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I. LIMBĂ ŞI LIMBAJ 
 
 

ALOCUTORUL DEICTIC ÎN DISCURS –  
VOCATIVUL ŞI IMPERATIVUL 

 
Ştefan GĂITĂNARU 

stefan_gaitanaru@yahoo.com 

 
 
1. Vocativul şi imperativul sunt elemente alocutive gramaticalizate, prin care 

se poate proba natura opoziţiei dintre nume şi verb, nu ca relaţie nume - subiect – 
verb – predicat, ci ca o conservare din fazele mai vechi ale limbii a celor două 
tipuri de fraze (fraza nominală şi fraza verbală) (Wald, 1967: 80), în configuraţiile 
lor contrase. Astfel, se explică lipsa interdependenţei sintactice, marcate prin 
incidenţă şi printr-un avertisment intonaţional. 

Lingviştii care au observat asemănarea pragmasemantică dintre cele două 
tipuri de fraze au condus analogia până la modalităţile de realizare a categoriilor 
morfologice. Astfel, Sextil Puşcariu consemna:  

„Cât de strânsă e legătura dintre imperativ şi vocativ se vede, între altele, din 
faptul că şi unul şi altul sunt întovărăşite de interjecţii (Ioane bre! şi Vino bre!), 
din împrejurarea că un morfem care indică vocativul poate trece ca morfem al 
imperativului şi că o interjecţie - invariabilă de la natură – poate primi desinenţa 
imperativului” (Puşcariu, 1976: 111). 

Contaminările de la nume la verb şi de la acesta din urmă la interjecţie sunt 
însă justificate numai prin analogie: 

„Cazul întâi s-a întâmplat la imperativele vină! şi vino! sau adă! şi ado! care 
au primit desinenţa de vocativ de la soră şi soro; cazul al doilea îl întâlnim la 
haidem! şi haideţi! variante des întrebuinţate pentru haide!” (Ibidem). 

Dar analogiile, oricât ar fi de spectaculoase, sunt de multe ori înşelătoare. 
Forma ado, care în limba literară a regresat, poate fi explicată prin varianta 
etimologică (adu), prin deschiderea lui u la o, mai ales când verbul este urmat de o 
vocală (adu aici!); forma adă trimite la verbul a da (dă-mi! – adă-mi!). Este puţin 
probabil ca desinenţele din sfera numelui să se transfere în flexiunea nominală 
(soro-vino), iar dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, nu s-ar fi întâmplat numai la unul 
sau la două verbe. 

Dacă se ţine cont de faptul că în limba latină toate formele de imperativ viitor 
aveau desinenţele în –o şi că existau chiar în latina clasică forme de imperativ 
prezent în –oeste de presupus că forma vino este o formă etimologică neregulată, 
cu atât mai mult, cu cât formele neregulate de imperativ din latină (dic! – zi!; duc! 
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– du!; fac! – fă!) s-au conservat întocmai din latină şi s-au impus în româna 
literară. 

Astfel, dicţionarele latineşti consemnează verbul cedo: 
„cedo (verbe défectif qui n’a que l’impérat. 2 pers.) donne, voyons, montre-

moi” (Quiquerat, Daveluy, 1922: 208); „cedo, cette: donne, donnez, apporte, 
amène (...) cedo non habet nisi secundam personam praesentis temporis, et est 
imperativus modus (Ernout, Meillet, 1994: 109); „cedo vb,(numai cu formă de 
imp.1. dă-mi, adu-mi, arată-mi; 2. spune-mi; 3. haide, ei bine...” (Guţu, 2003: 190). 

Faptul că de la interjecţia hai, haide există formele verbale haidem, haideţi nu 
constituie un caz special. Cele mai multe interjecţii şi-au creat familii de cuvinte, 
de tipul: poc!: a pocni, pocnit, pocnitură: cioc! a ciocni, ciocnit, ciocnitură… 
Aşadar, vom avea imperativele pocniţi!, ciocniţi!, trosniţi! etc. 

În stadiul actual de dezvoltare a limbii române, aceste două categorii ridică 
încă probleme la nivel gramatical şi cunosc abordări diferite la nivel pragmatic, ca 
încadrare în sistemul deictic şi în tipologia actelor de vorbire. 

 
2. La nivel gramatical, imperativul cunoaşte interpretări ce ţin, aşa cum s-a 

văzut, de structura sa morfematică şi de reconfigurarea categoriei timpului, în timp 
ce vocativului, chiar în studiile mai noi, nu i se recunoaşte nivelul sintactic, în 
dezacord cu faptele de limbă. 

 
2.1. În trecerea la limbile romanice, imperativul şi-a pierdut opoziţia prezent-

viitor încă din latina postclasică (Istoria, I, 1965: 183). Viitorul imperativ avea 
forme şi pentru persoana a treia şi, ca orice imperativ, se folosea numai în 
propoziţii principale. Acest lucru a facilitat probabil preluarea acestei opoziţii de 
către modul conjunctiv, care se folosea şi el în propoziţiile principale cu valoare 
hortativă, sau, la negativ, prohibitivă. Numai că subjonctivul hortativ a completat 
tabloul opoziţiilor şi cu persoana I plural. Astfel, au apărut enunţuri directive ca: 
allons! voyons! să mergem! să vedem!. 

A fost descris de gramaticieni prin evidenţierea unei mai mari neregularităţi 
(Iordan ş.a., 1967: 223), dar, în realitate, doar câteva verbe sunt neregulate la 
persoana a II-a singular afirmativ (vino! du! zi! fă!), moştenite, în mod clar 
ultimele, din latină. Forma vino, aşa cum s-a văzut, nu poate fi explicată printr-un 
transfer morfematic de la femininul vocativ singular (Pătruţ, 1974:127). 

După forma de la persoana a II-a singular afirmativ, verbele se grupează în 
două subclase: unele (de regulă cele cu infinitivul prezent în -a, -î şi cele cu 
sufixele - ez, -esc, -ăsc) au forme omonime cu ale indicativului prezent de la 
persoana a III-a: (el) cântă - cântă! (el) lucrează - lucrează!; (el) citeşte - citeşte; 
(el) hotărăşte - hotărăşte! Celelalte intră în omonimie cu persoana a II-a singular a 
indicativului: (tu) mergi - mergi!; (tu) vezi - vezi!; (tu) ieşi - ieşi!; (tu) şezi - şezi!. 

Această distribuţie este diversificată de o altă regulă, şi anume aceea a 
tranzitivităţii: verbele tranzitive preferă omonimia cu persoana a III-a, iar cele 
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intranzitive, cu persoana a II-a, indiferent de conjugare: (el) pune - pune!; (tu) stai- 
stai (Graur, 1968: 220-221). 

Formele de plural în -lor sunt omonime cu cele de dativ plural, fixarea lor 
realizându-se încă din secolul al XVI-lea (cf. Chivu, 2015: 157).  

Imperativul negativ avea în limba veche cu totul alte forme decât cele actuale 
(*nu cântare - nu cântareţi!, nu judecareţi!), deductibil formal din imperfectul 
conjunctivului latinesc (Istoria, II, 1961: 151). Dispariţia lui -re de la infinitivul 
lung a dus şi la simplificarea lui desinenţială: nu cânta! - nu cântaţi! Oricum, 
forma de imperativ singular negativ este singura formă negativă din paradigma 
verbală diferită de forma afirmativă, ceea ce ar proba tendinţa de a se distinge într-
un mod aparte, prohibitivul. 

În textele caracterizate prin stilul oral, imperativul apare ca în vorbirea directă, 
pentru a exprima dinamismul acţiunii:  

„Pentru ca să subliniezi stilistic comunicarea, invoci mărturia cuiva, 
atrăgându-l în cercul imediat al preocupărilor tale şi apelând la el (...) să nu mai 
fie un el dezinteresat, ci să devină un tu pe care-l poţi cita ca martor” (Puşcariu, 
1976: 11-112): Apoi, lasă-ţi băiete, satul... şi pasă de te du!; şi trage-i şi trage-i!; 
Când să-ţi petreci şi tu tinereţea, apucă-te de cărturărie! Se pun dracii pe lucru şi 
dă-i şi dă-i, pe întrecute; Şi pe urmă strînge-l şi pupă-l... 

În astfel de enunţuri, gramaticienii au consemnat existenţa unui imperativ 
dramatic (cf. GALR, I, 2008: 383). 

În contexte similare se află şi vocativul: Nici tu junghi, nici tu friguri, nici o 
altă boală nu s-a lipit de noi. În astfel de exemple se poate vorbi de prezenţa 
invocativului (Puşcariu, 1976: 112). 

 
2.2. Descrierea gramaticală a vocativului a vizat, în principal, trei probleme: 

(1) încadrarea în sistemul cazurilor; (2) îndeplinirea funcţiei de subiect; (3) 
caracterul actual sau regresiv. 

Bibliografia problemei este impresionantă, antrenând atât gramaticieni români 
(Iorgu Iordan, I. Coteanu, Al. Graur, M. Avram, L. Vasiliu: Diaconescu...), cât şi 
lingvişti de talie mondială (L. Hjelmslev; A. Ernout, J Kuryłowicz). 

 
2.2.1. În stabilirea statutului cazual au fost implicate două aspecte: (1) 

identificarea lui în configuraţia declinării şi (2) asumarea unei funcţii sintactice. 
 
2.2.1.1. În stabilirea modului de încadrare în declinări, s-a arătat: 
„Fiind singurul caz nearticulat, şi neluând parte la opoziţia nedeterminat-

determinat, fundamentală pentru sistemul nominal, vocativul se dovedeşte a fi în 
afara sistemului declinării.” (cf. Osiac, 2003: 210- 211) 

În realitate, vocativul poate fi şi articulat (omule, fericitule...) şi determinat (Ce 
mai faci, iubite prietene?).  
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Guţu Romalo consideră, de asemenea, „vocativul, nerelevant din punctul de 
vedere al clasificării în declinări” (LRC, 1985: 135). 

În realitate, desinenţele vocativului sunt desinenţe autentice, care, mai ales, 
atunci când marchează genul personal sau când sunt rezultatul unei conversiuni, 
sunt indispensabile (copile, vecine, vere, nepoate…; frumoaso, deşteapto, 
mincinoaso…). 

 
2.2.1.2. În privinţa funcţiilor sintactice, s-a absolutizat relaţia de incidenţă, 

care îl exclude din structură, uitându-se că sunt funcţii sintactice (anumite tipuri de 
apoziţii) realizate tot ca incidenţe. Acest lucru se întâmplă chiar în studiile 
normative: 

„Independenţa cazului vocativ se manifestă prin absenţa funcţiilor sintactice” 
(GALR, I, 2008: 71); „Vocativul este un caz non-sintactic, adică neîncadrat în 
organizarea sintactică a propoziţiei şi neîndeplinind o anumită funcţie sintactică” 
(GBLR, 2016: 57).  

La p. 598, se dă un exemplu de apoziţie acordată: Ioane, prietene, de ce nu 
răspunzi la telefon? 

În realitate, vocativul poate îndeplini trei funcţii sintactice:  
(1) atribut adjectival (Ce mai faci, iubite prietene?);  
(2) apoziţie denominativă (Unde te duci, frateIoane?); 
(3) apoziţie calificativă (Ioane, deşteptule, de ce n-ai venit?) (cf. şi Avram, 

1980:163-164). 
Concluzia M. Avram din anul 1980 rămâne actuală şi astăzi: 
„Într-adevăr, de cele mai multe ori, vocativul nu are rol de parte de propoziţie 

şi nu este integrat într-o propoziţie. Această constatare nu justifică însă nicidecum 
greşeala, foarte răspândită, din păcate, de a considera că vocativul este lipsit de 
rol sintactic” (Avram, 2005:129). 

 
2.2.2. Miza cea mare a integrării vocativului în sistemul cazurilor era 

demonstrarea funcţiei de subiect în cele trei contexte posibile: Copile, vino la 
mama! Vino tu încoace! Copile, vino tu încoace! 

