează cu sinonime probabil în mod egal cunoscute: trişti – 
mîhniţi, lini – blînzi, stăpînitor – domnitor, vas – urcior, cu poticneală – cu 
îndoire, împărţirile – darurile. 

Se glosează uneori un verb cu o locuţiune: nu-i pune – nu-i bagă în seamăsau 
invers, o locuţiune cu un verb: vru să bage seamă – să le ia. 

Nu de puţine ori, autorii nu se mulţumesc cu un singur sinonim, ci dau două 
sau mai multe: preazbiter – „cîrstnic au tîrcovnic”; silesc – o iau cu putere, o 
răpăesc; besearecă – săbor, adunarea credincioşilor; pentru maghi traducătorii 
găsesc chiar patru corespondenţi: filosofi, mîndri, văsvi, găcitori. 

Trebuie subliniat că uneori un cuvânt este echivalat cu ajutorul unui sinonim, 
de exemplu mur prin rug, dar într-un alt loc, smochin este glosat „alţii zic mur”. 
Astfel de explicaţii încrucişate sunt o dovadă a faptului că au fost mai mulţi 
traducători, pentru că altfel nu s-ar putea explica de ce în locuri diferite în Noul 
Testament de la Bălgrad este folosit un cuvânt, în text, care este glosat cu un altul, 
iar în alte pasaje termenul cu care fusese glosat aparţine acum traducerii şi i se dă 
aceeaşi sau o altă explicaţie. Clare în această privinţă sunt diverse fragmente de 
text în care apare săbor de trei ori şi se glosează besearicii şi invers, besearecă este 
glosat cu săbor. 

De observat că, în unele cazuri, când în text apare un cuvânt românesc, este 
glosat cu un termen străin: capră sălbatecă – doreasă (gr.), ceva surcele – povoiu 
hrostura (sl.), stricatul – gubavul (sl.), scaun – potnojie (sl.). 

Aceste exemple dovedesc că traducătorii, deşi aveau la dispoziţie o serie de 
cuvinte corespunzătoare în limbi străine, nu le-au folosit şi nu le-au introdus decât 
cu pondere. De menţionat că uneori explicaţiile se dau în mod special pentru a 
evita unele omonimii. De exemplu, expresia aruncînd patru mîţe este glosată 
astfel: „Mîţăle de fier carele ţin corabia în loc de nu merge că-s ca unghii de fier”. 
La fel, termenul curent tîrg este glosat cu neologismul piaţă, probabil pentru a se 
evita omonimia cu tîrg – „oraş”. Cuvântul judecată nu avea numai înţelesul se 
„aserţiune logică”, ci şi „aula din instituţia unde se făcea judecata”. Astfel, 
sintagma întru toată judecata e glosat „înţelege-să casa cea de giudecată ce era în 
curtea împăratului”. În sfârşit, termenul a se închina are nu numai sensul cerut de 
ritual, ci şi pe acela de bineţe: să-i zică zua bună.11 

Alteori, explicaţiile aduc precizări necesare, ceea ce dovedeşte preocuparea 
pentru redarea cât mai exactă a sensului cuvântului: stihia lumii – „Stihia se 
înţeleage obiceiul legii sub care le îndreaptă Dumnezeu biserica lui în legea veche 
ca şi sub un dascăl”.  

                                                 
11 I. Iliescu, op. cit., p. 28. 
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În acest caz, noţiunea de lege are nu înţelesul de relaţie obiectivă, de element, 
ci un sens moral juridic, de normă. Fraza confuză şi eliptică: nu avem puterea pre o 
soră muiare este oarecum întregită prin explicaţia: „muierii îi zice soră nu pentru 
frăţia, ci pentru cinstea muierească”; la fel autorii arată că au folosit în mod 
intenţionat termenul vîslim şi nu înotăm, motivând că termenul a înota se referă la 
plutirea fiinţelor care înaintează în apă făcând mişcări cu corpul şi membrele. Fiind 
vorba de corabie, înaintarea se făcea prin utilizarea vîslelor: şi vîslimîn Siria cu 
explicaţia „întorsătura cea de mult zicea înotăm, iar noi am scris vîslim căci vîslim 
cu corabia pe apă”.12 

Din punct de vedere etimologic, se poate observa că se explică un cuvânt latin 
printr-unul sau mai multi termeni slavoni: treaptă – stepene si grădice, besearecă – 
săbor, ia – omoară, tăcere – taină, desfătare – în buecie, lupta – viteji, împărţirile 
– darurile, să cunoaşteţi – să cinstiţi, înger – văltur, pîri – socotind; alteori însă, un 
cuvânt de altă origine este explicat printr-unul latin: blagoslovi – ruga, săbor – 
besearecă, duh – nălucă, cerdac – cină, stăpînii – domnii, tetrarh – al patrulea, 
rod – învăţătură. 

Se întâlnesc şi cuvinte latine cu sinonime latine: besearecă – adunare, întors – 
lepădat, sîn – cot, adurmi – muri, ieşire – moarte, închine – să zică bună ziua, 
sărutaţi – spuneţi, au îmblat – au ţinut; şi, de asemenea, cuvinte slave explicate tot 
prin cuvinte slave: surcele – hrostura, goniţi – pribegi. 

Dacă, de cele mai multe ori, sinonimia este foarte clară, alteori, sinonimiile 
sunt numai parţiale: rotar – cioplitor; colibă – corturi; grăitoriu – împăcătoriu; lua 
– omorî; isop – trestie; înger – văltur; tăcere – taină; sărutaţi – spuneţi; rod – 
învăţătură; blagoslovi – ruga; au îmblat – au ţinut; desfătare – în buecie; duh – 
nălucă; sabie – hangeriu; stăpîni – domnitori etc. 

Putem concluziona prin faptul că traducătorii erau adevăraţi cărturari cu o 
pregătire temeinică pentru vremea aceea şi glosele marginale sunt un indiciu al 
posibilităţilor limbii române din secolul al VII-lea. Dacă traducerea este legată de 
un anumit izvor, glosele sunt libere, personale. Cei care au scris notele marginale 
au dovedit cunoaşterea graiurilor moldoveneşti şi munteneşti, în felul acesta 
explicându-se prezenţa unor cuvinte necunoscute din Ardeal (de exemplu, se 
glosează mintă prin izmă sau auă prin poamă. 

Glosele discutate aici sunt o dovadă certă a culturii traducătorilor şi a 
preocupării lor pentru varietatea limbii române literare şi constituie, în acelaşi timp, 
un început lexicografic de a cărui valoare documentară trebuie să se ţină seamă. 

 

                                                 
12 I. Iliescu, op. cit., pp. 32-33. 
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Particularităţi stilistice 
 

Predosloviile Noului Testament de la Bălgrad ne relevă o anumită varietate de 
stiluri, un început de diversificare stilistică în cadrul aceluiaşi text: astfel sunt 
frecvente elemente ale stilului oral.  

În Predoslovia de Pavel şi cărţile lui apar întrebări caracteristice acestui stil:  
„Aicea ară putea întreba cineva, pentru ce s-au pus Pavel numele lui la 

începutul cărţilor lui? ce nece Mosi, nece prorocii care au fost mainte de el în 
Leagea veachie, nece în Leagea noao evangheliştii Matei, Marcu, Luca, Ion n-au 
pus numele lor la începenia cărţii lor?”13 

Elemente caracteristice aceluiaşi stil regăsim şi în Predoslovia la Efeseani: 
„Şi zice că au avut război cu fierile şi au avut uşă deschisă cătră 

propovedaniia evanghelii şi pizmaşi mulţi”14; de asemenea, elemente ale stilului 
polemic: „Jejuviţii vrînd pre Antihristu a-l pune spre apostoli şi pre scriptura 
sfîntă nu li-e ruşine a întreba astăzi: de unde ştim că-s cărţile lui Pavel scriptură 
sfîntă”15şi ale stilului didactic, cel care, de fapt, predomină.  

Vom exemplifica printr-un fragment din întinsa Predoslovie de Pavel şi cărţile 
lui, predoslovie caracterizată printr-un stil sobru, în care expunerea este împărţită 
în mod logic, foarte organizat, pe puncte:  

„Iară cărţile lui Pavel a fi a lui să cunoscu din doao lucruri: întâiu că toate 
cărţile lui au numele lui la începeniia lor. A doa oară toate epistoliile lui să 
pecetluescu cu acest cuvînt: „mila Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu 
toţi, amin.”16 

Spre deosebire de predoslovii, limba „sumelor” care preced fiecare capitol 
introduce în română un stil nou, concis, căruia îi sunt specifice unele elipse şi 
dislocări: de exemplu, Cap. 4: „Iisus ustenit de cale, ceare apă de la muiare 
samarenină. 21. Învaţă rugăciunea dereaptă. 26. Spune că el e Mesia. 32. 
Mîncarea lui. 29. Samaritanii cred în el. 46. Sluga unui om crăescu vindecă-l.” 

N. Iorga susţine că: 
„Stilul Noului Testament din Bălgrad nu e acela al Cazaniei muntene: scurt şi 

cuprinzător, energic şi bine rostit, el samănă cu al Paliei din 1582. Mlădierea 
moldovenească lipseşte, dar aşa cum este, aceasta era cea mai bună formă 
româneascăpe care până atunci o primise vreo parte din Scriptură.”17 

 

                                                 
13Noul Testament de la Bălgrad, p. 405. 
14 Ibidem, p. 483. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. 407. 
17 N. Iorga, Istoria literaturii, I, p. 282. 
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Concluzii 
 

Traducerea Noului Testament de la Bălgrad reprezintă un mare pas ce se 
manifestă printr-o mai mare libertate faţă de textele originale şi se explică prin 
cultura traducătorilor, dar şi prin conştiinţa că această carte se adresează întregii 
suflări româneşti. 

Calităţile Noului Testament, succint prezentate în paginile precedente, îi 
conferă un loc aparte în şirul tipăriturilor româneşti şi explică autoritatea de care s-
a bucurat asupra scrierilor ulterioare, contribuind astfel la închegarea şi la fixarea 
limbii literare. Astfel, Îndreptarea legii (Târgovişte 1652) foloseşte sistemul 
tipăriturii Noului Testament, iar „preluarea de către Biblia de la Bucureşti, 1688, a 
trei dintre predosloviile Noului Testament de la Bălgrad, cu neînsemnate 
modificări de grafie, precum şi preluarea a celei mai mari părţi a traducerii 
dovedeşte nu numai temeinica pregătire a cărturarilor de la Alba-Iulia, ci şi 
realizarea unei opere înţelese de toţi românii.”18 

Astfel, prin fidelitatea şi limpezimea traducerii, Noul Testament din 1648 a 
impus cărturarilor români de mai târziu metode de lucru. Erau metode utilizate de 
filologii umanişti pretutindeni în Europa. Traducătorii textelor clasice, laice sau 
religioase erau preocupaţi de acurateţea textelor pe care le tălmăceau, cumpărau 
manuscrisele sau ediţiile originale, se ajutau de traduceri anterioare, îşi limpezeau 
versiunile prin introduceri, glose sau comentarii. 