Extinzându-se opoziţiile de persoană şi la substantiv (nominativul: persoana a 
III-a; imperativul: a II-a), în virtutea acordului în persoană, s-a arătat:  

„Noi credem (...) că vocativul este subiect într-o propoziţie al cărei predicat 
este exprimat printr-un imperativ (sau alt mod cu valoare de imperativ)” 
(Zdrenghea, 1960: 494); “Substantivele în vocativ pot avea, în opinia noastră, 
funcţia sintactică de subiect al unui imperativ (Vino, Marine!), precum şi cea de 
apoziţie (Tu, Marine, eşti acolo?)” (Osiac, 2003: 217). 

Datorită faptului că substantivul în vocativ, în enunţuri de primul tip, este 
izolat prin virgulă, trebuie precizat că nu face parte din propoziţie şi, deci, nu este 
parte de propoziţie. 
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S-ar putea invoca şi regula elementară că subiectul şi predicatul nu se despart 
prin virgulă. De aceea, s-a arătat că subiectul „în acest caz nu trebuie despărţit de 
predicat prin virgulă” (Zdrenghea, 1960: 495). 

Despărţirea prin virgulă nu este un aspect convenţional, ci este cerut de 
condiţii obiective. Astfel, pe lângă definiţiile sintactice, morfologice, stilistice 
(Ciobanu, 2000: 110-153), există şi o definiţie fonetică, neglijată uneori de 
lingvişti: virgula marchează pauza necesară între două cuvinte cu intonaţie diferită. 
Această condiţie este îndeplinită de vecinătatea dintre vocativ şi imperativ, care, 
fiind, ambele, apelaţii, au intonaţii individuale, creând opoziţia descendent – 
ascendent (cf. Dascălu-Jinga, 2001: 52). 

Astfel, există situaţii în care se pune virgula chiar între subiect şi predicat: 
Fratele meu a plecat. Tu, ai rămas. 

Dincolo de aceasta, există argumente sintactice şi semantice prin care se 
probează inerenţa vocativ – imperativ. 

Sintactic, este adevărat că vocativul şi imperativul sunt ambele la persoana a 
II-a şi că se acordă. Totuşi, se poate observa că acest lucru este insuficient pentru a 
justifica interdependenţa. Dacă într-un enunţ de tipul Copilul vine avem 
interdependenţă, aceasta se vede din faptul că nu sunt posibile enunţuri de tipul 
*Copilul venim; *Copilul veniţi. Enunţurile cu vocativ însă nu restricţionează 
verbul: Copile, vino! Copile, venim pe la tine! Copile, veniţi să vedeţi! 

Din punct de vedere semantic, în enunţul Copile, vino! nominalul nu este 
agentul direct al acţiunii, din cauza valorii performative a imperativului Copile, 
vino! = Copile (îţi spun) vino!, Copile, îţi ordon să vii! (Ionescu-Ruxăndoiu, 2003: 
24-25; cf. şi Austin, 2003: 23-25). 

Prin urmare, vocativul izolat prin virgulă de imperativ nu îndeplineşte funcţia 
sintactică de subiect.  

Enunţuri de tipul Vino tu! au relansat ideea subiectului în vocativ. Dacă în 
enunţul Copile, vino! se consideră că subiectul este inclus (tu), în Vino tu! subiectul 
nu mai este inclus, ci exprimat. 

Rămâne întrebarea dacă tu din ultimul enunţ este în vocativ sau nominativ. 
Pentru aceasta se face proba interdependenţei: Copile, vino (venim, veniţi...); Vino 
(*venim, *veniţi) tu! 

De aici, se deduce că tu este subiect în nominativ. 
 
2.2.3. Problema dacă vocativul este un caz actual sau regresiv are două 

aspecte: extinderea omonimiei cu nominativul asupra multor forme cu desinenţe 
specifice; (in)utilizarea obligatorie a desinenţelor specifice. 

Impresia de regresiune vine în primul rând din existenţa unui număr relativ 
mic de substantive animate, aparţinând obiectiv sau stilistic genului personal. Cele 
mai multe forme marcate prin desinenţe specifice pot exista în variaţie liberă cu 
cele nemarcate (omonime cu nominativul). 
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Vocativele nemarcate desinenţial sunt, totuşi, marcate prin intonaţie specifică 
(Dascălu-Jinga, 2001: 27). Unele dintre ele se folosesc întotdeauna astfel: mamă, 
chelner, birjar, elev, soldat, tată, caporal, ofiţer... (cf. Irimia, 2008: 75-76). În sens 
contrar, pentru a consolida poziţia marcajului desinenţial, limba română a recurs, 
ca modalitate neologică de îmbogăţire a vocabularului, la adjectivizarea absolută a 
unor adjective, cu desinenţa -ule, pentru masculin (deşteptule, urâtule, frumosule, 
prostule; cf. şi substantivele eroule, puiule...) şi -o pentru feminin (deşteapto, 
frumoaso, urâto, mincinoaso etc.).  

S-a arătat că: 
„varianta literară a limbii române evidenţiază o tendinţă de diminuare a 

circulaţiei formelor de vocativ cu desinenţe specifice (fiind simţite ca orale, 
conotate afectiv) şi înlocuirea acestora prin forme omonime cu cele de 
nominativ”(Manu Magda, în: GALR, II, 2008: 884). 

Se consideră în continuare că forme ca vere, cumnate, frate etc., deşi sunt 
indispensabile, constituie „un mod de exprimare caracteristic, în general unor 
categorii sociale cu educaţie medie sau inferioară” (Ibidem: 887). 

Marcat desinenţial sau intonaţional, vocativul nu este regresiv: el are o 
funcţionalitate precisă în limbă: apelaţia nominală, indispensabilă în schema 
funcţiilor ce caracterizează procesul de comunicare. Reducerea frecvenţei 
desinenţelor specifice prin extinderea omonimiei cu nominativul este un lucru 
firesc, dar, tot atât de adevărat este că unele desinenţe rămân indispensabile, 
aparţinând, în consecinţă, limbii literare. 

 
3. La nivel pragmatic sunt de semnalat ancorajul deictic, tipurile de modalizare 

a discursului şi implicarea elementelor alocutive gramaticalizate în structura actelor 
de vorbire directive sau injonctive. 

 
3.1. Ancorajul deictic caracterizează, deopotrivă, formele gramaticalizate de 

imperativ şi vocativ, acestea fiind implicate reciproc în procesul de comunicare. 
Există, totuşi, forme de vocativ fără imperativ (Domnule, avionul decolează peste o 
oră!) şi, de asemenea, imperative fără exprimarea alocutorului presupus (Ieşiţi 
afară mai repede!). 

Sunt mai multe convergenţa care au condus la constatarea că acest ancoraj 
deictic este intrinsec. S-a considerat, în primul rând, presupunerea lor reciprocă:  

„Formele de imperativ ale verbelor prezintă un ancoraj deictic intrinsec, 
nerealizându-se decât prin adresare directă alocutorului” (GALR, II, 2008: 736) 

„Forma de vocativ a substantivelor este ancorată deictic intrinsec prin 
componenta sa alocutivă, de desemnare a alocutorului” (Ibidem). 

În al doilea rând, deşi s-a considerat că imperativul este „modul cel mai 
apropiat de enunţare şi cel mai puţin apropiat de structurile enunţului” (Gherasim, 
1997: 191) prin interpelarea interlocutorului de către locutor, el presupune funcţia 
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primară a deixării: referirea directă la un element al enunţării. Nu interesează că 
enunţul aparţine de regulă comunicării orale, ci că se încadrează în oratio recta. 

În al treilea rând, convergenţa anterioară generează apropierea cea mai mare 
între cele două tipuri de acte de vorbire: cele ilocuţionare (directive sau injonctive, 
în cazul de faţă) şi cele perlocuţionare (interlocutorul transpune sau nu finalităţile 
propuse de actantul semnificaţiei verbale). 

 
3.2. Sub aspectul modalităţii (imperativul este un mod), s-a arătat că acesta 

trece semnificaţia propoziţiei din sfera virtualităţii (modalitatea aletică: imposibil/ 
posibil, necesar, contingent) în cea a siguranţei reale (modalitatea deontică a 
obligativităţii şi permisivităţii). Actele directive trecute în perlocuţionar devin 
reale, de unde s-a dedus o apropiere formală şi semantică cu indicativul. 

Formal, s-a constatat că:  
„Imperativul pozitiv de persoana 2 împrumută de la indicativ prezent forme de 

persoana 2 (...) şi forme de persoana 3 (...) imperativul pozitiv şi negativ de persoana 
5 împrumută forme de persoana 5 a indicativului prezent” (Minuţ, 2002: 121). 

Seriile acestor omonimii de persoană ale celor două moduri există într-adevăr, 
însă, mai degrabă, prin continuitate etimologică decât prin împrumut. 

Semantic, s-a arătat:  
„Apropierea imperativului de indicativ se exprimă prin prisma vorbitorului 

(...) acţiunea exprimată de imperativ este ca şi cumar fi sigură, ca şi reală 
(modalitate epistemică); ea poate deveni reală atunci când cel căruia i-a fost 
destinată o îndeplineşte” (Gherasim, 1997: 191-192). 

Dar raportul dintre virtual şi real este unul subiectiv, reprezentat diferit de cei 
doi interlocutori, aşa încât, semantic, contează, pentru imperativ, numai 
componenta sa ilocuţionară; alocutorul poate să o finalizeze sau nu. Dacă o 
finalizează (ceea ce nu se întâmplă întotdeauna), actul perlocuţionar se consemneză 
prin indicativ. Despre o mutaţie semantică se poate vorbi în context, nu punctual, 
pe fiecare mod în parte. De aceea, indicativul nu este trecut în rândul modurilor 
verbale prin care se realizează modalitatea epistemică (sunt consemnate numai 
indicativul, prezumtivul, conjunctivul şi condiţionalul) (cf. GALR, 2008: 710). În 
schimb, este descris, alături de conjunctivul cu valoare de imperativ, ca formă de 
exprimare a obligativităţii şi permisivităţii deontice:  

„Dintre modurile verbale, imperativul realizează în genere valori de tip deontic 
(...). Imperativul pozitiv corespunde obligaţiei, cel negativ interdicţiei” (Ibidem: 719). 

Imperativul îşi structurează actele de vorbire pe care le realizează în funcţie de 
forma afirmativă sau negativă a verbului. De regulă, sunt descrise actele de vorbire 
prescriptive (directive, injonctive):  

„Între elementele alocutive, o poziţie centrală are verbul la imperativ. Ca mod 
al adresării directe, imperativul apare, de regulă, în enunţuri de tip prescriptiv, în 
diverse forme ale discursului adresat (dialog, vorbire directă, vorbire indirectă 
liberă etc).” (GALR, II, 2008: 895; cf. şi Ganz, 1999: 317) 
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Semantic, se pot consemna mai multe etape ale gradaţiei (rugăminte, 
permisiune, ordin...), nuanţate, mai ales cele care au un coeficient directiv scăzut, 
de conjunctivul hortativ. 

Deşi mai puţin frecvente, actele de vorbire prohibitive angajează forma 
negativă a verbului (cf. Ganz, 1999: 208). Se pare că în limba veche s-a încercat o 
gradare semantică prin utilizarea unor morfeme diferite: Nu iubiţi! - Nu iubireţi!; 
nu giuraţi – Nu giurareţi! (cf. şi Minuţ, 2002: 121). 

 
3.3. În timp ce imperativul realizează deixarea prin oratio recta, vocativul se 

constituie ca marcă alocutivă. El intră în structura discursului dialogal în secvenţa 
fatică de deschidere (Adam, 2009: 179), fiind întotdeauna prezent sau presupus.  

Pe lângă rolul argumentativ pe care-l constituie (desemnarea 
receptorului/alocutorului), are o dublă funcţionalitate: funcţia conativă (alocutivă, 
fatică de deschidere) prin care alocutorul este interpelat în vederea participării la 
dialog; funcţia fatică, de menţinerea contactului între interlocutori (cf. GALR, II, 
2008: 871). Întrucât uneori cele două funcţii (conativă şi fatică) au uneori aceeaşi 
finalitate (reinstaurarea şi menţinerea secvenţei conversaţionale) specialiştii nu fac 
efortul de a le distinge: cf. funcţia fatică de deschidere la Adam (2009: 179); 
funcţia conativă a vocativului (GALR, II, 2008: 887). De altfel, indistincţia trebuia 
operată în funcţie de fazele discursului:  

„Prin elementele menite să atragă atenţia alocutorului funcţia fatică 
interferează cu funcţia conativă. Un asemenea rol dublu – fatic şi conativ – deţin 
mai ales elementele care contribuie la declanşarea comunicării” (Ibidem: 891). 