„Noul Testament se dovedeşte, astfel, sub toate raporturile, o realizare de 
profudă conştiinţă – ortodoxă, românească, ştiinţifică. Operă a cărturarilor 
ardeleni şi munteni, adresată prin cuprinsul, prin limba desluşită şi prin mesajul ei 
întregului nostru neam, ea a fost, pe planul culturii unitare, ecoul Unirii politice 
înfăptuite, tot la Alba-Iulia, de Mihai Viteazul în 1601 şi, în acelaşi timp, cea mai 
categorică mărturisire de simţire, faptă şi aparenţă românească a Transilvaniei 
secolului al XVII-lea.”19 

Vorbind despre limba Noului Testament din 1648, Andrei Şaguna scria:  
„Limba Bibliei pentru un popor numai odată se poate face; dacă s-au învins 

piedeca cea mare a traducerii credincioase şi înţelese şi dacă poporul au primit 
limba aceia aşa zicând în însăşi fiinţa sa; atunci urmăritorii n-au de a mai face 
alta, ci numai a o reînnoi şi îndrepta aşa după cum o ar fi reînnoit şi îndreptat 
traducătorul cel dintâiu al limbii de ar fi trăit până în veacurile lor. Lauda cea 
netrecătoare a unui astfeliu de lucru se cuvine arhiepiscopului şi mitropolitului 

                                                 
18 G. Ţepelea, Corelaţia limbă-literatură, Bucureşti, 1972, p. 157. 
19 V. Cândea, Noul Testament în limba română ca act de spiritualitate şi cultură, NTB, 1988, p. 

56. 
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nostru din Bălgrad Simion Ştefan care la anul 1648 au tradus şi tipărit întăia dată 
în limba noastră Testamentul cel nou. Limba acestei cărţi nu este făcută, ci luată 
chiar din gura poporului şi aşa traducătoriul nu e decât un răsunet nu numai al 
limbei, ci şi al simţirei şi peste tot al chipului cugetării poporului.”20 

În concluzie, Noul Testement de la Bălgrad,prin calitatea traducerii sale, a 
jucat un rol de prim ordin în întărirea unităţii limbii şi culturii noastre, contribuind 
la impunerea unor norme, îndeosebi lexicale, supradialectale. Document de mare 
preţ, în special, prin tezele cuprinse în Predoslovia către cititori, prin stilul 
cumpănit, didactic uneori, nervos, eliptic alteori, întâlnit în numeroase pagini 
originale, ca şi prin excepţionala prezentare topografică, Noul Testament din 1648 
rămâne „un monument de seamă al limbii române, o oglindă a stadiului atins de 
limba literară română, la jumătatea veacului al XVII-lea.”21 
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Vorbind despre creaţia folclorică, Mircea Eliade foloseşte termenul de „fosilă 

vie”. În concepţia sa, mentalitatea arhaică, obiceiurile, credinţele pot fi decriptate 
de cercetătorii interesaţi să descopere amănunte legate de viaţa privată a unei 
comunităţi. Stabilind o paralelă interesantă cu studiile speologilor, M. Eliade 
consideră că „întocmai cum în peşteri se conservă o faună arhaică – foarte, foarte 
importantă pentru înţelegerea grupelor zoomorfice primitive, care nu pot fi 

fosilizabile (s.m.) – tot aşa memoria populară conservă forme mentale primitive, 
pe care nu le putem găsi păstrate în istorie, tocmai pentru că ele nu se puteau 
exprima în aspecte durabile (documente, monumente, grafie etc.). Important este 
să se ţină seama de faptul că în folclor se conservă mai multe ere, reprezentând 
etape mentale diferite”. 

Dacă suntem de acord că „orice produs folcloric este un instrument de 
cunoaştere”, atunci putem considera şi basmul popular drept unul dintre formele de 
creaţie populară care poate trăda straturile acestor „sedimente” culturale. Astfel, se 
pot regăsi în aceste creaţii referiri la obiecte, credinţe, obiceiuri, mentalităţi care 
oferă indicii asupra structurii culturale a unui popor. 

Basmele sunt, alături de celelalte specii ale literaturii orale, interpretări 
„artistice” ale unei realităţi. Basmele populare oferă, în structura lor de adâncime, 
imaginarul antropologic al unei entităţi sociale (culturale) arhaice.  

În lucrarea de faţă am analizat un corpus de texte, basme populare, care conţin 
motivul fetei-cavaler (sau al fetei-soldat, al fetei-fecior), variante culese în diferite 
epoci culturale pe teritoriul românesc: Fata de împărat şi mânzul, cules în 1845, 
apărut în culegerea fraţilor Schott,Ileana Sâmziana, cules în 1872 de Petre 
Ispirescu, Împăratul cu treifete, cules în 1956 de Ovidiu Bârlea şi Fata-cavaler, 
cules în 1975 de Octav Păun şi Silviu Angelescu. 

Situaţiile iniţiale ale basmelor alese prezintă, cu o singură excepţie (Fata de 
împărat şi mânzul), un împărat aflat în impas, deoarece nu are un moştenitor, ci 
numai fete. Este de remarcat că, în ceea ce priveşte fetele, în pofida statutului lor 
princiar, acestea nu au roluri diferite de cele ale unor simple gospodine – educaţia 
lor constă în deprinderea meşteşugurilor casnice: torsul, cusutul, ţesutul.  
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„De când sunteţi pe lumea asta albă, voi aţi umblat cu furca, cu acul, cu 
războiul: ştiţi coase, toarce, ţese” (Ileana Sâmziana, P. Ispirescu, 1872). 

Atunci când cele două fete mai mari ale împăratului se întorc învinse de teamă, 
tatăl se întristează şi le admonestează: 

„... şezi acasă de-ţi vezi de fuse şi de mosoare.” (Ibidem) 
sau în alt loc: 

„Şezi acasă, dar, de vezi de coada măturei şi de zarzavaturile de la 
bucătărie.”(Idem) 

Împăratul este mâhnit, deoarece nu are decât fete şi-şi exprimă credinţa că: 
„Numai un viteaz mă mai poate mântui, care să ştie să răsucească 

buzduganul, să mânuiască sabia cu virtute şi să călărească ca un zmeu – paraleu.” 
(Ibidem). 

Împăratul exprimă o mentalitate populară, potrivit căreia numai un bărbat 
poate îndeplini rolul unui viteaz, al unui cavaler anticipând acţiunea basmului. 
Rolurile femeilor şi ale bărbaţilor sunt bine delimitate în acest fragment narativ (în 
cadrul acestei funcţii), aşa cum am arătat prin citatele de mai sus. 

La un nivel de lectură mai profund, poate fi percepută structura valorică a 
femininului şi a masculinului în mentalitatea populară care a dat naştere acestor 
tipuri de basme. Caracterul atipic al acestui basm constă în faptul că personajul 
feminin transgresează bariera născută în mentalitatea populară, între rolurile 
masculine şi cele feminine, devenind actant principal, preluând atributele 
masculinităţii. Exclamaţia împăratului: „... şi eu nu vă am decât pe voi!” (Ibidem), 
exprimă în mod direct poziţia inferioară a valorii feminine, care, în mod obişnuit, 
nu poate îndeplini sarcinile valorii masculine. 

În basmul intitulat Fata – cavaler, varianta din 1975 (O. Păun şi S. Angelescu, 
1989), nu se mai insistă asupra enumerării îndeletnicirilor specifice masculinului şi 
femininului. Diferenţa valorică se exprimă simplu şi explicit prin evidenţierea 
rolului masculinităţii – aici, acela de a apăra ţara: 

„... am trei fete şi n-am niciun fecior, ţara mea, zâce, îmi calcă alţii hotarili” 
(O. Păun şi S. Angelescu, op. cit., p. 222). 

Aşa cum afirmam mai sus, în basme se poate realiza o dublă lectură: I – o 
lectură oferită de povestea propriu – zisă şi II – lectura din structura de adâncime, 
care revelează un sistem etic. Astfel, se pot descifra sensuri şi semnificaţii specifice 
unei lumi vechi, se pot urmări evoluţiile semantice ale mentalului arhaic până în 
perioada contemporană.  

Lucrarea de faţă îşi propune să descifreze semnificaţii specifice relaţiilor de 
gen în mentalitatea populară. Din studierea primei funcţii a basmelor citate, rezultă 
că există o devalorizare a rolului feminin, a cărei existenţă se poate urmări 
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diacronic, basmele relevând statutul inferior al femininului în toate variantele alese, 
din 1845 până în 1975. 

În articolul „Is Femaleto Male as Natureisto Nurture?”, Sh. B. Ortner încearcă 
să găsească explicaţii ale naşterii şi menţinerii în mentalul colectiv a acestei idei 
universal valabile: statutul inferior al femeii în societate („second place”). 

Plecând de la ideea că „la nivel biologic, o specie este menţinută prin 
capacitatea ei de a se crea din nou” (Sh. B. Ortner, op. cit., p. 14), cercetătoarea 
găseşte cauze justificate biologic. Dacă femeia îşi justifică existenţa prin faptul că 
asigură perpetuarea speciei, bărbatul, neputând procrea, ca să fie folositor speciei, 
„remodelează faţa pământului, creează noi instrumente, inventează, modelează 
viitorul” (Sh. B. Ortner,op. cit., p. 15). Bărbaţii trebuie să-şi îndrepte creativitatea 
în exterior, prin intermediul tehnologiei şi a simbolurilor.  

„Astfel, bărbaţii, ieşind din sfera domestică, se orientează către sfera 
superioară, a interrelaţiilor, a societăţii (s.m.). Bărbaţii sunt 
proprietarii « naturali» ai religiei, ritualurilor, politicii şi a altor domenii ale 
gândirii şi activităţii culturale (s.m.).” (Sh. B. Ortner, op. cit.). 

Datorită faptului că femeia este „legată” de sfera casnică: naşte, alăptează, 
hrăneşte copiii mici şi pentru că face diferite activităţi asociate acestei sfere (coase, 
spală, găteşte, ţese etc.), femininul este asociat unui domeniu minor, în comparaţie 
cu cel social – domeniul familial. Această asociere, combinată cu structura 
fiziologică a femeii, face ca aceasta să ocupe un statut inferior („second place”), să 
fie considerată mai slabă decât bărbatul, „puterea ei în lume fiind deci mai redusă; 
aceasta are mai puţină putere pentru a se implica în proiecte şi pentru a se angaja 
în ele” (Sh. B. Ortner, op. cit). Apare, deci, o structură binară (familial/social), care 
corespunde implicării femeii şi a bărbatului în sfere diferite de interes, care nu sunt 
valorizate în mod egal. 

Din argumentaţia lui Sh. B. Ortner rezultă că bărbatul este cel care 
construieşte, se implică şi domină sfera socială, unde se creează cultura. Astfel, se 
poate stabili o echivalenţă între social şi cultural. Dacă există încă şi astăzi 
concepţia că: „Women’s place is at home” (Sh. B. Ortner, op. cit.), dacă această 
idee este prezentă în toate culturile (echivalentul românesc există – „locul femeii 
este la cratiţă”) şi dacă se recunoaşte că femeia intră într-o categorie defavorizată 
(a se vedea politica actuală a UE în ceea ce priveşte condiţia femeii în statele 
europene) acesta este un rezultat al faptului că societatea, de la apariţia omului pe 
pământ şi până în zilele noastre, este un construct falogocentric care a fost/este/va 
fi dominat de cei care l-au creat. 

Dincolo de aceste mecanisme ale gândirii umane, dincolo de posibilele cauze 
ale plasării valorii feminine pe un loc secundar, rămâne faptul real, ce poate fi 
identificat în creaţiile literaturii populare, care transmit sistemul etic al societăţii 
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care le-a elaborat. Este important de reţinut faptul că performerii ţin cont de 
comunitatea în faţa căreia îşi expun creaţiile. Acest lucru nu este lipsit de 
importanţă, deoarece comunitatea are puterea de a respinge creaţia sau pe cel care o 
redă. De aceea, se poate vorbi despre existenţa în creaţiile populare a unor mărturii 
de comportament şi de mentalităţi specifice unei comunităţi umane.  

Basmele, ca orice creaţie populară, conţin, în mod generos, informaţii ce 
privesc viaţa comunităţii unde sunt performate. Astfel, un cititor avizat poate 
remarca noutăţile sau obiceiurile apărute în timp într-un anumit spaţiu etnografic: 
date importante în legătură cu tradiţiile, cu ritualurile de trecere, cu rolurile pe care 
societatea le rezervă masculinului şi femininului, cu mentalităţile şi credinţele 
religioase. 

Astfel, întrebarea de ce basmul urmăreşte doar traiectoria iniţierii unui băiat şi 
nu şi a unei fete îşi poate găsi răspunsul în interpretarea pe care cercetătorii o dau 
societăţii în studiile despre gen. Astfel, dacă societatea este un construct gândit şi 
dominat de bărbaţi (a se vedea studiul lui Sh. B.Ortner – „Is Femaleto Male as 
Natureisto Nurture”), iniţierea lor este prezentată la nivelul imaginarului popular 
prin basm. Din moment ce bărbaţii sunt chemaţi să se implice şi să se evidenţieze 
în sfera socială, numai devenirea acestora este surprinsă de literatura populară 
(basme, doine, cântece bătrâneşti ş.a.), ca un efect al unei normalităţi, al unei 
evidenţe a vieţii cotidiene, acceptată de toţi membrii unei comunităţi. 

Basmul este, deci, voit sau nu, rezultatul unei intenţii subversive a societăţii 
care este patriarhală prin esenţa ei. Se poate susţine această interpretare, paradoxal, 
printr-o absenţă – a unei alte specii literare care să se constituie intr-un 
Bildungsroman al unei eroine – şi printr-o serie de excepţii – basmele ce conţin 
motivul fetei-fecior. 

Ce se poate spune despre devenirea unei tinere fete? Răspunsul poate fi găsit 
în basme şi poate fi înţeles, apelând la studii antropologice aplicate unor societăţi 
primitive. În cartea sa, Sex & Temperament in three primitives Societies, 
antropologul Margaret Mead, prezentând comportamentul tinerilor dintr-un trib de 
indieni din Noua Guinee, tribul Arapesh, oferă datedespre viziunea acestei societăţi 
în legătură cueducaţia tinerilor, băieţi şi fete. 

În jurul vârstei de 7-8 ani, copiii participă la ceremonialuri de iniţiere, cu 
prilejul cărora conştientizează diferenţele de sex, stabilite în mod cultural. Băieţii 
participă la un ceremonial iniţiatic – cultul lui Tamberan – care presupune 
excluderea femeilor, chiar îndepărtarea lor din sat. Diferenţa dintre modurile de 
educaţie a băieţilor şi a fetelor este evidentă: pe când fetele sunt învăţate să accepte 
în mod pasiv existenţa Tamberanului, considerând această atitudine ca singura 
posibilă pentru propria siguranţă, băieţii sunt încurajaţi să cerceteze şi să judece. 
Cercetătoarea Margaret Mead descrie modul de educare a tinerelor fete: 
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„The little girl bubble sherlip sand ceasesto think at all. If she does not think, if 
she sloes her mind wander in forbbiden places, some day she too will hold a baby 
in herarms”. (M. Mead, op. cit., p. 68). 

S-ar părea că într-o astfel de societate primitivă, cum este cea a tribului 
Arapesh, singurul deziderat al unei fete este sau, mai precis, trebuie să fie acela „de 
a-şi încetini gândirea”, în scopul/schimbul căsătoriei şi al maternităţii. Fetele sunt, 
deci, orientate către sfera casnică, în timp ce băieţii sunt încurajaţi să cerceteze, 
sunt pregătiţi pentru sfera socială. 

Iată o posibilă explicaţie pentru ce în basme eroul este întotdeauna băiatul şi nu 
fata. Băiatul avea în societăţile primitive sarcina de a gândi, de a iscodi, de părăsi 
spaţiul familiar cu scopul realizării unor călătorii iniţiatice, de a vâna, de a conduce, 
chiar de a crea (cum se desprinde din consemnările antropologului M. Mead): 

„The feeling against women’s participating in art (s.m.) and in themen’s cult is 
one and the same; it is not safe, it would end anger the women them selves, it 
would end anger the order of the universe within wich men and children live in 
safety” (M. Mead, op.cit., p. 67). 

Femeilor le este, deci, interzisă gândirea şi orice altă activitate din sfera 
masculină, pentru că o eventuală abatere ar pune în pericol siguranţa lor, dar, mai 
ales, ar strica echilibrul universal. 

Ideea că implicarea femininului în sfera rezervată masculinului atrage după 
sine dezechilibrul universal (sau doar social) este identificabilă în basmele care, în 
mod atipic, propun un personaj feminin în rolul eroului de basm. Este important de 
subliniat că personajul feminin devine erou de basm numai în condiţiile absenţei 
oricărei posibilităţi de existenţă/apariţie a unui erou masculin – motivul împăratului 
fără moştenitori. Astfel, bamul prezintă încă de la început o situaţie de 
dezechilibru, ce trebuie corectată. 

Ideea dezechilibrului universal, a afectării ordinii naturale a lucrurilor nu constă 
în ridicarea pe tron a unei femei, ci în situaţia-conflict generată de imaginarul 
popular: travestirea fetei în băiat. Situaţiile iniţiale ale basmelor supuse acestui studiu 
impun travestirea fetei de împărat în: prinţ, cavaler, soldat – roluri specifice sferei 
masculine. Acţiunea basmului va urmări (cf. structurii duale, gândite de A. Dundes) 
refacerea echilibrului universal prin găsirea unei soluţii de a elimina înşelătoria: ori 
fata-cavaler devine fecior cu adevărat (ca în basmele: Ileana Sâmziana, Fata-cavaler, 
Împăratul cu trei fete), ori aceasta dă la iveală adevărul, recunoscându-şi adevărata 
identitate (este cazul basmului Fatade împărat şi mânzul). 

În aceste basme în care apare motivul fetei-fecior, călătoria iniţiatică propriu-
zisă nu diferă de celelalte basme care au ca erou un personaj masculin (se regăsesc 
motivele sfătuitorului, al alegerii calului ş.a.). Astfel, se pare, accentul nu cade 
asupra formării propriu-zise,căci fata, devenită în ochii tuturor fecior, nu poate 
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avea un alt itinerar iniţiatic. Interesul se mută spre modalităţile de neutralizare a 
efectelor încălcării unei interdicţii: înşelătoria. Înşelătoria este o faptă care poate 
produce confuzie, ambiguitate, dezordine şi, deci, este condamnabilă. În cultura 
religioasă creştină, se interzice, de exemplu, purtarea pantalonilor de către femei 
(interzicerea, azi, la noi, a accesului credincioaselor/vizitatoarelor care poartă 
pantaloni în biserici, mănăstiri; de asemenea, pentru argumentare poate servi 
condamnarea Ioanei d’Arc datorită purtării acestui element de îmbrăcăminte 
specific bărbaţilor). În vechile scripte juridice româneşti există cazuri de pedepse 
exemplare (pedeapsa cu moartea) împotriva acelor femei care răspândeau confuzia 
identităţii sexuale. Este de aşteptat, deci, ca şi în basme să transpară această 
preocupare pentru păstrarea ordinii normale a lucrurilor. Această preocupare poate 
fi identificată în basme în motivul testării sexului şi chiar în motivul pârii de către 
tovarăşii invidioşi. 

În basmul Fata de împărat şi mânzul apar aceste două motive. Boierii, sfetnicii 
mai vechi ai împăratului la curtea căruia ajunsese prinţesa travestită în prinţ, doresc 
îndepărtarea tânărului sfetnic nou apărut. Ei încearcă să descopere adevărata 
identitate a presupusului prinţ, îndemnându-l pe împărat să-l pună la încercare (dus 
la un târg, aşa-zisul prinţul va trebui să aleagă arme, în locul unor materiale sau 
bijuterii, va trebui să dea dovadă de cumpătare – calitate prin excelenţă masculină). 
Faptul că împăratul pleacă urechea la răutăţile boierilor indică o atitudine implicită 
de respingere a unei eventuale înşelătorii de natura celei la care ne referim. 
Trecerea cu bine peste probele la care este supus tânărul prinţ nu atenuează însă 
răutatea boierilor. Aceştia îl vor pârî împăratului că s-a lăudat că o poate răpi pe 
fata împăratului vecin, care fusese închisă de tatăl ei, pentru o pază mai bună, într-
un palat de cleştar. Aceste două motive apar şi în basmele amintite în corpusul de 
texte, cu anumite variaţiuni (diferenţa numărului de probe şi conţinutul lor, 
persoanele care îl bănuiesc şi îl pârăsc pe prinţ – zmeoaica, ceilalţi prinţi).  

Interesant este faptul că motivul travestirii duce la ambiguizarea structurii 
basmului, care alunecă dintr-un tip într-altul. Astfel, eludarea schimbării sexului (în 
basmul Fata de împărat şi mânzul) aduce naraţiunea într-un impas din care se iese 
printr-o motivaţie stângace: imposibilitatea de a consuma căsătoria fetei-prinţ cu 
frumoasa din palatul de cleştar este explicată printr-o chestiune de etichetă şi/sau 
de uz tradiţional (obligaţia de a prezenta mai înainte mireasa propriilor părinţi), 
care împinge acţiunea către un alt tip de basm, acela în care cadrul general îl 
constituie femeia persecutată de peţitorul demonic respins. 

Modul de a ieşi din impas, de a reconstitui echilibrul este ori recunoaşterea 
fără urmări a adevăratei identităţi, ori schimbarea sexului în urma unui blestem, ca 
pedeapsă pentru un prejudiciu: furtul cristelniţei (în basmele Ileana Sâmziana şi 
Fata-cavaler) sau aducerea apei vii şi a apei moarte (în basmul Împăratul cu trei 
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fete). Legat de această rezolvare, un fapt legat de structura basmelor merită, de 
asemenea, să fie menţionat: furtul cristelniţei constituie într-o variantă, în cea mai 
nouă (Fata-cavaler, din 1975) a II-a probă, urmată de altele, în alt basm (Ileana 
Sâmziana) o probă menită să restabilească echilibrul – să înlăture înşelătoria prin 
asumarea noului sex, care îngăduie împlinirea unui rol destinat masculinităţii, acela 
de conducător. 

Motivul fetei-fecior se regăseşte nu numai în basme, ci şi în alte specii ale 
literaturii populare, cum ar fi cântecele bătrâneşti. Cercetările acestor migraţii ale 
motivelor merită să facă subiectul unui studiu special consacrat acestor doua specii 
ale epicii populare. 
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În istoria culturii noastre, Ţiganiada reprezintă textul care marchează 

înţelegerea fenomenului literar, ca o componentă a culturii naţionale, care 
angajează concomitent forţa artistică şi conştiinţa creatorului. Acţiunea este plasată 
în secolul al XV-lea, iar subtextul şi alegoriile vizează conflicte, defecte, anomalii 
din sfera socială, politică, literară şi umană, toate contemporane scriitorului. 
Practic, opera este o sinteză a societăţii, o îmbinare între erudiţie literară, istorică, 
în care scriitorul Ion Budai-Deleanu pune în mişcare multe personaje, din lumea 
reală şi supranaturală, ba chiar şi personaje-comentator în subsolul paginilor. 
Fiecare personaj se conturează, trăieşte, acţionează potrivit numelui ce-l poartă. 
Antroponimele literare în Ţiganiada (peste 240 la număr) constituie un sistem 
generator de mai multe lecturi.  

Pentru a obţine nume proprii literare, autorul foloseşte procedee cunoscute, 
precum compunerea şi derivarea. Derivarea numelor proprii literare în Ţiganiada 
implică două procedee: derivare cu sufixul diminutival -el şi astfel au luat naştere 
nume precum: Aordel, Cucavel, Mugurel, Năsturel, Parnavel, Şuvel. 