Aceste două funcţii descrise de pragmaticieni rămân valabile pentru toate 
tipurile de dialog (de la dialogul filozofic până la reţetele injonctive). 

Pentru textul directiv sau prescriptiv în care apare imperativul intervine şi o a 
treia funcţie care este fundamentală, funcţia reactivă. Aceasta nu presupune numai 
disponibilitatea de coseur a alocutorului, ci angajarea (sau dezangajarea) de a 
prelua intenţionalitatea locutorului şi, la nivelul contextului extralingvistic, 
implicată fiind deixarea, de a finaliza faza perlocuţionară. 

Funcţia reactivă este marcată lingvistic, deopotrivă, prin imperativ şi vocativ, 
mai ales, în limbajul militar: - Am înţeles, să trăiţi!; - Domnule colonel, permiteţi 
să raportez. Am îndeplinit ordinul Dumneavoastră! 

Stilistic determinată este şi funcţia expresivă a vocativului descrisă de unele 
studii:„Vocativul are funcţie conativă (identificarea şi apelarea aflat în proximitate 
sau la o anumită distanţă faţă de alocutor (...), funcţie fatică şi funcţie expresivă” 
(GALR, II, 2008: 884).  

Aceasta este realizată prin formele diminutivale ale substantivelor şi prin 
expresii cu o mare încărcătură afectivă sau afectiv-ironică. Deşi în tipologia 
discursului actele de vorbire directive şi mărcile alocutive nu ocupă un loc 
important, ca oratio recta şi ca modalităţi de interpelare, ele sunt indispensabile în 
strategiile conversaţionale. 
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SCHIMBĂRI DE LOCALIZARE ÎN DACOROMÂNA ACTUALĂ 
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În descrierea de faţă încercăm să oferim o sinteză a schimbărilor de localizare 

petrecute pe teritoriul dacoromân, exemplele ilustrate fiind dintr-un corpus de texte 
dialectale actuale1, editat de noi, dar şi din culegeri de texte mai vechi şi din atlasele 
lingvistice regionale. Fenomenul de schimbare de localizare cel mai frecvent întâlnit 
în dacoromână este condiţionat de durificarea unor consoane, durificare care 
determină velarizarea vocalelor următoare, monoftongarea unor diftongi sau 
dispariţia lui i⁄ final, afonizat, asilabic. Astfel, după consoanele dentales, z, ţ, d�  
vocalele e, i evoluează la ă, î, diftongul e≈a se reduce la a, iar i⁄ final afon dispare pe 
o arie foarte întinsă, care cuprinde Banatul, Transilvania, Moldova, graiuri din 
Oltenia şi Muntenia. Totodată, velarizarea vocalelor anterioare după consoanele ş, j 
este notată în Moldova, în Banat şi în Transilvania (cu excepţia Crişanei). Velarizarea 
vocalelor anterioare după aceste consoane nu se produce în graiurile din aria sudică, în 
sud-estul Transilvaniei şi în câteva puncte izolate din restul Transilvaniei. 

Alteori, fenomenul schimbării de localizare este complementar celui de 
închidere a vocalei centrale deschise a sau în cel de deschidere a posterioarei 
nelabiale ă. Putem lua în calcul şi fenomenul develarizării, prin care posterioarele 
nelabiale devin vocale anterioare, sau situaţiile de asimilare care au ca efect 
modificarea locului de articulare. 

 
1. Velarizarea vocalelor 
După consoanele s, z, ş, j, ţ, în aria nordică a dacoromânei (mai puţin, după 

prepalatalele ş, j în Crişana, caz în care velarizarea nu se produce decât sporadic, la 
persoanele în vârstă şi cu puţine studii), vocalele anterioare e şi i se velarizează, 
urmare a durificării consoanelor care le precedă: bisắricặ, săc, sămn, u≈ásîlį, sî	tă, 
zîc, trezî	t2, Dumńezắu≈, prîn↑zắsc, zắĉe, zî	u≈a, păţắsc3.  
                                                 
1Vezi Guia, Dialectologie, p. 163-382. În acest sens, exemplificările se vor face cu 

precizarea judeţului şi a localităţii în care s-au efectuat anchetele şi a numărului textului în 
cadrul corpusului menţionat. 

2 În jumătatea de est a judeţului Arad, estul şi nordul judeţului Bihor şi în sud-vestul judeţului 
Sălaj velarizarea lui e la ă şi a lui i la î se produce şi în unele prepoziţii (dă, dîn, pă, pîntru, pîn 
„prin” şi în prefixul des-/dez-: dăzbrác, dăscós). 

3 În special în Crişana, vocalele posterioare nelabiale ă şi î se develarizează la e şi i cînd sînt prece-
date de oclusive velare, iar vocala din silaba următoare este una palatală: k’emé� şe, sk’inté� i≈ĕ, 
k’elk’íi≈ (formă care apare, sporadic, în estul judeţului Bihor şi în sudul judeţului Satu Mare), întíi≈, 
g’indésc. Această tendinţă de asimilare regresivă a vocalelor posterioare se manifestă şi în afara 
Crişanei, cuprinzînd Banatul, Maramureşul, o parte din Transilvania şi Oltenia nord-vestică. 
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În Moldova şi Bucovina, dar şi în Apuseni, în nord-estul şi nord-vestul 
Ardealului, vocala anterioară semideschisă e (în poziţie atonă sau tonică) se 
velarizează, cînd este precedată de fricativele dentale s, z (sămănát - AB, Vinţu, 1; 
săs⇓erát - BT, Vorona, 4; ni sărvé�  - IS, Ursăreşti, 1; sărvít - IS, Vînători, 2; 
Dumnăză	u - BT, Păltiniş, 4; Dumnezắu≈ - BT, Talpa, 1; îŋcălzắsc - BT, Talpa, 2; 
GL, Matca, 3; zắru - SV, Crucea, 3; păzắsc - VS, Micleşti, 1), de fricativele 
prepalatale ş, j (coşắri≈u - BC, Filipeşti, 2; aşăzátâ - BC, Filipeşti, 4; şărbiét 
„şervet, ştergar de masă”- BT, Păltiniş, 5; şărk’ - BT, Păltiniş, 3; strujắni⁄ - BT, 
Păltiniş, 2; BT, Talpa, 1; IS, Cepleniţa, 1), de africatele dentale ţ şi d�  (curăţắl - 
BT, Păltiniş, 5; ţắlinâ - BT, Vorona, 2; nu mă pu�ot înţăliézi - BT, Păltiniş, 
1; u≈oţắt - GL, Matca 5; curăţắńi≈a - IS, Răchiteni, 1; z⇓iţắlu - SV, Straja, 6; 
sfinţắsc - SV, Vicovu de Sus, 5; Dumnazắu≈ - SV, Straja, 4, 6). În anumite graiuri 
din partea de nord-vest a dacoromânei, din nordul Transilvaniei şi din Moldova, 
velarizarea se produce şi după consoanele labiale: mărs (BN, Ilva, 6; SM, Odoreu, 
1), bărbăcúţ (BT, Coţuşca, 4); spări≈eϒt (BT, Vorona, 1), gălbănúşu (IS, 
Ursăreşti, 3), vu≈orbî	nd (SV, Mihoveni, 2), îm↑vălít (VS, Vutcani, 1). În jumătatea 
de nord a Transilvaniei, fenomenul velarizării vocalei e după labiale este mai 
frecvent decît în celalalte graiuri ardeleneşti (i≈ubắsc, lovắsc, mărg, trimắt), vocala 
anterioară păstrîndu-se după labiale în cîteva cuvinte în sud-vestul Transilvaniei, 
frecvent în Lăpujul de Sus (beut, per, me� túşă, ved, veduvói≈, beşícă)4. 

De asemenea, vocala închisă anterioară i se velarizează, urmare a durificării 
consoanelor s, z, ş, j, ţ, d� , b, care o precedă: sî	ŋgur (GL, Matca, 2), grăsî	mi≈a 
(NT, Sagna, 1); zî	lį (BC, Filipeşti, 3), uurzî	z (BT, Păltiniş, 3); ruşî	ni (BC, 
Vîlcele, 2), prăşî	t (NT, Gîdinţi, 2; VS, Deleni, 1), leşî	i≈a (NT, Sagna, 1); có� jîle 
(BN, Ilva, 6), jîdáu≈câ (BT, Coţuşca, 4), prăjîtúră (IS, Andrieşeni, 3); núnţîle (AB, 
Vinţu, 2), puţî	nâ, împărţî	m (BC, Bereşti, 2), lopăţî	câ (VS, Vutcani, 2).  

După aceleaşi consoane dure, în poziţie medială, se înregistrează 
monoftongarea diftongului e≈a la á (a se vedea evoluţia e≈a > *ă≈a > á) şi 
dispariţia lui i⁄ final asilabic la forme de plural (care, în unele situaţii, conduce la 
forme identice de număr la unele substantive şi adjective)5: năcăjî	ţ (AB, Căpîlna, 
4), harbúj (IS, Romaneşti, 2), ţî	niţ (BC, Vîlcele, 3), onoráţ, (BT, Lozna, 5), 
grįutắţ (BT, Păltiniş, 4). 

În Maramureş, pe lîngă velarizarea vocalelor anterioare situate după consoanele 
s, z, ş, j, ţ, d� , r, p, b, m, acestea suferă schimbări de localizare şi când sunt precedate 
de africatele durificate č, g◊, devenind posterioare nelabiale (ă sau ĕ - un sunet 
intermediat între e şi ă, respectiv î): fúsăli≈ě, sắ� ťe, sosî∋t, şắ� ľĕ, ieşî∋t, zắčă, 
slujî∋m, ţîn, ţîp, d� îc, rắčă, i≈ubắsc, mărg; čiňč, sî∋ňg◊ă, poruňčî∋t, plî∋ňg◊ă. 
                                                 
4 Păstrarea lui e etimologic după labiale este consemantă în nord-estul Banatului (mer, mésur, 

menúnt, omét, ovés, pecurári⁄, pedúće, per, uspéţ, úmer, ved� út, ver). 
5 Velarizarea vocalei e la ă şi reducerea diftongului e≈a la a se înregistrează şi după 

consoanele labiale dure: i≈ubắsc, mărg, lovắsc, lipắsc, (să) trimátă. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 18

În toată zona subdialectului bănăţean, vocala i se velarizează în prepoziţia din 
(dîn), cu excepţia unei arii din partea de nord-est.  

În graiurile de tip muntenesc, velarizarea lui e la ă şi a lui i la î nu se întîlneşte 
după consoanele s, z, ş, j, ţ, r, m, care nu sunt rostite dur6 (aşa cum se întîmplă în 
graiurile din aria nordică a dialectului dacoromân), ci doar atunci cînd sunt 
precedate de consoanele p, respectiv d, în poziţie iniţială de cuvînt sau în prepoziţii 
(pă, pîn, pîntre, dă7, dîn, dîntre) sau prefixul (secvenţa iniţială) des- (dăscui≈, 
dăscálţ, dăsfác, dăspárt, dăştépt, dăşchid, dăzbrác). Totodată, nici diftongul e≈a 
nu se monoftonghează la a (se≈ară, ze≈amă, ţe≈apă etc.). 

 
2. Schimbări de localizare simultane modificărilor de apertură  
 
2.1. Potrivit tendinţei de închidere a vocalelor, a accentuat iniţial se 

rosteşte ă (ă∋şk’ii≈, ă∋lg’ii≈), schimbarea de localizare fiind din poziţie centrală 
în posterioară nelabială; de asemenea, a neaccentuat protonic (bărácă, călindár, 
păhár, păpúc, săndále) sau chiar la î (hîmbári⁄, mîntá), cît şi a postonic (bólnâv, 
dáscâl) trece la ă. Dacă fenomenul predomina în secolul al XVI-lea în toată 
Dacoromania8, astăzi este mai productiv în zona Ardealului, în timp ce în 
Moldova şi în Crişana se înregistrează în special fenomenul opus, de deschidere a 
lui ă protonic la a. Cu toate acestea, trecerea lui a la ă este consemantă astăzi şi 
în partea de nord a Moldovei şi în Bucovina (un ă în pluralul unor substantive 
precum brắzdį - BT, Coţuşca; trăi≈şti⁄ - NT, Gîdinţi; cắsîlį - SV, Vicovu de Sus; 
coşắri⁄ „căşare”- BC, Căiuţi). Fenomenul apare şi în pronunţarea numeralelor 
şase şi şapte şi a compuselor acestora: şắi≈şpi (SV, Boroaia), şắptįsprîză∋∋ŝi 
(BT, Coţuşca), şắptişpį (GL, Matca), şắsâ, şắptį (BT, Lozna; NT, Hlăpeşti; SV, 
Boroaia; SV, Rădăşeni), şắptį (VS, Micelşti; BC, Vîlcele). În cîteva situaţii, a 
neaccentuat, protonic trece la ă (apărát - NT, Hlăpeşti; ăltár - NT, Bălţăteşti; 
răvácu - VS, Vetrişoaia; (îŋcărcám) băscúlį - AB, Gîrda de Sus), (sâ) măi≈ 
(sk’ímbâ) (B, b, 69 de ani, 8 clase, Gîrda de Sus), şăptį (însă acelaşi subiect, C, b, 
71 de ani, pronunţă şáşe, Gîrda de Sus), dar există şi cazuri de trecere a lui a 
postonic la â (bólnâv, dáscâl).  

                                                 
6 Mai mult, pronunţarea muiată a consoanelor s, z, ţ, ca în limba literară, marchează o serie de 

opoziţii morfologice: între forma de sg. şi pl. a substantivelor şi adjectivelor cu tema terminată 
în ţ, s sau z (soţ/soţi⁄, drăguţă/drăguţe, casă/case, buză/buze), între formele de pers. 1 şi a 2-
a a indicativului prezent ale verbelor avînd tema terminată în ţ sau z (încalţ/încalţi⁄, 
sărez/sărezi⁄) şi între formele de indicativ şi conjunctiv prezent persoana a III-a sg. ale unor 
verbe cu tema terminată în ţ, s sau z (descalţă/să descalţe, coase/să coase, lucrează/să 
lucreze); cf. Frăţilă, Probleme, p. 70. 

7 Prepoziţia dă, întîlnită şi prin Banat sau sudul Crişanei, este mai răspîndită în Muntenia decît 
pă, care este întîlnită în majoritatea graiurilor transcarpatice.  

8 Vezi Gheţie, Introducere, p. 70. 
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În poziţie protonică, a neaaccentuat devine posterioara nelabială ă9(băscúlį, 
călindári⁄, dător, înắi≈ínťe, măşínă, şắptį, pắhar, pắpuc, zắhar)10 în nordul şi 
vestul Transilvaniei, fenomenul fiind consemnat şi la persoana 1 indicativ prezent a 
unor verbe de conjugarea I (lăs, răbd, scăld, scăp).  

 
2.2. Prin asimilaţie regresivă se manifestă tendinţa de deschidere a lui ă 

protonic la a, deschidere completată şi de modificarea locului de articulare, dintr-o 
vocală posterioară nelabială într-o vocală centrală (situaţie în care vocala tonică este 
a): barbát, batái≈e, camáşâ, carárẹ, gali≈átâ, harmasári⁄, lasát, matásă, primavára, 
barbát, saláş, suparát, ţaráni⁄; fenomenul treceri lui ă protonic la a fost notat şi în 
cazurile cînd accentul cade asupra altei vocale: casúţâ, facút, galúşti, matúşâ11. 
Fenomenul cunoaşte o frecvenţă mai mare în Bucovina şi în graiurile nord-estice, 
fiind întâlnit şi în graiurile din Crişana şi din Ţara Moţilor, mai ales în situaţia în care 
vocala tonică este a. Astăzi, fenomenul este consecvent în majoritatea graiurilor din 
Moldova şi Bucovina (exceptînd partea de sud a Moldovei), dar şi în graiurile 
crişene: camáşâ, harmasári⁄, primavára, barbát, saláş,(SV, Vicovu de Jos); barbát, 
gali≈átâ, îmbracát (SV, Mănăstirea Humorului); maráru, zapádâ, carárį (IS, 
Ursăreşti), casatorít, cau≈utáţ (NT, Farcaşa), aratát, galiátâ, ni≈aparát (NT, Sagna), 
camáşâ (NT, Tazlău; SV, Fîntîna Mare), caldárį (NT, Bălţăteşti), pacát (NT, 
Borleşti), batái≈i (BT, Talpa), camárâ (SV, Crucea), primavára (SV, Pîrteştii de 
Sus; BC, Vîlcele), rabdári (SV, Boroaia), varátic (SV, Broşteni)12. În Bucovina şi în 
unele puncte din nordul Moldovei, fenomenul trecererii lui ă protonic la a fost notat 
astăzi şi în cazurile cînd accentul cade asupra altei vocale: disfacắm, galúşti, matúşâ 
(SV, Vicovu de Jos), parínţâ (BT, Coţuşca; BT, Talpa; NT, Farcaşa; SV, Vicovu de 
Sus), prigatím, paré� tį, caďút, vaďút, bai≈é� t(ă) (SV, Straja), paríntįlį, nacajî	tâ, 
partis⇓élį (SV, Vicovu de Sus), framî	nţ, radicá, (SV, Vicovu de Sus), carúţ, 
sanatu≈ós(SV, Frătăuţii Noi). 

                                                 
9 În trecut, fenomenul era răspîndit în toate graiurile dacoromâne (vezi Gheţie, Introducere, p. 

70), fiind înregistrat şi astăzi, mai ales în Transilvania de centru şi sud, în Banat (unde 
fenomenul este bine reprezentat), în Oltenia (mai puţin în partea de sud-vest) şi în Moldova, 
unde fenomenul este sporadic (căpác, în sud-estul Moldovei, zăhár, în zona central-estică, 
sălte≈á, prin Bucovina), datorită unei tendinţe generale opuse acestui fenomen: deschiderea 
lui ă protonic la a (vezi şi Turculeţ, Dialectologie, pp. 147-148).  

10 Fenomenul nu este înregistrat în graiurile din nord-vestul Transilvaniei în cuvinte de origine 
maghiară: sabău, sighiartău; cf. TDR, p. 359. 

11 Distincţia dintre cele două tipuri (barbát şi batrîn) a fost făcută iniţial de I. Iordan în studiul 
„Un fenomen fonetic românesc dialectal: ă neaccentuat > a”, în: Revista filologică, 1, 1927, 
pp. 117-154. Iordan crede că tipul batrîn s-ar explica prin influenţe străine. 

12 În textele din secolul al XVI-lea, fenomenul apare cu deosebire în zonele unde se vorbeau graiuri 
de tip nordic, deşi în Moldova predomina tendinţa opusă, de trecere a lui a la ă. Pentru aria 
fenomenului şi descrierea lui, vezi Romulus Todoran, „Despre un fenomen fonetic românesc 
dialectal: ă neaccentuat > a”, în: SCL, V, 1954, pp. 63-84; Alexandru Graur, „Cu privire la ă>a în 
româneşte”, în: SCL, IX, nr. 2, 1958, pp. 263-264; Dumistrăcel, Influenţa, pp 169-171. 
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În Crişana, prin asimilaţie regresivă se manifestă mai ales tendinţa de deschidere a 
lui ă protonic la a (situaţie în care vocala tonică este a)13: claditúrặ14, gali≈átâ, malái≈, 
mamalígặ, maritátặ, harmasári⁄, pacát, pacurári⁄, primavára; fenomenul trecererii lui ă 
protonic la a fost notat şi în cazurile cînd accentul cade asupra altei vocale: batrîn, 
batrînặ15, carbúnį, colindatori⁄, îŋcapaţînáţi⁄, matúşă, matuşói≈, padúri≈a, pamînt, 
parínţi⁄, sacúri≈a, sanatós, tarîţặ. Întîlnim, chiar la acelaşi subiect vorbitor atât forme cu 
deschiderea lui ă protonic la a, cât şi forme care nu conservă fonetismul menţionat: 
plăcút, răzbu≈ói≈, părínt’ele, pălíŋcặ, prăjitúri⁄. Fenomenul cunoaşte o frecvenţă destul 
de mare în unele graiuri din Ţara Moţilor, din Ţara Oaşului şi pe valea Crişului Negru (la 
fel ca în Banat, Maramureş şi Bucovina), însă, sporadic, a fost înregistrat în toate graiurile 
dacoromâne16. În Crişana, vocalele posterioare nelabiale ă şi î se develarizează la e şi i 
când sunt precedate de oclusive velare, iar vocala din silaba următoare este una palatală: 
k’emé� şe, sk’inté� i≈ĕ, k’elk’íi≈ (forma k’elk’íi apare, sporadic, în estul judeţului Bihor şi 
în sudul judeţului Satu Mare), întíi≈, g’indésc. Această tendinţă de asimilare regresivă a 
vocalelor posterioare se manifestă şi în afara Crişanei, cuprinzând Banatul, Maramureşul, 
o parte din Transilvania şi Oltenia nord-vestică. 

 
3. Schimbări de localizare în contextul labialităţii 
 

3.1. Rotunjiri ale vocalelor nelabiale. În sud-estul Olteniei (ALR I, pct. 885, 
898) şi sud-vestul Munteniei (ALR I, pct. 900, 922, 940) este semnalată rotunjirea 
vocalei î în exemple ca: lămuie, tămuie, pămûnt, rămûne (u fiind notat şi û).  

În Banat, amintim rotunjirea vocalei a sub accent la ǻ în câteva locuri din 
sudul şi estul Banatului17: ǻpă, ǻripă, cǻpră, źǻnă. 

                                                 
13 În Crişana, fenomenul este mai frecvent în condiţiile în care este posibilă asimilarea la 

vocala a următoare, vocala accentuată, situată într-una dintre silabele următoare, fiind tot a. 
14 În anchetele recent efectuate în comunele Gîrda de Sus, Scărişoara, Arieşeni, din Ţara 

Moţilor, toţi subiecţii vorbitori au oferit explicaţii privind terminologia şi tehnica facerii fînului, 
dar şi diferenţele între clái≈e şi claditúrặ.  

15 La întrebarea Cum îi spui unei femei care a trecut de 70 de ani? majoritatea subiecţilor 
anchetaţi în Ţara Moţilor a răspuns batrînặ, în timp ce subiecţii mai tineri pronunţă fără 
deschiderea vocalei ă, bătrînặ.  

16 Întîlnim, chiar la acelaşi subiect vorbitor, atît forme cu deschiderea lui ă protonic laa, cît şi 
forme care nu conservă fonetismului menţionat: plăcút, răzbu≈ói≈ (b, 60 de ani, 8 clase), 
părínt’ele (f, 41 de ani, 10 clase), pălíŋcặ, prăjitúri⁄ (f, 17 ani, 10 clase).  

17 Acest fenomen este întîlnit în graiul cîtorva localităţi din Banat (Mehadinca, Verendin, Bănia, 
Cuptoare, Cornea), din Hunedoara (Meria) şi din nord-vestul Olteniei (Obîrşia-Cloşani); cf. Frăţilă, 
Probleme, p. 87. Dacă Gustav Weigand (Der Banater Dialekt, în „Jahresbericht des Instituts fur 
rumänische Sprache -rumänisches Seminar - zu Leipzig”. Herausgegeben Dr. Gustav Weigand, 
Leipzig, 1896, p. 214) şi Iorgu Iordan („Un fenomen fonetic românesc dialectal: ă neaccentuat > 
a”, în: Revista filologică, 1, 1927, p. 117-155) consideră fenomenul ca fiind de origine maghiară, 
Dumitru Şandru (Enquêtes linguistiques du Laboratoire de phonétique expérimentale de la 
Faculté des Lettres de Bucarest. V. Vallée de ľ Almăj, în BL, nr. 5, 1927, p. 130) atribuie acest 
fonetism influenţei sîrbo-croate, cu menţiunea că pronunţarea rotunjită a lui a accentuat 
caracterizează vorbirea generaţiei în vîrstă. Vezi şi TDR, p. 244; Frăţilă, Probleme, p. 87. 
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În graiurile crişene, asimilarea vocalică regresivă se manifestă şi în cazul 
vocalelor posterioare nelabiale ă şi î, care se rotunjesc sub influenţa semivocalei 
posterioare labiale u≈(zúu≈ă - pornind de la forma cu constrictiva dentală 
durificată, zî	u≈ă; cotắm - pentru cău≈tăm). 