Alte nume proprii sunt derivate cu sufixul -ea, de pildă: Butea, Corbea, 
Costea, Purdea, Şoldea, Sperlea, Ţintea. Unele dintre acestea sunt derivate de la 
cuvinte-radical de origine ţigănească, iar altele au la bază cuvinte româneşti. 
Purdea < ţig. puradel, „copil de ţigan” (DEX, 2012: 899), Sperlea < ţig. a şparli, 
„a şterpeli”, „a fura”. (DEX, 2012: 1093). 

Celelalte nume au ca referent cuvinte din limba română, de provenienţa 
diversă, semnificând obiecte: Butea < subst. bute < lat. buttis, „butoi”. (DEX, 
2012: 128), Corbea < subst. Corb < lat. corvus, „pasăre de culoare neagră, mai 
mare decât o cioară”. (DEX, 2012: 235). Fiind un nume purtat de către un ţigan, el 
poate fi înţeles şi în sens peiorativ, „cel de etnie rromă”, numele în sine purtând şi o 
referinţă cromatică.  

Costea < subst. coastă, < lat. costa, „parte anatomică în legătură cu oasele”. 
Peiorativ, ar putea fi tradus prin „persoană care stă cuiva în coastă” sau tradus prin 
adjectivele „sâcâitor”, „enervant”. (DEX, 2012: 200), Şoldea < subst. şold, 
„regiune anatomică, corespunzătoare articulaţiei membrelor inferioare cu 
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trunchiul”, „coastă”. (DEX, 2012: 1091), Ţintea < subst. ţintă „cui”, „semn unde se 
trage cu săgeata” < sl. centa, „ban”, „monedă”. (DEX, 2012: 1163). 

Cel de-al doilea procedeu al derivării este cel cu sufixele augmentative: -ău, -
an, -oi. 

Derivarea cu sufixul -ău este pusă în evidenţă prin numele proprii literare: 
Hârgău, Janalău. 

Hârgău < Hârdău < magh. hordo, „vas făcut din doage de lemn, folosit la 
păstrarea sau transportarea lichidelor; expresia a turna (pe cineva) la hârdău, „a 
băga pe cineva la închisoare, a aresta.” (DEX, 2012: 463), Janalău < ţig. geanău, 
„a şti”, „a înţelege”, „a fi cumpătat”. 

Derivarea cu sufixul -an este pusă în evidenţă prin nume proprii literare 
precum: Găvan, Ghiolban, Gogoman, Slobozan. Găvan < bg. vagan, „scobitură, 
adâncitură pe care o prezintă un obiect. Orbita ochiului sau strachină sau blid (de 
lemn); conţinutul unui astfel de vas”. (DEX, 2012: 429), Ghiolban < lit. ghelban, 
adj., „om fără educaţie sau cu apucături grosolane”. (DEX, 2012: 436), Gogoman < 
adj. gogoman, varianta guguman, „om prostănac”, „nătărău”, „nătăfleţ”, „nătâng”, 
„neghiob”, „nerod”, „netot”, „prost”, „prostănac”, „stupid”, „tont”, „tontălău”. 
(DEX, 2012: 443). 

Slobozan se poate interpreta în două moduri. Fie face referire la formă literară 
slobozean, ce înseamnă „o persoană originară sau locuitor din localitatea Slobozia”, 
fie derivă din adjectivul slobod şi, atunci, înseamnă „liber”. (DEX, 2012: 1026). 

Derivarea cu sufixul -oi este pusă în evidenţă prin numele proprii literare: 
Dârloi, Gormoi. Dârloi, înrudit cu ţurloi, înseamnă „bâzoi, fluier gros care ţine 
basul la cimpoi prin regiunea Transilvania. Formele dârloi şi durloi, mai înseamnă 
şi „fluier de salcie ori de alun”. Altă explicaţie este dată prin provenienţa din 
substantivul dârlă, „vătrai de lemn”. (DEX, 2012: 273). 

Numele eroilor din Ţiganiada reflectă, în majoritate, o realitate 
antroponomastică a epocii. Multe dintre ele sunt atestate azi ca nume de familie la 
români şi, foarte probabil, că au cunoscut în trecut o răspândire pe un teritoriu 
întins. Rămaşi mult timp într-un stadiu înapoiat de civilizaţie, trăind la periferia 
societăţii, desconsideraţi de alte popoare, ţiganii au fost cei care au conservat 
formele vechi antroponomastice.  

Obiceiul primitive de a-şi da nume de plante şi de animale, păstrarea unor 
vechi nume româneşti de origine slavă (Drăgan, Drăghici, Dragomir, Dragosin) 
devenite la români nume de familie, menţinerea unor nume depreciate de alte 
popoare, fie datorită transparenţei lor fonetice, toate acestea sunt fapte pe care Ion 
Budai-Deleanu le-a cunoscut şi de care a ţinut seama în creaţia lui. 

Pe lângă derivarea cu sufixe diminutivale şi augmentative există şi derivare cu 
diverse sufixe, însă ceea ce ne interesează este nu sufixul, ci radicalul. 
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O categorie de nume proprii literare este derivată de la nume de plante, de 
acest fel fiind: Bobul (< subst. bob, „sămânţă”, „grăunte”, „boabă”, DEX, 2012: 
109), Brânduşa (< subst. brânduşă „plantă cu flori violete”, < bg. brenduška, DEX, 
2012: 117), Mugurel (< subst. mugure), Pipirig (< subst., „plantă de mlaştină”, 
DEX, 2012: 820) sau de la nume de animale, ca în Balaban (< subst. „specie de 
vultur” < tc. Balaban, DEX, 2012: 86), Corbea (< subst. corb, DEX, 2012: 235), 
acesta indicând şi o particularitate cromatică, Şoşoi (< ţig. şoşoi, „iepure” sau ca 
verb „a vorbi în şoaptă”, a şoşoi, „a şopti”, „a spune ceva încet”; formaţie 
onomatopeică.” (DEX, 2012: 1092).  

Alte nume derivate reflectă defecte fizice: Butea < subst. bute, „butoi”, 
„rezervor”, deci se referă la gabaritul personajului care poartă acest nume, la 
dimensiunile sale generoase < lat. Buttis, DEX, 2012: 128), Ciuntul < adj. ciunt, 
„ciung, care a fost tuns, cu o parte a corpului retezată”, DEX, 2012: 192), Cârlig < 
subst. cârlig, „o piesă de metal de care se prind obiecte” < bg. Karlika, DEX, 2012: 
164), Cocoloş < subst. cocoloş, „bulgăre mic şi compact de făină, de mălai rămas 
întărit”, „ghemotoc”, DEX, 2012: 201), Covrig < subst. covrig < bg. kovrig, 
„încovrigat”, „încolăcit”, DEX, 2012: 224), Ghiţu < adj. ghiţos, „miţos”, „lăios”. 

Ion Budai-Deleanu creează o lume caricaturală, în care reprezentanţii ei sunt: 
murdari, zdrenţuroşi, nătăfleţi, miţoşi, gălăgioşi, cleptomani, totul fiind redat într-o 
manieră comică. Alegerea numelor nu se face numai pe criteriul transparenţei 
semantice, ci şi pe efectele fonice, ce derivă din elemente onomatopeice, aşa cum 
întâlnim în nume proprii literare precum: Cucu, Cocoloş, Cucavel, Dodu, Gogu, 
Şoşoi, Titirez. În acest mod, eroii sunt coborâţi la „un nivel întru totul terestru şi 
intangibil.” (Petrescu, 1974: 213). 

Sunt nume obţinute prin derivare care arată vârsta personajului: Neicu este un 
nume care desemnează un om matur, în vârstă „nume dat unui frate mai mare sau 
unui om mai în vârstă.” (Şerdeanu, 1956: 53), Danciul, Parnavel şi Purdea sunt 
nume proprii cu origini ţigăneşti şi au semnificaţia de „copil mic”, iar Parpanghel 
este nume dat unui ţigan tânăr. 

Unele nume subliniază statutul social: Baroreu < ţig. baro, „om mare, sus 
pus”, Ciormoi < ţig. cior, „hoţ”, „tâlhar”, Corcodel < ţig. corco, „însuşi” şi del 
„zeu”, Ghiţu < reg., adj. ghiţos, „miţos”, „lăios”, ceea ce se traduce prin „om sărac” 
sau ţinuta morală a personajului: Dodu < dod, care înseamnă „simplu”, „prost”, 
Dondul < vb. a dondăni, „a bombăni”, „a mormăi”, „a bodogăni”, „a bate pe 
cineva la cap”, „a vorbi fără rost”; formaţiune onomatopeică (DEX, 2012: 327), 
Gogu sau Gogoman < adj. gogoman ce are semnificaţiile de „prost”, „nătăfleţ”, 
Gurilă < subst. gură, „cavitate din partea anterioară a capului”, „care vorbeşte 
mult, de prisos”, „guraliv”; < lat. gula (DEX, 2012: 454). 
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Se adaugă nume proprii literare care arată aspecte gastronomice, cu sugestie 
comică transparentă: Ciurilă < subst. ciur „unealtă de cernut”, „sită”; < lat. cibrum. 
(DEX, 2012: 191-192), Dârloiu < subst. dârlă, „vătrai de lemn” (DEX, 2012: 273), 
Papară < subst. papară „un fel de mâncare din felii de pâine prăjită” (DEX, 2012: 
770). Poate că numirea astfel are directă legătura cu faptul că personajul central, 
Parpanghel, îşi imaginează un fel de rai culinar „garduri de cârnaţi aioşi, cu pari 
tot cartaboşi, ţărmuri de mămăligă, dealuri de caş, bălţi de vin, râuri de lapte etc.” 
(Budai-Deleanu, 1981: 57) 

Numele proprii literare se clasifică şi după criteriul preocupărilor culinare 
exagerate sau în funcţie de obiectul meseriilor: Bratul „aurariu” (Budai-Deleanu, 
2008: 32), nume format doar de la cuvântul de bază brat, acesta primind articol 
hotărât, Cucavel, „făcătoriu de ciure” (Budai-Deleanu, 2008: 32), la fel şi pentru 
Ciurilă (ce vine de la substantivul comun ciur, derivat cu sufixul augmentativ -ilă). 

Sunt nume proprii literare care amintesc de lucruri mărunte care ne înconjoară: 
Bumbu < subst. bumb, „nasture”, „mic ornament arhitectural în formă sferică”, 
Cârlig < subst. cârlig, „piesă de metal cu capăt îndoit de care se prind obiecte”, 
„încuietoare” < bg. kărlik. (DEX, 2012: 164), Năsturel < subst. nasture, „obiect care 
serveşte la încheiatul hainelor”, „mic ornament”. (DEX, 2012: 690), Păpuc < subst. 
papuc „încălţăminte uşoară care se poartă în casă” < tc. papuç (DEX, 2012: 770). 

Pornind în demersul nostru de la ceea ce simbolizează elementele aflate în 
subsolul textului, observăm că autorul inserează nume proprii sugestive. Ele 
reflectă o multitudine de ipostaze, începând cu Mitru Perea, Cocon Adevărovici, 
Chir Filologos, Criticos, Musofilos, Mândrilă, Erudiţianul, Idiotiseanul, Jupân 
Răbdăceanul, Chir Simpliţian şi continuând cu personaje din lumea religioasă, 
Părintele Sfântoevici sau Sfântoescul, Părintele Desidemonescul, Evlaviosu, 
Ortodoxos, Ciuhurez ot Broşteni, Popa Nătăroi din Tândarânda, Arhon Suflăvânt 
şi, desprins din opera lui Voltaire, Micromegas. 