În special în graiurile crişene, vocala posterioară labială o din diftongul u≈o (în 
poziţie iniţială de cuvânt sau de silabă) se disimilează, pierzîndu-şi rotunjimea şi 
transformându-se în posterioara nelabială ă18: u≈ăi≈, u≈ăráş, u≈ărb, u≈ătávă etc. 
Fenomenul delabializării nu se produce când diftongul u≈o este urmat de consoane 
labiale19: u≈obráz, u≈om etc. 

 
3.2. Deşi întâlnită în corpusul nostru doar în câteva texte moldoveneşti, forma 

tătă (NT, Tazlău, 3; NT, Bălţăteşti, 1; SV, Pîrteştii de Sus, 3), care reprezintă o 
inovaţie a graiurilor din nordul Transilvaniei şi al Moldovei, s-ar justifica prin 
asimilarea lui o≈a (o� ) la ă din silaba următoare. Forma tăt apare în Moldova în 
secolul al XVII-lea, în Transilvania fenomenul fiind întâlnit după 170020. 

 
3.3. Rotunjirea vocalei iniţiale î etimologice din cuvinte precum umblu, umplu, 

umflu, care se produce din secolul al XVI-lea în scrieri datorate unor munteni 
(Coresi, Moxa) şi după 1750 în tipărituri din Moldova şi Transilvania, se explică 
prin asimilaţie vocalică regresivă. Astăzi inovaţia este întâlnită în aria sudică a 
dacoromânei, în jumătatea sudică a Moldovei şi în sudul Transilvaniei.  

Se păstrează, însă, î accentuat, iniţial, etimologic (în cea mai mare parte a 
teritoriului subdialectului moldovean) în cuvinte precum î∋mblă (lat. á- + mbl + 
voc., din lat. ambulo, -āre, a devenit ă-, *ắmblu, şi apoi îmblu21, formă curentă în 
texte din secolul al XVI-lea; trecerea la forma umblu are loc după 1600) şi î∋mple 
(lat. ĭmpleo, implēre a dat forma neatestată *emplo, apoi ắmplu şi împlu), îm↑fla 
(<lat. inflare). Fenomenul este consemnat, în textele analizate, în partea de nord-est 
a Ardealului, în Moldova de nord şi în Bucovina, în Botoşani, dar şi izolat în 
judeţul Hunedoara: îmblá (BN, Ilva Mare, 5; BT, Păltiniş, 1, 2; SV, Straja, 5; SV, 
Vicovu de Sus, 3; SV, Frătăuţii Noi, 5; SV, Broşteni, 1), îmbláu≈ (SV, Fîntîna 
Mare, 1); î	mple(HN, Dealul Babii, 1); îm↑fláţ (BT, Talpa, 1). În limba scrisă în 
Moldova din secolul al XVI-lea sunt preponderente formele cu î- iniţial, 
etimologice. 

                                                 
18 Fenomenul curpinde, pe lîngă graiurile crişene, şi pe unele din centrul Transilvaniei. 
19 Vezi Andrei Avram, „Trecerea lui [u≈o] la [u≈ă] în graiul crişean”, în: SCL, XIII, 1962, pp. 

325-336. 
20 Vezi Gheţie, Introducere, p. 80. 
21 Prezenţa lui î iniţial în pronunţia verbului îmblá (< lat. ambŭlo) şi a derivatelor acestuia 

reprezintă un fonetism etimologic (grupul fonetic latinesc á + m + consoană, din lat. abŭlo, a 
devenit *ă-, *ămblu, şi apoi î-, îmblu. Vasile Arvinte (în Studiu lingvistic, p. 51) remarcă, 
pentru limba scrisă în Moldova din secolul al XVI-lea, preponderenţa variantelor cu î- la 
verbul amintit. 
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În ciuda eterogenităţii invocate de majoritatea lingviştilor, adverbele din 

diferite limbi romanice prezintă multe similitudini. Comparaţia la adverbe a fost 
considerată de unii cercetători unicul criteriu de flexiune, adverbul fiind considerat 
astfel „o parte de vorbire în general neflexibilă”1.  

Aşa cum s-a demonstrat însă, „comparaţia nu reprezintă un criteriu de 
flexiune propriu-zisă, întrucât, în limba română, diversele sale valori se realizează 
perifrastic, cu ajutorul morfemelor libere”.2 

Datorită îmbogăţirii adverbelor modale cu un număr foarte mare de 
neologisme – majoritatea provenite din adjective prin adverbializare – 
compatibilitatea clasei adverbului cu gradele de comparaţie a crescut considerabil 
faţă de limba veche. 

În ceea ce priveşte expresia gradelor de comparaţie se pot observa atât 
unificarea definitivă a formanţilor diverselor valori din sistemul adverbial şi 
adjectival, cât şi diversificarea stilistică a mijloacelor de exprimare, odată cu 
îmbogăţirea lor, în special, cu elemente lexicale. 

Caracteristică adjectivului şi adverbului, categoria comparaţiei este definită şi 
prezentată diferit în diversele gramatici sau studii speciale care i-au fost consacrate 
atât în lingvistica românească, cât şi în cea străină.  

Divergenţele privesc, în esenţă, inventarul de valori ale categoriei, 
interpretarea şi gruparea lor, fiind determinate, în general, de concepţia diferită a 
autorilor şi de metoda utilizată în analiză. 

De aceea, considerăm că este necesară o analiză succintă a sistemului de valori 
al acestei categorii.  

În gramaticile tradiţionale, luându-se ca model sistemul din latină, categoria 
comparaţiei este descrisă ca un sistem cu trei trepte de intensitate, reunind opt 
valori: 

- „pozitiv”; 
- „comparativ” (de egalitate, de superioritate şi de inferioritate); 
- „superlativ”: – relativ (de superioritate şi de inferioritate); 
- absolut (de superioritate şi de inferioritate) 

                                                 
1 Mioara Avram, 1997, p. 252. 
2 Georgeta Ciompec, 1985, p. 14. 
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Examinând obiectiv valorile inventariate în GA, se poate constata, în 
primul rând, opoziţia dintre intensitatea absolută, fără termen de comparaţie – 
care grupează pozitivul şi superlativul absolut – şi intensitatea relativă, 
presupunând un termen de comparaţie, explicit sau implicit, care include 
celelalte componente: comparativul de egalitate şi de inegalitate, precum şi 
superlativul relativ. 

 
1. Valorile intensităţii absolute – între acestea se stabileşte o opoziţie pur 

cantitativă: pozitivul exprimă intensitatea Ø, însuşire pur şi simplu, iar superlativul 
absolut – intensitatea maximă a însuşirii, privită în raport cu ea însăşi, în sine.  

Opoziţia superioritate/inferioritate distinge, în cadrul intensităţii forte, 
„superlativul absolut de superioritate” şi „superlativul absolut de inferioritate”. 

 
2. Valorile intensităţii relative, exprimând diverse raporturi cantitative între 

doi termeni (obiecte sau procese) în baza unor însuşiri comune sau între două 
momente de existenţă ale aceleiaşi însuşiri, realizează următoarele opoziţii binare: 

a) referinţă inclusă („superlativul relativ”) / referinţă noninclusă 
(„comparativul de egalitate” şi „de inegalitate”).  

Ceea ce distinge superlativul relativ de comparativ este natura referinţei: în 
primul caz, termenul comparat este inclus în grupa termenului cu care se compară 
(Maria cântă cel mai frumos dintre fete), în cel de-al doilea caz, termenul comparat 
este exclus din termenul la care se referă, indiferent că referinţa este simplă (Maria 
cântă mai frumos ca Ioana) sau multiplă, generalizată (Maria cântă mai frumos 
decât celelalte). 

b) egalitate („comparativul de egalitate”) / inegalitate „comparativul de 
inegalitate” şi „superlativul relativ”).  

Aşadar, din acest punct de vedere, comparativul de inegalitate şi superlativul 
relativ se situează pe aceeaşi poziţie. Este de observat, de asemenea, că, în cadrul 
acestei opoziţii, comparativul de egalitate şi cel de inegalitate sunt termeni 
corelativi, în timp ce superlativul relativ nu dispune de un corelativ, cu o expresie 
particulară, specifică.  

c) Superioritate/inferioritate este o opoziţie subsumată inegalităţii, distingând 
deci valorile corespunzătoare în cadrul superlativului de inegalitate (Mihaela cântă 
mai frumos decât Ioana /Ioana cântă mai puţin bine decât Andreea) şi al 
superlativului relativ (Maria cântă cel mai bine din clasă / Ioana cântă cel mai 
bine din clasă). 

Având în vedere opoziţiile semnalate, valorile intensităţii relative se 
caracterizează prin câte două trăsături pertinente, la care, în cazul inegalităţii se mai 
adaugă trăsătura inferior/superior, după cum urmează: 
– comparativul de egalitate: egalitate noninclusă; 
– comparativul de inegalitate: inegalitate (superioritate sau inferioritate) noninclusă; 
– superlativul relativ: inegalitate (superioritate sau inferioritate) inclusă. 
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3. Exprimarea analitică a categoriei comparaţiei, cu ajutorul morfemelor 

libere, creează mari dificultăţi de ordin teoretic şi practic în stabilirea inventarului 
de valori pentru că, dacă în cazul „formelor simple” (sintetice), afixele flexionare 
sunt acceptate fără rezerve ca mărci gramaticale, în ce priveşte „formele compuse” 
(analitice), acestea sunt excluse din discuţie, ca structuri funcţionale complet 
diferite de formele flexionare, sau dacă principal sunt admise ca unităţi 
morfologice, se pune problema demonstrării pentru diversele cazuri, a caracterului 
lor gramatical. 

Delimitarea „formelor compuse” care se situează funcţional la acelaşi nivel cu 
formele flexionare de îmbinările negramaticalizate prezintă un interes deosebit care 
depăşeşte domeniul comparaţiei, întrucât înlocuirea formelor sintetice din latină cu 
forme analitice în limbile romanice, în general, apare ca o tendinţă ce efectuează şi 
alte categorii gramaticale. Lipsa unor criterii ferme, general aplicabile, a dus la 
interpretări variate ale diverselor forme analitice. 

Gradele de comparaţie romanice, realizate esenţialemente analitic, sunt 
specifice adjectivelor şi adverbelor (substantivele putând primi doar în anumite 
contexte grade de comparaţie: fr. j’ai très froid, rom. îmi este foarte frig). 

Cele câteva forme de comparativ şi de superlativ sintetice (în afară de limba română, 
unde aceste forme nu sunt atestate şi unde gradele de comparaţie pentru o semnificaţie 
identică se realizează într-o manieră analitică: mai bine, mai rău, mai puţin (cf. fr. mieux, 
it. meglio/rom. mai bine), aparţin, în general, celor mai folosite adverbe. 

Acestea fac parte din vocabularul fundamental al limbilor romanice: lat. 
melius, lat. minus, fr. mieux, fr. pis/pire, fr. moins, it. meglio, it. peggio, it. meno, 
sp. peor, sp. menos, port. pior, port. menos. 

Pe măsură ce limbile au evoluat, folosirea analitică s-a impus, ajungându-se în 
limbajul actual la structuri constituite cu ajutorul lui magis şi plus. 

Există şi alte adverbe care contribuie la realizarea gradelor de comparaţie:  
- franceză – tant, moult, assez etc.;  
- română – atât, destul, tare etc.; 
- italiană – tanto, assai, molto etc.;  
- spaniolă – fuerte, tan, tanto, muy, mucho etc.; 
- portugheză – tão, tanto, muito etc.  
Al doilea termen al comparaţiei este, în general, în fr. que, în rom. ca, decât, 

dintre, din, în it. di, în sp. come, în port. come sau un descendent al adverbului latin 
quamodo. 

Superlativul relativ se aseamănă comparativului doar că i se adaugă articolul 
hotărât cu valoare neutră sau invariabilă: fr. le, it. il, sp. lo, port. o. 