Pentru unele dintre aceste personaje, Ion Budai Deleanu inventează nume 
proprii prin adăugarea sufixului grecesc -os, ca în Cuconul Musofilos, Onochefalos, 
Chir Filologos, Chir Criticos, Cocon Politicos, sfinţii părinţi Apologios, Apistos 
(neîncrezător), Agnosios (neştiutorul, ignorantul), Filologos, Ortodoxos, Căpitan 
Alazonios (lăudărosul). Foloseşte şi exagerări latinizante, uneori numele 
comentatorilor fiind o parodiere evidentă: Erudiţianul, Simpliţian, Dubitantius. 

Comicul numelor se naşte, uneori, din contrastul dintre pretenţiile numelui şi 
personalitatea relevată de intervenţiile critice ale acestora. Poetul Evlavios poartă 
un nume ce dublează calităţile pe care le deţine şi, în acelaşi timp, dă în vileag 
trăsăturile sale de caracter, conturate prin nume.  

O altă categorie de persoanjele inventate deţin puteri supranaturale, asemenea 
personajelor de basm. Pe acestea le vom încadra în categoria personajelor mitologice.  
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Corcodel este un mare meşter în ghicitul cu bobii: „Corcodel care cu bobii 
aruncă/ şi cu vrăjituri oameni înşală./ Ori cine ce va fura el ştie” (Budai-Deleanu, 
2008: 50). Conducător al celei mai nenorocite gloate de ţigani, a lăieţilor şi 
goleţilor, Corcodel nu se sfieşte să plaseze câteva expresii populare de o 
îndrăzneală surprinzătoare. Nu se teme de Tandaler, aproape recunoscut ca şef al 
viitorului stat ţigănesc şi încearcă să-l omoare pentru o jignire adresată.  

Vântoasele (format de la substantivul comun vânt, derivat cu sufixul -os/-oase 
şi articulat hotarât la forma de plural) sau frumoasele sunt personaje feminine, al 
căror scop este acela de a lua minţile oamenilor. Solomonarii călăresc pe balauri 
prin văzduh şi aduc grindină. În componenţa numelui pare să fie integrat numele 
biblic Solomon.  

Strigoaicele zboară de pe muntele Retezatu, iar viaţa omului pare să fie 
hotărâtă de ursitoare. Toate sunt inspirate din vechi credinţe şi obiceiuri româneşti, 
legate de diverse evenimente ce se petrec în viaţa oamenilor, exprimând o asociere 
evidentă cu superstiţiile. 

Aşadar, numele proprii literare aduc informaţii preţioase despre cultura 
oamenilor dintr-o societate la un moment dat, despre preocupările şi ambiţiile 
acestora. Aceste aspecte ar putea constitui un vector de luat în calcul pentru o 
lucrare de sociologie, geografie a populaţiei, etnografie. Crearea unor astfel de 
nume proprii a avut rolul de a sublinia, prin literatură, carenţe ale societăţii. Astfel, 
autorii înregistrează, pe lângă personaje individuale, ridicole, caricaturale, şi 
colectivităţi, precum coconi, arhonzi, jupâni, preoţi etc.,pentru a evidenţia faptul că 
neregulile, prostia se propagă nu numai în cercuri restrânse, ci în masă. În mod 
simbolic, fiecare personaj caricatural este, în fond, reprezentant, este vocea unei 
colectivităţi. 

Structura numelui, alcătuit din patronim, nume şi prenume, precum şi 
semnificaţiile sale sunt o importantă sursă de cercetare pentru multe discipline 
aflate la graniţa cu antroponimia. 
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Între cuvânt şi enunţ 
 

Categorii logice cu profunde implicaţii în analiza pragmatico-discursivă a 
textelor, afirmaţia şi negaţia au fost tratate dintotdeauna ambiguu în gramaticile 
descriptive. Cele tradiţionale includ teoria negaţiei şi a afirmaţiei în capitolul 
consacrat morfologiei, pornind de la valorile declarat adverbiale ale cuvintelor care le 
exprimă, în principiu1, în partea de sintaxă, reliefându-se numai capacitatea acestora 
de a exprima enunţuri eliptice, substitute de propoziţii, anaforice ale unor fraze etc.  

În schimb, gramaticile moderne consacră spaţii largi enunţurilor afirmative şi, 
mai ales, negative, cuvintele autonome care exprimă afirmaţia şi negaţia fiind 
consemnate pe scurt, ca adverbe, dar scoase oricum de sub tutela adverbelor de 
mod, ca o subclasă separată.  

În paginile de faţă nu vom intra în detalii teoretice cu privire la rolul 
enunţiativ, logico-semantic al acestor adverbe, ci ne vom limita la ceea ce 
ilustrează textele biblice în privinţa lor. Mărcile afirmaţiei sunt interesante prin 
evoluţia lor istorică în limba română, ca şi pentru inventarul de termeni utilizaţi, 
deci pentru componenta lexico-semantică a structurii limbii, iar negaţia – prin 
logica relaţiei cu o altă negaţie, respectiv problema acceptării dublei negaţii în 
română şi prin efectul ei parţial (la constituent) sau totală, (la propoziţie ori frază) 
în stabilirea naturii enunţului2. Ambele serii – adverbe de afirmaţie şi adverbe de 
negaţie – au şi concretizări profrază în textele literare.  

 
Afirmaţia 
 

Poate nici un alt tip de adverbe nu ilustrează evident saltul istoric de la ceea ce 
numim în aceste pagini „versiunile vechi”, la cele pe care le numim „moderne”, 
cum o fac adverbele de afirmaţie. Trebuie să reamintim că, în accepţia noastră, 
                                                 
1 GALR, 2005, II, pp. 306-312. 
2 GALR, 2005, I, p. 598, pentru adverbele negative, care vizează însă seriile paralele cu 

pronumele, de tipul nicidecum, şi p. 364 et passim, dar nu la adverbe; în schimb, există un 
capitol întreg în vol. II, pp. 707 şi 727-728, despre rolul semantic-referenţial şi enunţiativ al 
negaţiei. În acelaşi mod este tratată afirmaţia, cf. vol. II, pp. 700-706. În GBLR, adverbele da şi 
nu sunt expediate într-o singură frază (p. 306), dar negaţia este tratată pe larg într-un capitol 
separat, din partea a III-a a cărţii, consacrată teoriei enunţului, cf. pp. 636-641. 
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„vechi” înseamnă Biblia de la Bucureşti (1688), Biblia de la Blaj (1795) şi Biblia 
de la Buzău (1854-1856), adică secolele al XVII-lea – al XIX-lea, ceea ce în istoria 
limbii române literare înseamnă, de fapt, epoca veche şi, premodernă, dacă luăm ca 
reper anii 1532-1780 şi 1780-1870, stabiliţi în tratatele de specialitate3. 

Comportamentul adverbelor de afirmaţie vădeşte, însă, două caracteristici ale 
textelor: arhaicitatea voită, ca element al stilului, în general, pe de o parte, şi 
reflectarea unor fenomene particulare din diacronia limbii române, pe de altă parte. 

După cum se ştie, adverbul specific de exprimare a afirmaţiei, da, a apărut 
foarte târziu în limba română, întâi în varianta orală, populară, pe la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, apoi în cea scrisă, cultă, în primele decenii ale secolului al 
XIX-lea. Originea slavă multiplă a lui da, datorată largii vecinătăţi a diferitelor 
gaiuri dacoromâne (muntean vs bulgară; moldovenesc vs ruso-ucraineană; 
bănăţenesc vs sârbo-croată)4, poate explica rezistenţa cărturărească la includerea sa 
în textele scrise, unde a pătruns progresiv, până la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

În tot acest timp, au continuat să fie folosite sinonime regionale, precum ia5 în 
Transilvania, dar(ă), în aceeaşi regiune, precum şi în Moldova şi în Muntenia, sau 
mai vechiul aşa, păstrat până astăzi în registrul popular general şi ca regionalism în 
Transilvania de Nord-Vest sau în dialectul aromân6.  

Până la aceste date s-a păstrat în română situaţia din latina clasică şi populară, 
iar unele dintre aceste modalităţi de exprimare a firmaţiei de tip latin se păstrează şi 
astăzi. 

Corpusul nostru de texte ilustrează perfect detaliile evoluţiei acestui important 
segment de limba română.  

În latina cultă, clasică, adverbul specific era ita „astfel”, „aşa”, iar în latina 
vulgară se folosea sinonimul sic7. Ambele variante apar în primele trei versiuni 
româneşti integrale ale Bibliei, prima ca traducere, cealaltă ca moştenire lexico-
semantică, nu fără complicaţii de ordin lexico-morfologic, în cazul celui din urmă 
adverb: 

 
 „Şi apropiindu-se, căpitanul zise lui: <<Spune-m mie de eşti tu 
râmlean?>> Şi el zise: <<Aşa>>” (Fapte, 22/27). 
„Şi când a venit căpitanul, i-a zis lui Pavel: Spune-mi, eşti roman? Da, i-a 
răspuns el” (Fapte, 22/27). 

                                                 
3 Cf. Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu, 1971; cf. Ion Gheţie (coord.), 1997, p. 5 et passim.  
4 Al. Niculescu, „Afirmarea prin da în limba română”, în: SCL, XII, 1961, nr. 4, pp. 479-486. 
5 Considerat tot slav, în multe istorii ale limbii, cf. bg. ja, ucr. jo, ceh. jo, este posibil ca în 

Transilvania să fi provenit din germanul ja. 
6 Cf. Florica Dimitrescu, „Procedee de afirmaţie în limba română”, în: SCL, VI, 1955, nr. 3-4, pp. 

265-268. Idem, 1978, p. 345. 
7 Vezi istoricul afirmaţiei în latină şi română la S. Puşcariu, 1976, Limba română, I, pp. 280-281. 
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„Şi venind la el, comandantul i-a zis: Spune-mi, eşti tu (cetăţean) roman? 
Iar el a zis: Da!” (Fapte, 22/27). 
„Şi tribunul a venit la el şi i-a zis: <<Spune-mi, eşti roman?>> Iar el a 
zis: <<Da>>” (Fapte, 22/27). 
 
Uneori, textul-bază are un întăritor sau o particulă modalizatoare a afirmaţiei, 

ceea ce provoacă derută în traducerile moderne. 
Filotei al Buzăului îl omite cu totul, în BBz, iar traducătorii moderni îi conferă 

valoare discursivă corespunzătoare lui si din franceză: „Ba da!”. 
În latină, ita era concurat de etiam „chiar, încă”, vero „într-adevăr”, profecto 

„desigur”, sane „desigur”, immo „ba chiar”8, precum şi prin repetarea verbului ori a 
altui element din enunţul confirmat etc. Multe dintre acestea se regăsesc în română, 
inclusiv în textele biblice: 

 
BB „Iară ea zice: Aşea, Doamne, că şi cîinii mănâncă den 

fărâmele cealea ce cad den masa domnilor lor” (Matei, 15/27). 
BBj „Iară ea a zis: Aşa e, Doamne, că şi câinii mănâncă din 

fărămiturile care cad din masa domnilor săi” (Matei, 15/27). 
BBz „Iară ea a zis: Adevărat Doamne, că şi câinii mănâncă 

din fărămiturile cie cad din masa domnilor săi” (Matei, 15/27). 
BC „Da, Doamne, a zis ea, dar şi căţeii mănâncă firimiturile 

care cad de la masa stăpânilor lor” (Matei, 15/27). 
BU „Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din 

fărâmiturile care cad din masa stăpânilor lor” (Matei, 15/27). 
BA „Iar ea a zis:Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din 

fărămiturile ce cad de la masa stăpânilor lor” (Matei, 15/27). 
 
În textele vechi îl găsim pe urmaşul românesc al latinescului popular sic. 

Moştenit în toate limbile romanice9, româna l-a preluat într-o formă compusă, 
eccum-sic > aşea, aşa, iar în forma simplă sic a devenit conjuncţia şi, folosită însă 
şi ca adverb de mod, cu valoarea lui încă etc. 

În Biblia de la Buzău se utilizează adevărat, care urmează tot un tipar latin în 
exprimarea afirmaţiei: verum est, printr-un adverb care îl traduce pe cel din latină, 
dar îl şi reproduce parţial, căci rom. Adevăr(at) provine din lat. Ad-de-verum. 

Abia în ediţiile care au apărut după anul 1923, aceste forme sunt înlocuite prin 
da, vezi ultimele trei ediţii excerptate în corpusul nostru. 

                                                 
8 Cf. I. I. Bujor – Fr. Chiriac, Gramatica limbii latine, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, p. 118. 
9 Cf. si „da” din it., fr., sp., pt. şi fr. si „ba da”. 
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Cum se întâmplă frecvent în cazul adverbelor, înţelesul şi rolul acestora se 
poate suprapune sau, în orice caz, este greu de precizat. Întrucât adv. adevăr(at) 
este mult folosit atât ca marcă a modalizării epistemice, cât şi pentru a marca o 
afirmaţie, numai contextul poate oferi argumente pentru o analiză corectă. 

Faptul că primele două enunţuri sunt interogative duce la concluzia că acel 
adevăr, care constituie al treilea enunţ să poată fi considerat un adverb de afirmaţie 
şi unul de modalizare. Legarea lui de propoziţia următoare, zic vouă, complică 
analiza, dar suntem tentaţi să considerăm că el are mai degrabă statut de adverb 
profrază. Separat prin semnul de punctuaţie cerut de afirmaţia puternică la cele 
două întrebări, el este echivalat cu da, care între timp înlocuise arhaicul adevăr, 
generator de ambiguităţi. 

 
Negaţia  
Deşi, ca sursă etimologică, adverbul de negaţie nu are o istorie atât de 

complicată ca cel de afirmaţie, căci nu provine clar şi de la început, adică prin 
moştenire, din lat. non, perspectiva diacronică în care ne situează versiunile 
succesive ale Bibliei în limba română relevă câteva aspecte interesante10. 

Textele vechi care au stat la baza ediţiei din BB88 atestă folosirea lui nu în 
enunţuri care mai conţin o negaţie în variaţia liberă – cu sau fără acceptarea dublei 
negaţii:  

 
„... neci tu mie ai spus, încă nici am auzit până astăz’ ” (Palia de la Orăştie, 

69/25). 
 
Fenomenul este pus pe seama modelului din textele originale slavone11. În 

textele studiate de noi pentru secolul al XVII-lea, inclusiv BB, dubla negaţie se 
înmulţeşte, iar, ulterior, devine chiar obligatorie în contexte care conţin adverbe, 
pronume sau adjective negative în acelaşi enunţ. 

După cum se vede, până la jumătatea secolului al XIX-lea dubla negaţie este 
evitată. În ediţiile din 1923 şi 1938 ea apare (nu... nicidecum; nu... deloc), pentru ca 
la sfârşitul secolului al XX-lea, V. Anania s-o evite din nou. 

Într-un alt verset, numai Filotei al Buzăului îl omite pe nu (n-), în contextul în 
care exista şi adverbul de timp cu valoare negativă niciodată, în acord cu vechile 
traduceri parţiale pe care le va fi consultat: 

 

                                                 
10 Pentru întreaga problematică, vezi Constantin Dominte, 2003, Negaţia în limba română, 

Bucureşti, Editura FRM; cf. şi B.B. Berceanu, 1999, Negaţia. Sistemul negaţiilor în limba 
română, Bucureşti: Crater. 

11 Cf. O. Densusianu, HLR, II, p. 254. 
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BB „Pentru că nice odinioară cu cuvântul de cucernicie n-am 
fost, precum ştiţ, nice întru prilej de lăcomie, Dumnezău martur” 
(I Tesaloniceni, 2/5). 

BBj „Că niciodată în cuvânt amăgitoriu nu am fost la voi, 
precum ştiţi, nici prin prilej de lăcomie, Dumnezeu e martor” (I 
Tesaloniceni, 2/5). 

BBz „Că nici odată întru cuvânt de măgulire am fost la voi, 
precum ştiţi nici prin prilej de lăcomie: Dumnezeu este martor” (I 
Tesaloniceni, 2/5). 

BC „Într-adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am folosit 
cuvinte linguşitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu” 
(I Tesaloniceni, 2/5). 

BU „Căci niciodată nu ne-am arătat cu cuvinte de linguşire, 
după cum ştiţi, nici ascunse porniri de lăcomie. Dumnezeu îmi este 
martor” (I Tesaloniceni, 2/5). 

BA „Căci niciodată n’am folosit cuvinte de linguşire, după 
cum ştiţi, nici vreo perdea pentru pofta de câştig – Dumnezeu e 
martor” (I Tesaloniceni, 2/5). 

 
De fapt, se reia o negaţie din versetul anterior, care se termina cu o negaţie 

într-un enunţ interogativ, aşa încât receptorul de acolo, devenit colocutor-emiţător 
aici, îi răspunde (confirmând) cu acest enunţ negativ, înlocuit cu un adverb din 
categoria substitutelor pronominale.  

Deseori, în textele vechi, nu este înlocuit cu ba, de origine slavă, cf. slv., bg. Ba: 
 

BB „Şi răspunzând muma lui, zise: <<Ba! Ce să va chema 
Ioan>>” (Luca, 1/60). 

BBj „Şi, răspunzând muma lui, au zis: <<Ba, ci să se chiiame 
Ioan>>” (Luca, 1/60). 

BBz „Şi răspunzând muma lui, a zis: nu; ci se va chiema Ioan 
” (Luca, 1/60). 

BC „Dar mama lui a luat cuvântul şi a zis: Nu, ci se va numi 
Ioan” (Luca, 1/60). 

BU „Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va chema 
Ioan” (Luca, 1/60). 

BA „Şi răspunzând, mama sa a zis: <<Nu!; ci Ioan se va 
chema>>” (Luca, 1/60). 
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În principiu, ba este considerat o variantă stilistică a lui nu, cu enunţuri care 
constituie răspunsuri la întrebări formulate în propoziţii aflate în raport de 
coordonare disjunctivă12: 

 

(10) 
 
 
 
 
 
(10) 
 
 
 
 
 

BB „El zise: <<Ba, să nu cumva, zmulgând neghinile, să 
zmulgeţi împreună cu eale şi grăul>>” (Matei, 13/29). 

BBj „Iară el au zis: <<Ba, ca nu cumva, smulgând neghinele, 
să smulgeţi împreună cu ele grâul>>” (Matei, 13/29). 

BBz „Iar el a zis lor: nu, ca nu cum-va plivind neghinele să 
rumpeţi şi grâul împreună cu dânsele” (Matei, 13/29). 

BC „Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să 
smulgeţi şi grâul împreună cu ea” (Matei, 13/29). 

BU „El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să 
smulgeţi odată cu ea şi grâul” (Matei, 13/29). 

BA „El însă a zis: Nu, ca nu cumva plivind neghina să 
smulgeţi odată cu ea şi grâul” (Matei, 13/29). 

 

Altfel, în versiunile vechi, ba se află în variaţie liberă cu nu, după cum se vede.  
Deseori, adv. nu apare în contexte redundante logic: 
 

 
 
 
 
 
 
(11) 
 
 
 
 
 

BB „Şi au mărturisit şi n-au tăgăduit; şi mărturisi că: <<Nu 
sunt eu Hristos>>” (Ioan, 1/20). 

BBj „Şi au mărturisit şi nu au tăgăduit. Şi au mărturisit că: 
<<Nu sunt eu Hristos>>” (Ioan, 1/20). 

BBz „Şi a mărturisit, şi n’a tăgăduit; şi a mărturisit că nu 
sunt eu Hristosul” (Ioan, 1/20). 

BC „El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el 
Cristosul” (Ioan, 1/20). 

BU „Şi el a mărturisit şi n-a tăgăduit; şi a mărturisit: Nu sunt 
eu Hristosul” (Ioan, 1/20). 

BA „Şi el a mărturisit şi n’a tăgăduit; şi a mărturisit: <<Nu 
eu sunt Hristosul>>” (Ioan, 1/20). 

 

Primul nu, utilizat aici de către toţi traducătorii în varianta lui redusă, n-, 
obişnuită cu formele verbului a avea, fie el auxiliar sau predicativ, apare într-un 
enunţ care nu face altceva decât să reia în formă negativă enunţul afirmativ 
anterior, care conţine exact aceeaşi informaţie. Al doilea nu reia acelaşi mesaj – a 
treia oară! – dar în stil direct: Nu sunt eu... 

                                                 
12 Fl. Dimitrescu, 1978, p. 346. 
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De cele mai multe ori, nu reprezintă o negaţie totală, ca în exemplele de mai 
sus, adică la nivelul propoziţiei cu centrul verbal însoţit de acest adverb sau prin 
propoziţia respectivă la nivelul frazei: 

 

  
 
 
 
 
(12) 
 
 

BB „Zic ţie: Nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi fileariul 
cel de apoi” (Luca, 12/59). 

BBj „Zic ţie: Nu vei ieşi de acolo, până nu vei plăti şi fileariul 
cel mai de pre urmă” (Luca, 12/59). 

BBz „Zic ţie: nu vei ieşi de acolo, până nu vei plăti şi filiarul 
cel mai de apoi” (Luca, 12/59). 

BC „Îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi cel 
mai de pe urmă bănuţ” (Luca, 12/59). 

BU „Zic ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi cel 
din urmă ban” (Luca, 12/59). 

BA „Îţi spun Eu ţie: Nu vei ieşi de acolo până ce nu vei plăti 
şi cel din urmă ban” (Luca, 12/59). 

 

Când funcţionează ca negaţie de constituent, lucrurile se complică, pentru că, 
uneori, aceasta poate fi redată mai bine printr-un substitut adverbial din seriile 
organizate în paralel cu pronumele: 

 

 
 
 
 
(13) 
 
 
 
 
 
 
 
(13) 
 
 

BB „Ce dară? Mai nainte ne ţinem? Nu cu tot adevărul, 
pentru că mai nainte am vinuit pre jidovi şi pre grecii toţi supt 
păcat a fi” (Romani, 3/9). 

BBj „Ce easte, dară? Au, doară, întreace-i-vom pre ei? 
Nicicum, pentru că mai înainte am vinuit şi pre jidovi şi pre elini, 
că toţi supt păcat sunt” (Romani, 3/9). 

BBz „Ce dar întrecem? Nici cum. Pentru că mai’nainte am 
vinuit pre Iudei şi pre Ellini, că toţi subt păcat sunt” (Romani, 3/9). 

BC „Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? 
Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie iudei, fie greci, sunt sub 
păcat” (Romani, 3/9). 

 
BU „Dar ce? Avem noi vreo precădere? Nicidecum. Căci am 

învinuit mai înainte şi pe iudei, şi pe elini, că toţi sunt sub păcat” 
(Romani, 3/9). 

BA „Atunci ce? Avem noi vreo întâietate? Nicidecum; căci, 
ceva mai înainte, noi i-am învinuit şi pe Iudei şi pe Elini, că toţi 
sunt sub păcat” (Romani, 3/9). 
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Numai traducătorii textului l-au folosit pe nu ca negaţie de constituent, şi el un 
grup locuţionar adverbial, la rândul său: nu cu tot adevărul. Ceilalţi traducători au 
preferat să înlocuiască toată construcţia cu un adverb compus, care funcţionează ca 
relativ negativ, dar poate constitui, iată, şi, o profrază, ceea ce înseamnă că are 
autonomie semantică şi morfo-sintactică: nicicum/nicidecum. Cu această valoare 
este utilizat şi astăzi în vorbirea populară, unde îl concurează însă pe cel de mod 
propriu-zis (Cum? Aşa/bine/rău/nicicum etc.). 