În română se foloseşte un articol demonstrativ care apare doar în limba 
populară, regională ăl (ăl mai bine) sau în limba literară (Maria pronunţă cel mai 
corect). 
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Gradul pozitiv nu implică nicio precizare privind intensitatea, dar admite 
comparaţia prin unele sintagme care-l fac echivalent cu un comparativ de egalitate 
(muncitor ca tine). El este considerat termenul zero, neutru din punctul de vedere al 
intensităţii, şi constituie punctul la care se raportează celelalte grade ale intensităţii. 

Gradul comparativ indică evaluarea intensităţii însuşirii ca superioară, egală 
sau inferioară în raport cu aceeaşi însuşire a altui/altor obiect(e) sau a aceluiaşi 
obiect (în circumstanţe diferite) ori în raport cu altă însuşire care trimite fie la 
acelaşi obiect, fie la obiecte diferite. Gradul comparativ poate exprima, deci, 
egalitatea sau inegalitatea; în ultimul caz se disting comparativul de inferioritate şi 
cel de superioritate. Toate varietăţile comparativului presupun, din punct de vedere 
formal, asocierea mărcilor graduale antepuse cu adverbul la gradul pozitiv, urmat, 
de obicei, de reperul comparaţiei 

Superlativul absolut dispune de o anumită libertate şi cea mai mare parte a 
formelor sunt constituite cu ajutorul unui adverb sau al unui sufix specific 
diminutival: fr. un tantinet, rom. puţinel, it. pochino, sp. un poquito, port. 
poucachinho, de origine savantă sau împrumut: fr. pianissimo, rom. pianissimo, it. 
prestissimo, sp. prontissimo, port. pouquissimo. 

Adverbul romanic se situează, alături de prepoziţie, conjuncţie şi interjecţie, 
sub semnul invaribilităţii formale. 

Doar categoria comparaţiei apropie această parte de vorbire de cuvintele 
variabile. Această modificare formală a adverbului este externă pentru că nu 
afectează în mod esenţial structurile primare semice şi morfologice ale adverbului. 
Ca şi în cazul adjectivului, comparaţia modifică din punct de vedere semantic 
enunţul, şi nu structura semică iniţială a adverbului. 

Am constatat, pe parcursul analizei, că gradele de comparaţie romanice sunt 
esenţial analitice: superlativul relativ se aseamănă comparativului, doar că i se 
adaugă articolul hotărât cu valoare neutră sau invariabilă, în timp ce superlativul 
hotărât dispune de o anumită libertate, majoritatea formelor fiind constituite cu 
ajutorul unui adverb sau al unui sufix specific diminutival. 
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EVOLUŢII SEMANTICE RECENTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 

MIŞTO ŞI „FAMILIA” SA 
 

Mariana VÂRLAN 
mariana_varlan@yahoo.com 

 
 
1. Despre dinamica, vitalitatea şi creativitatea internă a limbii române de după 

1990 s-a spus foarte mult1 şi, cu siguranţă, se va mai vorbi2.  
Prin intermediul presei, televiziunii şi al internetului, comunicarea informală 

realizată prin argou, jargon, limbaj popular, familiar sau colocvial aduce cu sine o 
diversitate pitorească şi un colorit de necontestat. 

Pentru comunicarea de faţă, ne-am oprit asupra acestui pitoresc adus de 
lexemul mişto şi familia sa lexico-semantică.  

Corpusul a fost extras din cele două site-uri consacrate limbajului familiar şi 
argotic, inovaţiilor şi cuvintelor la modă (123urban.ro şi dictionarurban.ro)3, alte 
site-uri de pe internet, din Dicţionar de argou al limbii române, George Volceanov, 
2006 (DARG), şi din revista Academia Caţavencu. 

 
2. De origine ţigănească4, forma mişto a pătruns cu uşurinţă în limba română 

ca sinonim al adverbului invariabil bine, dar şi ca adjectiv cu sensurile superlative 
„foarte bun”, „foarte frumos”. Folosit în registrul colocvial-argotic pentru emiterea 
unor calificative pozitive, mişto este concurat puternic de sinonime mai vechi sau 
mai noi, precum: marfă, cool, fain, ok, trendy, belea, caşto5 etc. 

Evoluţia actuală a acestui cuvânt înregistrează şi oscilaţii ale sensului iniţial, 
raportate la contextele de limbă în care acesta se regăseşte. De pildă, în structura 
expresiei a lua la mişto se actualizează un sens negativ „a ironiza, a batjocori pe 
cineva, a persifla”. Fie ca element constitutiv al unor expresii şi locuţiuni, fie ca 
bază în cuvinte derivate sau în conversiuni, sensul vocabulei sau al structurii 

                                                 
1 Avram, 1996, Rodica Zafiu, 2001, Adriana Stoichiţoiu-Ichim, 2001, 2006, Gruiţă, 2006 etc. 
2 „Româna este (…) un sistem dinamic pentru a produce în continuare semnificate şi expresii; 

ca sistem dinamic, româna nu cuprinde numai ceea ce s-a spus deja, ci şi ceea ce se poate 
spune în română, nu doar ceea ce există acum sau a existat înainte în română ca limbaj 
realizat, ci şi ceea ce ar putea să se producă drept fapt de limbă română, în acord cu 
aceleaşi reguli sistematice, adică după aceleaşi moduri de a face.” E. Coşeriu, 2009, p. 145.  

3 Acestea imită un site în engleză, consacrat slangului - Urban Dictionary 
(www.urbandictionary.com.) 

4 Provine, de fapt, din adverbul ţigănesc miśto. Vezi şi DEX2, s.v. mişto. 
5 Caşto face parte din vocabularul noii generaţii, păstrând sensul de „bun, frumos” al lui 

„kushto” din romaní, adevarul.ro/cultura/istorie/o-carte-misto-despre-cuvinte-naspa. 
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frazeologice (apreciativ sau peiorativ, cu nuanţe ironice) se răsfrânge asupra 
întregului context.  

Considerat „cuvânt-emblemă al argoului românesc”6, mişto a rămas în uz atât 
cu forma invariabilă (ca adverb şi adjectiv), cât şi cu o familie lexicală demnă de 
luat în seamă. Majoritatea membrilor sunt derivate7 cu sufixe adjectivale (miştocar, 
miştoacă, miştocuţ, miştocăresc, miştocănesc), la care se adaugă câteva derivate cu 
sufixe substantivale (miştocărie, miştocăreală), un derivat verbal (a miştocări), 
unul adverbial (miştocăreşte) şi două forme obţinute prin conversiune 
(miştocăreasca, miştoul). La acestea se adaugă mai multe locuţiuni şi expresii care 
dovedesc dinamismul acestui cuvânt în argou, şi nu numai. 

 
2.1. Sensul foarte general al cuvântului permite numeroase variaţii semantice, 

fapt ce i-a dat posibilitatea să intre în limba comună. De la atitudinea pozitivă 
specifică sensului superlativ se trece foarte uşor către cea glumeaţă sau ironic-
batjocoritoare8 (DARG înregistrează următoarele sensuri: pentru mişto ca subst. 
„ironie, batjocură”, ca adj. „bun, frumos”, ca adv. „frumos”, pentru miştocar, adj. 
cu 4 forme flexionare: „ironic, batjocoritor, glumeţ, frivol, neserios”, ca subst. 
„vorbitor de argou”; miştocăreală şi miştocări conţin aceleaşi sensuri). 

Semnificaţia „frumos, uimitor, fain, cool, interesant” se actualizează 
contextual în enunţuri familiar-colocviale, cu caracter insolit, purtând în 
nenumărate situaţii amprenta adolescentină: 

„ – Mamă, ce maşină mişto şi-a tras ăla!” http://www.123urban.ro. 
„Hipsterii sunt oamenii ăia care ascultă muzică mişto, se îmbracă bizar dar 

cool, sunt la curent cu toate noutăţile, salvează câinii, pisicile şi lumea, în 
general…”, http://metropotam.ro/La-zi/Ce-e-hipsterul-in-viziunea-bucurestenilor-
art3283708855. 

„O carte mişto despre cuvinte naşpa, adevarul.ro. 
Uneori, definirea noţiunii mişto este strâns legată de semnificaţia pe care o 

induce locutorul:  
Prin „oameni mişto” sunt desemnaţi cei care au votat USR (la alegerile din 11 

decembrie 2016)”, https://gandeste.org. 
Ideea de superlativ a lexemului mişto este redată prin morfemele deja 

consacrate: 
„De ce România este cel mai mişto loc din lume”, https://www.vice.com/ro/ 

article/de-ce-romania-este-cel-mai-misto-loc-din-lume;  

                                                 
6 http://www.romlit.ro/naspa. 
7 Este cunoscut faptul că sufixarea este mijlocul derivativ cel mai productiv în registrul argotic. 

Ca urmare a derivării, argoul românesc s-a îmbogăţit cu câteva familii lexicale: şucăr, 
şucăreală, a (se) şucări, şucărit; şmen, şmenar, şmenit; a (se) roi, roială, roire, roit, roiu! 
Apud Adriana Stoichiţoiu-Ichim, 2001, p. 132. 

8Adăugarea sensului „ironie, batjocură” este considerată neclară de Rodica Zafiu, 
http://www.romlit.ro/mito_i_legenda_bastonului. 
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„Ştiţi care este cea mai mişto cascadorie din filmul de faţă?” 
http://www.catavencii.ro/filmul-zilei-stirile-de-acasa;  

„Am descoperit pe Vimeo 3 scurtmetraje super mişto.” www.cosmincengher.ro/ 
3-scurtmetraje-vimeo18 aug. 2016, [muzică] Arăbească super mişto!). 

În perioada actuală, mişto a fost atestat alături de construcţia cu valoare 
superlativă „de tot”, care îl însoţeşte şi ca un determinativ cu valoare cantitativă: 

„– Eh? Cum arată? 
„– Mişto de tot, nene, mişto!” http://www.123urban.ro 
„–  E mişto de tot gagica aia.” http://www.123urban.ro 
„Dominos are nişte angajaţi mişto de tot.” https://www.zoso.ro/dominos-niste-

angajati-misto/ 
„Căutăm o ospătăriţă mişto de tot, pentru care munca într-un bar, cu clienţii 

noştri deosebiţi, să fie mai degrabă o plăcere decât o datorie”, 
https://www.facebook.com/podulviilor9/photos/a. 

 
2.2. Nuanţele evaluative cu valoare depreciativă, ironică, minimalizatoare se 

regăsesc îndeosebi în formaţiile derivate: 
„Ponta, miştocar şi la Botoşani”, http://www.botosaneanul.ro. 
„Pentru că ele, sărmanele Babe, de-atâta suferinţă, aşteptare şi credinţă, 

aproape că s-au sfinţit aşa, şi ele, tot ţinându-se de funia rugăciunii înălţate către 
Cer. Şi s-ar duce pe ea în sus, să nu deranjeze ieşenii spilcuiţi şi miştocari…”, 
http://www.activenews.ro/stiri-social. 

„Din comportamentul tău, nu mai eşti aşa nesuferit şi miştocar.” 
https://ask.fm/KosmynKosmy/answers/137839625531 

Unele contexte primesc evaluări suplimentare: 
„Acum eu cred că eşti un miştocar clasa întâi şi vrei să enervezi lumea.” 

https://horatiubuzatu.wordpress.com/2013/08/16/comunismul-n-a-murit-
comunismul-se-transforma. 

„Miştocar din cale afară şi, zic gurile rele, suporter inveterat al licorii lui Bachus, 
Liviu Mihaiu, jurnalistul arivist care poseda un talent nativ din cerul gurii până în 
vârful peniţei, este, până la urmă, doar un combinator oarecare din peisajul autohton.” 
 http://www.ziarelive.ro/stiri/liviu-mihaiu-intruchiparea-perfecta-a-zicalei-cum-este-
stapanul-asa-este-si-sluga.html 

Derivatele miştocuţ şi miştoacă, mai rar întâlnite, sunt atestate cu precădere pe 
internet, atenuând într-o oarecare măsură valoarea depreciativă: „e miştocuţ restul 
ziarului”, „Apartamentul pe care îl vizitam era foarte frumuşel, cu un balcon lung, 
camere spaţioase, chiar miştocuţ”, https://idaho.ro/2014/viata-comun.html; „Generaţia 
cu cheia de gât sună miştocuţ.”, alphablog.ro/2016/01/copiii-din-ziua-de-azi. 