În exemplele date, afirmaţiile şi negaţiile constituie un mijloc de exprimare a 
dialecticii ideilor, în contexte cu mare încărcătură stilistică, pusă în slujba 
controverselor de ordin dogmatic.  

 
* 

 
Exemplele de mai sus arată că textele biblice constituie, şi în această privinţă, 

probe preţioase pentru evoluţia limbii române literare şi pentru cea a limbii 
române, în general. 
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PARTICULARITĂŢI FONETICE ÎN LIMBA 

NARAŢIUNILOR POPULARE ROMÂNEŞTI 
 

Mariana Anişoara COJOCARU 
ionanisoara80@yahoo.com 

 
 
Eposul popular ne oferă un material vast, incluzând, alături de basme, poveşti 

şi legende, baladele şi poemele epice, apoi snoavele şi toate speciile scurte. 
Conştienţi fiind că o asemenea deschidere nu poate fi cuprinsă într-o lucrare, oricât 
de ambiţioasă ar fi intenţia propunătorului, ne-am oprit numai la basme şi poveşti.1 

Textele versificate au un alt statut literar, cu implicaţii stilistice directe asupra 
faptelor de limbă, mai apropiate de valorile poeticului, iar evaluarea acestora ar fi 
solicitat alte metode de cercetare. 

Textul popular în proză este mai aproape de limbajul colocvial, deci este mai 
propice selectării unor aspecte privind diferitele faze ale evoluţiei limbii române, 
cercetării structurilor, a unor aspecte lingvistice propriu-zise, încadrate într-un 
sistem gramatical şi lexical coerent. 

Se poate urmări, prin compararea diferitelor aspecte (în plan fonetic, 
gramatical sau lexical), ceea ce ştiinţele limbii numesc „presiunea limbii literare 
asupra graiurilor româneşti”. 

Ezitările între unele forme (sinonimele uzuale faţă de termenii arhaici sau 
regionali, forme paralele, dialectale şi literare, genitiv-dativul feminin singular, 
dubletele verbale etc.) înregistrează, pe de o parte, aspectul dialectal, iar, pe de altă 
parte, cel supradialectal, impus de evoluţia limbii. 

Studiul acestor texte ne ajută să urmărim, deci, „mecanismele de înnoire 
permanentă a limbii naţionale”2, evoluţia înregistrată pentru stabilirea şi consolidarea 
normei supradialectale, proces complex pentru dezvoltarea limbii literare. 

                                                 
1 „Particularităţi fonetice în limba naraţiunilor populare româneşti” reprezintă un capitol din teza de 

doctorat „Structuri gramaticale şi lexico-semantice în eposul popular românesc” alcătuită sub 
coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea. Abrevierile folosite în text se 
referă la câteva variante de basme populare pe al căror text s-a lucrat, toate reluate în Ioan 
Şerb, Antologia basmului cult românesc, vol. II, Editura „Grai şi Suflet – Cultura Naţională”, 
Bucureşti, 2003, după cum urmează: DC – Drăgan Cenuşă; FM – Fata măturăresei; ÎTF – 
Împăratul cu trei fete; MR – Mama cea rea; MV – Cu Măzăran Văsălică; OT – Omul la târg; PHA 
– Po-vestea lui Harap-Alb; TFÎ – Trei feciori de împărat; TZ – Titirezul şi zmeul. 

2 P. Gh. Bârlea, Limba poveştilor populare româneşti, Editura Academiei Române, Bucureşti, 
2008, p. 5. 
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Informatorii sunt vorbitori de limbă la nivelul secolului al XIX-lea sau al XX-
lea, influenţaţi de aspectul dialectal al zonei în care trăiesc. Păstrarea unor 
particularităţi dialectale susţine autenticitatea textului folcloric, mai apropiat de 
limbajul colocvial, deci mai adecvat selectării unor aspecte referitoare la evoluţia 
limbii române în diferitele ei faze. 

Cercetarea noastră porneşte de la premisa că în textele populare se află încă 
masive zăcăminte de limbă română veche, de forme gramaticale şi lexicale ce pot 
da seama de evoluţia actuală a limbii, tezaur încă nevalorificat integral în 
cercetările de specialitate.3 Lucrarea de faţă se doreşte tocmai un asemenea demers, 
o modestă contribuţie la studierea acestor forme vechi şi populare de limbă 
română. 

Pornind de la cele expuse mai sus, am ales nouă texte, ilustrând toate ariile 
dialectale ale limbii române: 

– subdialectul moldovean: Trei feciori de împărat, Titirezul şi zmeul şi Drăgan 
Cenuşă; 

– subdialectul bănăţean: Omul la târg; 
– subdialectul crişean: Cu Măzăran Văsălică; 
– subdialectul maramureşean: Povestea lui Harap Alb; 
– subdialectul muntean: Împăratul cu trei fete. 
Fără o localizare precisă, Mama cea rea şi Fata măturăresei pot fi incluse în 

aria mai largă a textelor ardeleneşti, prototipuri posibile pentru prelucrările culte 
ale lui Ioan Slavici. 

Informatorii acestor texte aparţin unor zone lingvistice variate, cuprinzând, 
deci, întreaga arie a limbii naţionale. 

Textele cercetate sunt incluse în volumul al II-lea al recentei Antologii a 
basmului cult românesc4, realizată de regretatul folclorist şi editor Ioan Şerb, ele 
fiind socotite variante populare, izvoare posibile ale unor basme culte. 

Calitatea ştiinţifică a transcrierii, rigoarea metodei de înregistrare fac ca textele 
alese de noi să conserve, cât mai aproape de rostire, particularităţile fonetice ale 
limbajului în poveştile populare. 

„Particularităţile fonologice ale naraţiunilor populare […] pot fi reconstituite 
numai în măsura în care povestitorul redă ca atare graiul din zona pe care o 
reprezintă, iar culegătorul le-a transmis cât mai fidel posibil”, afirmă precaut 
cercetătorul P. Gh. Bârlea.5 

                                                 
3 P. Gh. Bârlea, op.cit., p. 5. 
4 Antologia basmului cult românesc, vol. I-II, Antologie şi prefaţă de Ioan Şerb, Editura „Grai şi 

suflet – Cultura Naţională”, Bucureşti, 2003. 
5 P. Gh. Bârlea, op.cit., p. 17. 
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La nivelul vocalismului, înregistrăm, mai întâi, forme arhaice care ilustrează o 
etapă veche din istoria limbii noastre, când, sub acţiunea unor legi fonetice 
specifice, s-au produs transformări ale etimoanelor latineşti: 

– închiderea vocalei a în poziţie nazală la î: 
îmblă (PHA, 229) din lat. ambulare; 
împlea (TZ, 175) din lat. ampliare (vom analiza acest aspect şi la capitolul 

despre flexiunea verbală); 
pâne (DC, 247, 248, 249, 267) din lat. panem. 
– alte forme mai aproape de etimonul latin (conservarea lui e accentuat înainte 

de diftongarea vocalei): 
pept (DC, 263) din lat. pectus (aromână keptu, kept)6. 
Arhaic şi popular este şi un fenomen frecvent, şi anume, închiderea vocalelor 

(a, e, i) în poziţie neaccentuată, iar uneori chiar şi în poziţie accentuată7: 
oalile (ÎTF, 240); 
merile (TFÎ, 303); 
zmău (TZ, 177, 178); 
aşă (PHA, 226) 
spăriat (TZ, 176) 
se fălia (TZ, 184); 
zărul (TZ, 174); 
stângă (ÎTF, 242) – „stingă”; 
să mânănce (DC, 262); 
năcăjit (DC, 245); 
cari (FM, 326); 
pălmile (DC, 258); 
beutură (MR, 319) – ardelenism derivat de la a bea – etimon bibere – prezent 

în mgl. beu, istr. beut, mai aproape de forma atestată8. 
– monoftongarea lui ea în a şi, invers, diftongarea lui a în ea: 
să-i trimată (PHA, 222); 
samă (TFÎ, 307) (despre acest cuvânt, DELR emite ipoteza că este de origine 

traco-getă; prezenţa lui în locuţiuni, expresii specifice limbii române etc., infirmă 
ipoteza că ar fi un împrumut din magh. szam: a lua seama, a băga în seamă etc.9) 

narea (DC, 247) – „nară”. 
– închiderea vocalei medii e, i, ă în î (â) sub influenţa consoanelor ş, z, ţ, s, j: 

                                                 
6 Dicţionarul Etimologic al Limbii Române (în continuare abreviat DELR), dr. Mihai Vinereanu, pe 

baza cercetă-rilor de indo-europenistică, Editura Alcor-Edimpex, Bucureşti, 2008, s.v. piept. 
7 P. Gh. Bârlea, op.cit., p. 17. 
8 DELR, s.v. băutură. 
9 DELR, s.v. seamă. 
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sosia (PHA, 236) – „sosea”; 
să sâmţească (TZ, 178), din lat. sentire (pe aceeaşi pagină, DC, 260, apar 

forme paralele: sâmţeşte, dar şi simţeşte). 
În privinţa consonantismului, au fost selectate câteva situaţii deosebite, 

arhaice, regionale sau populare. Unele din formele considerate regionale se pot 
regăsi în texte din arii lingvistice diferite. De exemplu, alterarea consoanelor finale 
din rădăcina unor verbe latine (sau acele forme denumite iotacizate) apare la verbul 
a veni (de la etimonul latin venio) în mai multe texte: 

să vie (de două ori, în TFÎ, 303, 309); 
are să vie (TFÎ, 309); 
să vie (MV, 375); 
să vie (PHA, 229). 
Deşi fenomenul este specific graiului muntean, el apare într-un text din 

Moldova şi în altul din Maramureş. 
„Formele iotacizate etimologice au determinat apariţia, prin analogie, în 

graiul muntean a unor forme iotacizate neetimologic în graiul muntean”10, ca în: 
văz, vânz, spui, crez. 

Deşi specifică graiului muntean, o asemenea formă este descoperită într-un 
text hunedorean: să vază (TZ, 175), ceea ce arată că acest fenomen „a migrat” şi în 
alte graiuri, devenind, mai degrabă, general populare. 

Aspirarea lui h la începutul cuvântului este specifică graiului muntean: Arap 
Alb (ÎTF, 241), ca şi în cuvintele amac sau arnic, în locul lui „hamac”, respectiv, 
„harnic” din limbajul actual. 

Dimpotrivă, în alte zone apare h nejustificat: 
hodină (DC, 259); 
hăia (OT, 171) – „ăia”, 
sau chiar şi în mijlocul unor cuvinte: 
maştehă (PHA, 233) – „maşteră”; 
bolohan (TZ, 174); 
marhă (OT, 170). 
În realitate, nu toate sunt „nejustificate”: unele reprezintă etape mai apropiate 

de etimonul cuvântului în limba de origine, cu efecte în zona dialectală respectivă: 
slv. maşteha, magh. marha etc. 

P. Gh. Bârlea apreciază că „falsa afereză a unor grupuri de sunete reprezintă, 
de fapt, prefixe neasimilate dintr-o fază veche a limbii”11: 

                                                 
10 Dicţionar de ştiinţe ale limbii, coordonatori: Angela Bidu-Vrânceanu, Cristina Călăraşu, Liliana 

Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană-Dindelegan, Ediţia a II-a, Editura Nemira, 
Bucureşti, 2005, s.v. iotacizare. 