„Amândoi sunt avocaţi şi formează o echipă miştoacă”, „cu o 
carieră miştoacă”, www.ovidiumilitaru.ro/seriale-misto-reincep-vara/; „Am 
impresia că o să mai fac altă nuntă la care o să am o rochie miştoacă, de care să îmi 
placă.” www.catavencii.ro, Jurnalul Elenei B;  
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„Ideea fetei e chiar miştoacă.” https://www.wattpad.com/story/53954909-
analfabetii-de-pe-wattpad. 

Miştocănesc atestat cu sensul „care este caracteristic unei publicaţii satirice” 
(„umorul miştocănesc al Academiei Caţavencu”, Vârlan, 2012, p. 176) este un 
derivat care poate fi analizat şi ca rezultat al contaminaţiei dintre mişto şi 
mitocan + -esc sau poate reprezenta o variantă de deformare a cuvântului 
miştocăresc.  

Miştocăreală, derivat abstract cu o expresivitate aparte, are la bază verbul a 
miştocări la care se adaugă sufixul de origine slavă -eală:  

„Nume predestinat ironiilor din start, mai ales la miştocăreala românească 
căreia numai să-i dai motiv şi explodează. Dacia Insolenza, Dacia Somnolenza sau 
Dacia Impotenza.”, A.C., nr. 22/2003, p. 19)9;  

„da acu că te-am prins, zi-mi şi mie cum defineşti tu miştocăreala?”, 
http://blogul-tapirului.tapirul.net.  

„Miştocăreala este coliva românului….În piaţă am observat multă miştocăreală. 
http://cojocari.ro/2017/02/coliva-romanului-mistoul-cel-de-toate-zilele. 

Valoarea abstractă este prezentă şi prin formaţia substantivală miştocărie, 
folosită cu precădere în limbajul politic postdecembrist: 

„Mă gândeam că noul preşedinte are în el genă de neamţ veritabil şi nu se va 
coborî la nivelul de miştocărie ieftină şi, uneori, de mahala de care am tot avut 
parte în ultimele două mandate.” https://argument-cs.ro/content/ironic. 

„Privind lucrurile din afara spectrului politic, ceea ce se petrece în aceste zile 
seamănă mai degrabă cu o miştocărie generală la adresa electoratului român, 
pe fond de trădare a aceluiaşi electorat. Miştocărie din partea actualei coaliţii 
majoritare, care din moment ce nu îşi mai agreează propriul guvern de stânga, 
rezultă că mare parte din membrii PSD-ALDE din Parlament, au trecut tacit de 
partea opoziţiei de dreapta.” r-26500.blogspot.com. 

 
2.3. Cele două conversiuni atestate în presa scrisă întăresc şi mai mult poziţia acestei 

vocabule în peisajul contemporan: miştocăreasca denumeşte o limbă nouă care se 
caracterizează prin expresii ironice, ambigue, înşelătoare, neserioase10. De asemenea, 
miştocăreasca aparţine tinerei generaţii, ca limbaj prototipic, ale cărei „lexeme au adesea 
conotaţii peiorative, fiind aruncate în lupta pentru demascarea imoralităţii, a corupţiei şi 
a nedreptăţilor care erodează societatea românească de la vârf către bază”11.  

Zicala clientul nostru, stăpânul nostru a devenit slogan Clientul 
nostru, miştoul nostru. www.ebihoreanul.ro/stiri/bihoreanul-tip.../clientul-nostru-
mistoul-nostru-83710.html 

„Românii au miştoul în sânge. Orice le-ai face, ei vor găsi o cale să râdă. Să 
râdă de ei, de situaţia lor sau chiar de tine. Doar dacă îi iei miştoul, l-ai distrus… 

                                                 
9 M. Vârlan, 2012, p. 67. 
10 R. Zafiu, 2001, p. 204. 
11 DARG, p. 15. 
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Au şi alte popoare miştourile lor, dar o chestie pe care am observat-o, miştoul 
românesc este cel care a durut. Cel care i-a trecut iniţial printr-o suferinţă.” 
http://cojocari.ro/2017/02/coliva-romanului-mistoul-cel-de-toate-zilele. 

 
2.4. În ceea ce priveşte locuţiunile şi expresiile în structura cărora intră cuvântul 

mişto, majoritatea înregistrează sensuri depreciative. Ele sunt folosite pentru a 
caracteriza oamenii, faptele acestora, anumite situaţii şi, mai cu seamă, pentru a 
caracteriza aspecte negative din comportamentul psihosociolingvistic al vorbitorilor.  

Chiar dacă vorbitorii de argou sunt preocupaţi întotdeauna de înnoire şi 
expresivitate, exemplele atestate în româna actuală se bazează pe tipare deja 
existente în vocabularul limbii noastre: 

A face mişto: „băi, faci mişto de codul profei?” fmi.unibuc.ro/arhiva-
forum/viewtopic.php?p=7850&sid 

„De multe ori tinerilor le place să facă mişto şi glume proaste mai ales la adresa 
celui care se supără şi arată această supărare”. https://moldovacrestina.md/ce-sa-faci-
cand-esti-luat-la-misto. 

A lua la mişto este reprezentativ prin familia sinonimică extrem de numeroasă: 
a ironiza, a miştocări, a-şi bate joc, a lua peste picior, a lua împrejur pe cineva 
(DARG, p. 153), a lua în balon / în zeflemea / în răspăr / în băşcălie etc. 

Internetul oferă sugestii şi sfaturi pentru cei care au parte de această experienţă 
nu tocmai plăcută: 

„Ce să faci când prietenii te iau la mişto? (5 sfaturi) 
Nu lua aproape la inimă când eşti luat la mişto! 
Nu lua pe alţii la mişto! 
Nu da prilej să fii luat la mişto! 
Alege bine prietenii care nu-şi găsesc plăcerea în a lua la mişto! 
Iartă pe cei ce te iau la mişto! (https://moldovacrestina.md/ce-sa-faci-cand-

esti-luat-la-misto/) 
Alte două locuţiuni, cu valoare adverbială, îmbogăţesc familia frazeologică a 

vocabulei discutate: la mişto „o modalitate de a vorbi altfel” cu varianta aferezată la 
şto12 şi fără mişto (DARG, p. 103), cu semnificaţia de-adevăratelea, serios, sincer. 

 
3. Concluzii 
Fie că sunt folosite de vorbitori obişnuiţi sau de publicişti, fie că au intrat în 

limbajul colocvial al tinerilor dornici de a se solidariza cu cei din aceeaşi generaţie 
şi de a avea un cod comun cu al celor din aceeaşi gaşcă, termenii argotici ocupă un 
loc aparte în limba vorbită, dar şi pe numeroase forum-uri de pe Internet. Nevoia de 
noutate permanentă, dorinţa de expresivitate ludică şi nonconformismul fac 
posibile astfel de apariţii surprinzătoare care caracterizează comunicarea informală. 

                                                 
12 Forma şto apare mai ales în varianta substantivizată - ştouri „ironii, glume”. Procedeul s-a 

extins şi la restul familiei lexicale: ştocar (< miştocar), ştocăreală (< miştocăreală). 
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Lexemul mişto, considerat „cuvântul fundamental al argoului românesc”13, cu 
o istorie de necontestat, conturează, la nivel pragmatic, o serie de atitudini, 
comportamente lingvistice, acte de limbaj prototipice (vezi, infra) de la cel 
pozitivist, apreciativ la cel negativist, depreciativ, indirect, ironic, evaziv. 
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Încercarea de a da o definiţie proverbului a suscitat de-a lungul timpului puncte 

de vedere diferite. Chiar dacă specialiştii s-au situat în tabere uneori antagonice, 
abordând proverbul din diverse perspective, aceştia1 par să se pună de acord în 
privinţa unui aspect, şi anume, prezenţa încurcăturii metaforice în enunţul proverbial.  

Proverbul presupune un proces metaforic şi, chiar dacă subiectul a fost abordat 
de mai mulţi lingvişti2, întrebarea care apare este dacă această metaforicitate 
constituie trăsătura definitorie a proverbului. Analiza acestui aspect este 
importantă, deoarece permite confirmarea sau infirmarea ipotezei metaforicităţii 
intrinsece a enunţului proverbial. 

Aşa cum am menţionat deja, metafora constituie obiectul de cercetare al unui 
număr important de lucrări din literatura de specialitate. Prezenţa acesteia reprezintă 
unul din criteriile de departajare între proverb şi celelalte formule sapianţiale. Totuşi, 
încurcătura metaforică nu este întotdeauna prezentă, aceasta nefiind obligatorie 
pentru ca un enunţ cu caracter de generalitate să devină proverb.  

În domeniul paremiologiei, specialiştii sunt de acord că metafora ocupă un loc 
privilegiat, însă au viziuni diferite în ceea ce priveşte definiţia, funcţionarea şi rolul 
pe care aceasta îl îndeplineşte în enunţul proverbial. Relaţia stabilită între proverb 
şi metaforă a dat naştere la două puncte de vedere diferite. Pe de o parte, există 
susţinători ai ideii conform căreia toate proverbele au o încurcătura metaforică 
(Lakoff, Turner, Buridant), pe de alta, lingvişti precum Kleiber, Anscombre şi 
Arnaud consideră că aceasta poate lipsi, uneori, sensul enunţului proverbial fiind 
strict literal.  

Având ca punct de plecare relaţia ce se stabileşte între sensul literal al 
enunţului proverbial şi sensul său real, metaforic, Kleiber distinge trei categorii de 
proverbe: metaforice, parţial metaforice şi literale.  

                                                 
1 Irène Tamba, 2000, „Formules et dire proverbial”, în: Langages,139; Mirella Connena – 

Georges Kleiber, 2002, „De la métaphore dans les proverbes”, în: Langue franaise,134, pp. 
58-77; Georges Kleiber, 2004, Pourquoi certains proverbes sont-ils necessairement 
métaphoriques et d`autres non, în F. Oliveira – I.M.Duarte (eds.), Da lingua et do Discurso, 
Porto: Campo das Letras, Charlotte Schapira, 1999, Les stéréotypes en français, Paris: 
Ophrys. 

2 Ibidem. 
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Pentru a releva modul de manifestare şi funcţionare al metaforei în gândirea 
populară, în cele ce urmează, vom supune analizei doar prima categorie 
menţionată, şi anume, pe cea a proverbelor metaforice.  

Proverbele metaforice, ca structuri prototipice, sunt cele care ridică cele mai mari 
dificultăţi în ceea ce priveşte analiza semantică. Acestea prezintă două caracteristici, şi 
anume, o trecere abstractă de la o situaţie hiponimică la una hiperonimică şi o 
transgresiune referenţială, adică o proiecţie metaforică asupra omului:  

Astfel, putem lua în considerare proverbele: 
Piatra ce se rostogoleşte nimic dobândeşte.  
Găina înaintea cocoşului nu cântă.  
Noaptea toată vaca-i neagră. 
Acestea pot fi acceptate doar din perspectivă metaforică, deoarece nu sensul 

literal al termenilor (piatră, găină, cocoş etc.) trebuie luat în considerare, ci sensul 
de om pe care îl desemnează cele trei cuvinte-cheie.  

Pentru a ilustra cea de-a doua caracteristică a proverbelor metaforice, şi 
anume, depăşirea dimensiunii hiponimice şi trecerea în cea hiperonimică, Kleiber 
oferă exemplul:  

Fr.: Chat échaudé craint l’eau froide. / Rom: Cine s-a ars cu ciorbă suflă şi-n iaurt. 
Acesta exprimă trecerea dinspre particular către general. Arsura nu reprezintă 

decât un caz particular dintr-o categorie mai largă de incidente neplăcute, iar ideea 
pe care o transmite proverbul este aceea că dacă cineva a avut parte de un 
eveniment foarte neplăcut, va fi extrem de precaut în situaţiile asemănătoare, deşi, 
în mod normal, acestea nu reprezintă un pericol3. 