11 P. Gh. Bârlea, op.cit., p. 17. 
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a tâlni – „au tâlnit” (MV, 389); 
a nebuni – „a nebunit” (MR, 322); 
a puşca – „l-a puşcat cu căpăstrul” (ÎTF, 304); 
a cerca – „să-i cerce puterea” (MV, 389); 
Acelaşi fenomen fonetic al aferezei îl găsim în forma blăm (ÎTF, 239), ca şi 

celelalte forme, ea fiind plasată ca vechime în secolul al XVI-lea12. 
Unele forme sunt mai aproape de etimonul latin: 
genuche (DC, 268) – genuchum din latina medievală13; 
îndărăpt (TZ, 182) – formă arhaică (adverb compus din prepoziţie + lat. 

derectus). 
Unele consoane surde apar ca sonore: 
„aş plezni” (DC, 244) – din sl. plesnati;14 
răgnete (DC, 268), dar şi răcnind (DC, 269) – din sl. ryknonti.15 
Mai aproape de etimonul latin (deci un element arhaic) este cuvântul fărină 

(DC, 256), din lat. farina, conservat în graiul moldovenesc. 
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În colecţiile Istorie literarã şi Eseu  

ale Editurii Bibliotheca au apărut: 

 
 

• Şerban Cioculescu, Istoria literaturii române moderne - începuturile literaturii artistice 
• Mircea Horia Simionescu, Literatură dus-întors 
• Tudor Cristea, Partea şi întregul (eseuri critice) 
• Henri Zalis, O istorie condensată a literaturii române (1880-2000) vol. I, II 
• Barbu Cioculescu, De la Mateiu citire... 
• Barbu Cioculescu, Mateiu I. Caragiale. Receptarea operei 
• Alexandru George, Consemnări în curs şi la fine 
• Alexandru George, În treacăt, văzând, reflectând 
• Sultana Craia, Zaharia Stancu sau Aventura memoriei 
• Sultana Craia, Vis şi reverie în literatura română 
• Ion Gavrilă, I.Al. Brătescu-Voineşti. Viaţa şi opera literară 
• Emil Vasilescu, Vladimir Streinu (monografie) 
• Mihai Gabriel Popescu, Pagini la istoria culturii dâmboviţene 
• Emil Vasilescu, Contraforturi I. Contribuţii de istorie literară şi bibliologie 
• Ştefania Rujan, Metafore obsedante şi imagini proiectate 
• George Anca, Literary Anthropology 
• Henri Zalis, Printre contemporani 
• Marin Neagu, Istoria literaturii române în date 
• George Coandă, Eminescu - istoric naţional 
• Victor Petrescu, Ipostaze ale literaturii române vechi 
• Henri Zalis, Aplecarea trestiei - pagini de jurnal 
• Florentin Popescu, Ctitorii brâncoveneşti 
• Tudor Cristea, De la clasici la contemporani. Cronici şi eseuri critice 
• Daniela-Olguţa Iordache, Moliere a fost deranjat 
• Agnes Erich, Istoria tiparului românesc de la începuturi până la apariţia marilor edituri 

comerciale  
• Victor Petrescu, Pagini de istorie literară. Studii, articole, note 
• Mihai Cimpoi, Prometeu şi Pandora. Eseuri despre Ion Heliade Rădulescu 
• Barbu Cioculescu, Zădărnicii. Prin vuietul vremii 
• Anca Denisa Petrache, Sentimentul religios în literatura „Gândirii” 
• Mihai Cimpoi, Ion Heliade Rădulescu. Panhymniul Fiinţei 
• Mihai Gabriel Popescu, Scrieri istorico-literare 
• Henri Zalis, Contur Eugen Barbu. Prozatorul între hotarele adevărului 
• Heliana Munteanu, Eugen Ionescu şi Emil Cioran despre muzică 
• Emil Lungeanu, Lecturi pe întuneric 
• Sultana Craia, Presă şi societate la români 
• Dimitrie Vatamaniuc, George Anca, Vlad Şovărel, Gramatica sanscrită în versiunea lui 

Mihai Eminescu (caietul I) 
• Alexandru Nicolescu, Nicolae Scurtescu (monografie) 
• Victor Davidoiu, Liviu Rebreanu - dramaturg 
• Victor Petrescu, Poeţii Văcăreşti - bibliografie 
• Victor Petrescu, Poeţii Văcăreşti - o reevaluare critică necesară 
• Gheorghe Buluţă, V. Petrescu, Centenar Dan Simonescu. Cartea şi biblioteca 
• Mihai Stan, Scriitori dâmboviţeni 
• Mihai Stan, Lecturi empatice 
• Alexandru George, Litere şi clipe 
• Victor Petrescu, Scriitori şi publicişti dâmboviţeni 
• Mihai Gabriel Popescu, Dinastia Ciorăneştilor 
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• Victor Petrescu, I.C. Vissarion între uitare şi dăinuire 
• Vasile Boerescu, Din impresiunile unui călător prin ţară. 1859 (ediţie îngrijită de Mircea 

Anghelescu) 
• Nicolae Scurtu, Cercetări literare. Scriitori dâmboviţeni, vol. I, II 
• George Coandă, Caragiale faţă cu... reacţiunea (istoriei) 
• Crisula Ştefănescu, Corespondenţa Alexandru Ciorănescu - George Ciorănescu (scrisori 

din arhiva lui George Ciorănescu - 1946-1964) 
• Alexandru Ciorănescu, Eseuri europene (ediţie îngrijită de Mircea Anghelescu) 
• Lilica-Voicu Brey, Alexandru Ciorănescu. Bibliografie 1930-2010 
• Mihai Cimpoi, Grigore Alexandrescu: „însuflarea” fiinţării 
• Liviu Grăsoiu, Ferestre spre trecut 
• Mihai Cimpoi, Vasile Cârlova. Poetul „sufletului mâhnit” 
• Sultana Craia, Îngeri, demoni şi muieri 
• Henri Zalis, La gura vulcanului. Peisaj epistolar după erupţie 
• Valeriu Râpeanu, De la I.L.Caragiale la Radu Tudoran. Scriitori români 
• Sultana Craia, Feţele Oraşului 
• Tudor Cristea, Arta derivei 
• Victor Petrescu, Mihai Stan, Târgovişte. Călători străini. Cronicari Sec. XV-XIX 
• Mihai Cimpoi, Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti. Prefacerea firii 
• Vladimir Streinu, Clasicii noştri 
• Liviu Grăsoiu, Poeţi şi poezie 
• Victor Petrescu, Mihai Stan, Târgoviştea în literatură. 1800-1918 
• Nicoleta-Aurora Popescu, Personajul feminin în literatura secolului XX în România şi 

Marea Britanie 
• Mihai Cimpoi, Ion Ghica. Amintirea ca existenţă 
• Niculae Ionel, Scriitori târgovişteni 
• Marin Neagu, Cronologia lumii literare româneşti 
• Margareta Bineaţă, Cărţi şi autori de azi 
• Florentin Popescu, Salonul portretelor în peniţă 
• Henri Zalis, Aspecte şi structuri neoromantice 
• Tudor Cristea, Revizuiri şi consemnări 
• Ioan Adam, Afinităţi selective 
• Victor Petrescu, Literatura română vechi 
• Mihai Stan (coordonator), Victor Petrescu, George Coandă, Societatea Scriitorilor 

Târgovişteni. Din istoria unei grupări literare 
• Vladimir Streinu, Radiografii politice, ediţie îngrijită Ileana Iordache-Streinu 
• Florentin Popescu, Cafeneaua literară şi boema din România. De la începuturi până în 

prezent 
• Mihai Stan, Lecturi empatice 2 
• Vasile Bahnaru, Lingvistică şi civilizaţie 
• Dumitru Copilu-Copillin, Eminescu în perspectivă universală 
• Mihai Cimpoi, Esenţa temeiului. Istoria literaturii române premoderne la Târgovişte. Eseuri 

monografice despre Poeţii Văcăreşti (Ienăchiţă, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion Heliade 
Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova, Ion Ghica, Ioan Alexandru Brătescu-
Voineşti 

• Elena Stan, George Bacovia în contextul simbolismului 
• Ana Dobre, Litere şi sensuri 
• Liviu Grăsoiu, Românul a rămas poet? 
• Ioan Adam, Duiliu Zamfirescu – Scrieri de tinereţe 
• Dorin N. Uritescu, Pentru o lectură adevărată şi o percepere corectă a temei 
• Vladimir Streinu, Studii şi articole despre Mihai Eminescu 
• ***, Simpozion naţional. Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a operei lui 

Mircea Horia Simionescu; Mircea Horia Simionescu şi scriitorii dâmboviţeni (evocări), 
volum îngrijit de Mihai Stan 
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• Mihai Cimpoi, Anatomia Fiinţei. Şcoala literară şi artistică de la Târgovişte 
• Florentin Popescu, Seniorii literaturii noastre. Dialoguri culturale, vol. I 
• Dumitru Copilu-Copillin, Eminescu în circuitul universal. Traducerea şi ecoul operei în 77 

de limbi din peste 250 de ţări 
• Victor Petrescu, Mihai Stan, Elena Văcărescu şi spiritualitatea românească în Europa. 

Studii şi articole 
• Dorina Grăsoiu, Texte regăsite, texte regândite 
• Victor Petrescu, Crochiuri literare. Scriitori şi publicişti dâmboviţeni (1900-1944) 
• Nicolae Oprea, Ion D. Sîrbu şi timpul romanului 
• Vladimir Streinu, Ion Creangă (micromonografie) 
• Nicolae Georgescu, Din misterele literaturii române. Ediţia princeps Eminescu 
• ***, Simpozion naţional. Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a operei lui 

Costache Olăreanu, volum îngrijit de Mihai Stan 
• Mihai Cimpoi, Elena Văcărescu, poeta „neliniştii divine” 
• Mircea Bădoiu, Pucioasa în pagini literare 
• Dumitru Copilu-Copillin, Eminescu în circuitul universal. Traducerea şi ecoul operei în 79 

de limbi din peste 250 de ţări 
• ***, Mihai Cimpoi. Un senior al culturii române, volum îngrijit de Mihai Stan şi Petre Gheorghe 

Bârlea 
• Liviu Grăsoiu, Popasuri şi refugii 
• Florentin Popescu, Eu v-am citit pe toţi (vol. I, II, III, IV, V) 
• Mihai Stan (coordonator), Victor Petrescu, George Coandă, Societatea Scriitorilor 

Târgovişteni. Din istoria unei grupări literare 
• Niculae Ionel, Exerciţii de admirare (Note de lectură) 
• Dumitru Copilu-Copillin, Eminescu în circuitul universal. Traducerea şi ecoul operei în 80 

de limbi din peste 250 de ţări 
• Theodor Codreanu, Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica ontologică 
• Mihai Stan (coordonator), Victor Petrescu, George Coandă, Societatea Scriitorilor 

Târgovişteni. Din istoria unei grupări literare, vol. II – SST în cultura Cetăţii 
• George Toma Veseliu, Continuatorii Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte 
• Corin Bianu, Analist în literatura de piaţă 
• Mihai Cimpoi, Anatomia fiinţe. Promoţia de azi a Şcolii literare şi artistice de la 

Târgovişte. vol. II. Medalioane în evantai 
• ***, Simpozion naţional. Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a operei lui 

Radu Petrescu, volum îngrijit de Mihai Stan 
• Gabriela Mádrová, Târgovişte. Personalităţi culturale şi viaţă literară / Lirerární a kulturní 

osobnosti spojené s mĕstem Târgovişte 
• George Coandă, Triada literatorilor istorici. Heliade • Eminescu • Caragiale 
 

 

 

Puteţi comanda aceste titluri la adresa Editurii Bibliotheca, 
str. Nicolae Radian, KB 2/3, Târgovişte, cod 130062 sau prin 
e-mail: biblioth@gmail.com şi dumitrucopilu@yahoo.com 

Pentru informaţii suplimentare, inclusiv preţul, puteţi accesa 
site-ul www.bibliotheca.ro sau ne puteţi contacta la 0245 212241. 

Plata se face ramburs la primirea coletului.  
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• Membru al Societăţii Editorilor din România – SER 
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