Cercetările demonstrează că, în majoritatea cazurilor, proverbele fac referire la 
om prin intermediul metaforei, fapt pentru care prezenţa încărcăturii metaforice 
este considerată trăsătura definitorie a proverbului. Ca şi comparaţia, metafora 
asociază două lucruri, două realităţi care au o trăsătura comună. Această asociere 
este realizată prin mecanismul metaforei in praesentia sau in absentia. In 
praesentia, atunci când cele două realităţi sunt explicite şi cei doi termeni ai 
comparaţiei, termenul comparat şi cel comparant, apar în enunţul proverbial, 
precum în proverbul Leac la rană, muierea cea bună. 

În acest exemplu, observăm că relaţia de sinonimie paremiologică ce se 
instalează între primul segment şi cel de-al doilea este cea care conferă încărcătura 
metaforică a proverbului. Putem vorbi despre metafora in absentia, atunci când 
cele două realităţi comparate nu coexistă, una dintre ele, comparantul, fiind 
explicită, iar cealaltă, comparatul, fiind decodificată în contextul în care aceasta 
apare. 

Metafora in absentia apare într-un număr important de proverbe, comparatul 
implicitat fiind evocat de destinatar. Apare, deci, o comparaţie implicită între 

                                                 
 3Ibidem. 
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termenul metaforic şi termenul cu care acesta este asociat. Spre exemplificare 
putem oferi proverbul Aşchia nu sare departe de trunchi.  

În acest exemplu, remarcăm prezenţa comparantului şi suprimarea 
comparatului: termenul aşchia face referire la copil, descendenţi, iar termenul 
trunchi reprezintă părinţii. În acest caz, doar contextul poate stabili legătura între 
metaforă şi referent, comparatul fiind absent. Este adevărat că proverbele 
metaforice atrag mai mult atenţia, intrigă şi îndeamnă la reflecţie mai mult decât 
cele strict literale.  

Gradul de opacitate sau de transparenţă semantică ce caracterizează proverbele 
a suscitat o serie de întrebări. G. Kleiber vorbeşte despre un nivel denominativ care 
ar putea fi aplicabil şi în cazul metaforei în context proverbial. 

În opinia sa, toate proverbele sunt denominări polilexicale. Cu alte cuvinte, 
exprimă o entitate, un tot. Acestea constituie unităţi codificate, ce trimit la o 
entitate generală, unităţi ce au în acelaşi timp formă şi referinţă fixă4. Locutorul 
care inserează în discursul său un enunţ proverbial nu devine şi autorul formei 
acestuia, nefiind responsabil de alegerea cuvintelor, de combinarea acestora şi de 
procesul metaforic, deoarece formula proverbială enunţată reprezintă o 
denominare, adică asocierea stabilă a unei forme şi a unui sens5. Dacă acceptăm că 
proverbele sunt denominări, ar fi logic să afirmăm că toate sunt opace, din punct de 
vedere semantic, deoarece sensul global nu este rezultatul combinării sensului 
constituenţilor lexicali ai structurii sintaxice. Această perspectivă ar putea fi 
aplicabilă doar proverbelor cu încărcătură metaforică. Astfel, putem considera că 
proverbele literale sunt tranparente întrucât sensul acestora este cel al combinării 
constituenţilor lor, deci au un sens descriptiv, pe când cele metaforice prezintă 
grade diferite de opacitate.  

Proverbele metaforice au două sensuri aflate pe paliere diferite, un sens 
compoziţional, literal şi unul proverbial, metaforic. Este evident că adevăratul sens 
al proverbului nu este cel literal, care nu reprezintă, aşa cum am mai afirmat, decât 
combinaţia sensurilor unităţilor lexicale din care este format. Sensul proverbial real 
este un sens lexicalizat, aşa cum îl numeşte Kleiber, ce trebuie înţeles ca fiind un 
sens al denominării proverbiale. Într-o astfel de situaţie se află exemple precum: 

Găina înaintea cocoşului nu cântă. 
Noaptea toată vaca-i neagră.  
Cu o lingură de miere mai multe muşte prinzi decât cu o bute de oţet. 
Bate fierul cât e cald. 
Evident că nu este vorba aici despre sensul literal al termenilor găina, cocoş, 

vacă, miere, oţet, muscă sau fier, deoarece aceştia fac trimitere la om şi la raportul 
său cu universul înconjurător şi cu natura. Întrucât sensul frastic al proverbului este 
transparent, acesta interpretându-se literal, mai poate fi vorba despre opacitate 
semantică?  

                                                 
4 George Kleiber, 1999a, p.516. 
5 George Kleiber, 1999, pp. 52-69. 
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După J.- C. Anscombre şi I. Tamba, sensul proverbului nu este opac. Tamba 
consideră că sensul proverbului metaforic derivă din alăturarea celor două sensuri 
ale acestuia, cel literal şi cel metaforic, şi că relaţia dintre acestea nu face să dispară 
sensul compoziţional, literal6.  

Putem accepta ideea susţinută de I. Tamba asupra conservării sensului 
compoziţional care oferă locutorului un prim indiciu asupra sensului proverbial, 
care trebuie apoi decodificat. Însă, în privinţa faptului că aceasta nu considera 
proverbul o formulă opacă ne exprimăm rezerva, deoarece decodificarea presupune 
un grad de opacitate. De asemenea, considerăm că sensul compoziţional, literal, 
chiar dacă nu înlătură opacitatea, reprezintă o condiţie pentru ca locutorul să se 
apropie de adevăratul sens al proverbului. Să luăm, de exemplu, proverbul Bate 
fierul cât e cald / roşu.  

Atunci cand vorbim despre sensul literal al acestui proverb, pornim de la ideea 
că toată lumea ştie ce este fierul şi ce categorie profesională se ocupă de 
prelucrarea acestuia, astfel încât înţelegerea sensului compoziţional, literal nu 
ridică nici o problemă. Toţi cei care ştiu ce presupune activitatea unui fierar ştiu, de 
asemenea, că fierul supraîncălzit devine maleabil şi, pentru a obţine produsul finit, 
trebuie prelucrat imediat, deoarece cu cât trece timpul, cu atât acesta se răceşte şi 
devine dificil de modelat. Proverbul exprimă un adevăr ce nu poate fi pus la 
îndoială, sensul său literal fiind bazat pe fapte reale, logice. 

Aşadar, enunţurile logice, bazate pe realitate şi pe experienţă, care, în timp, 
prin circulaţie, s-au proverbializat, intrând în memoria colectivă. Amintim că 
procesul de proverbializare presupune în mod obligatoriu ca unui caz particular 
să i se confere un caracter de generalitate, prin folosirea expresiei în cazuri 
analoage. În cazul exemplului de mai sus, se realizează o proiecţie metaforică 
asupra omului şi are loc o trecere din dimensiunea hiponimică în cea 
hiperonimică. În accepţiunea sa generală, exemplul de mai sus îşi lărgeşte sensul, 
acţiunea de prelucrare a fierului fiind substituibilă cu orice altă activitate. 
Procesul metaforic ne conduce de la sensul literal, cel al îndemnului de a nu lăsa 
metalul să se răcească, ci de a-l prelucra cât este încă fierbinte şi maleabil, către 
cel proverbial, şi anume, că trebuie să se acţioneze rapid atunci când apare o 
oportunitate care trebuie exploatată la timp. Noul sens obţinut este rezultatul 
trecerii de la dimensiunea hiponimică la cea hiperonimică, care transcende cadrul 
restrâns, contextual, oferind un caracter de generalitate. Procesul de 
metaforarizare funcţionează în acelaşi mod în limbile romanice, şi nu numai, 
apărând într-un număr foarte mare de proverbe: 

Orice trandafir are şi spini; Vulpea când n-ajunge la struguri, zice că sunt acri. 
Evident că în exemplele de mai sus nu este vorba nici despre trandafiri, nici 

despre vulpe ori despre struguri, ci despre om şi despre universul care-l înconjoară. 
Sensul literal nu ridică, în aceste cazuri, nici o problemă de înţelegere sau de 

                                                 
6 George Kleiber, 2010, p. 139. 
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traducere. Însă, sensul real al acestor proverbe este, evident, altul. Trandafirul, 
simbol al frumuseţii, are spini. Ca metaforă, face referire la om, iar la nivel 
hiperonimic înseamnă că nu există situaţii, oricât de plăcute ar fi, care să nu 
presupună şi inconveniente sau că nu există plăcere care să nu aibă şi partea ei de 
suferinţă.  

În cel de-al doilea exemplu, vulpea este simbol al şireteniei şi ipocriziei, iar 
oamenii care au aceste trăsături sunt identificaţi cu ea. Cu alte cuvinte, în 
proverb, vulpea care nu reuşeşte să obţină strugurii îi contestă calităţile. La fel 
se întâmplă şi cu oamenii care, neputând să aibă ceea ce îşi doresc, încep să 
denigreze obiectul dorinţei lor. Proverbul este utilizat pentru a critica acest tip 
de comportament. Observăm că, şi în cazul acestor exemple, sunt îndeplinite 
cele două condiţii care conferă adevăratul sens proverbial: proiectarea 
metaforică asupra omului şi saltul de la hiponimie la hiperonimie. 

După cum am constatat, în enunţul proverbial procesul metaforic presupune 
trecerea de la o lectură literală la una figurată. Însă cum se operează această 
trecere? Răspunsul şi-ar putea găsi originea în însuşi modul de funcţionare a limbii. 
Explicaţia ar putea fi dată făcând apel la teoria metaforei conceptuale, în care 
metafora este analizată nu doar ca un mecanism, ci şi ca un mod de gândire. 
Metafora nu reprezintă o simplă figură de stil, ea este parte integrantă a limbii, 
constituind un mecanism care permite locutorului transmiterea unor idei din cele 
mai complexe. 

Prezenţa metaforei în enunţurile proverbiale, drept criteriu de clasificare al 
acestora, a stârnit controverse în rândul specialiştilor. ` 

Un număr important de lingvişti, precum Buridant7, Lakoff şi Johnson8, 
consideră că încărcătura metaforică a proverbului este intrinsecă, excluzând 
enunţurile proverbiale literale din categoria proverbelor. În schimb, Tamba9, 
Arnaud10, Kleiber11 şi Anscombre12, deşi acceptă faptul că încărcătura 
metaforică constituie elementul definitoriu al categoriei, sunt mai flexibili în 
această privinţă, acceptând ideea că enunţurile fixe cu sens literal pot fi 
proverbe. În consecinţă, apar două variante: fie se consideră că proverbul are un 
dublu sens, unul literal şi unul metaforic, fie că este vorba despre un singur 
sens, ce poate fi interpretat în două moduri diferite.  

Am constatat că într-un număr important de proverbe procesul metaforic se 
realizează prin raportare la diverşi termeni concreţi, în special ce aparţin florei şi 

                                                 
7 C. Buridant, 1976, „Nature et fonction des proverbes”, în: Revue des sciences humaines, 

163, pp. 377-418. 
8 G. Lakoff – M. Johnson, 1980, Metaphors We Live By, Chicago: University Press. 
9 I. Tamba, 2000, „Formules et dire proverbial”, în: Langages, 139, pp.110-118. 
10 P.J.L. Arnaud, 1991, „Réflexions sur le proverbe”, în: Cahiers de lexicologie, 59,2. pp. 5-27. 
11 G. Kleiber, 1994, „Sur la définition du proverbe”, în: Nominales. Essais de sémantique 

référentielle, Paris: A. Colin, pp. 207- 225. 
12 J.-C. Anscombre, 2000, „Parole proverbiale et structures métriques”, în: Langages 139, pp. 

6-26. 
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faunei. Prin intermediul acestora sunt vehiculate idei şi valori ce fac referire la 
caracteristici şi atitudini specific umane. Geniul popular a apelat la imagini şi 
analogii cu aspecte specifice activităţilor şi situaţiilor apărute în existenţa cotidiană.  

În cele ce urmează, vom încerca să explicăm mecanismul prin care se 
realizează proiecţia de la termeni ce aparţin domeniului animal sau vegetal asupra 
omului. Astfel, în analiza noastră vom lua în discuţie exemplele: 

Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă. 
Cine fură azi un ou, mâine fură un bou.  
Fiecare pasăre îşi iubeşte cuibul.  
Găina înaintea cocoşului nu cântă. 
Vom începe prin a supune analizei primul exemplu, care este şi cel mai opac 

din punct de vedere semantic.  
Într-un context conversaţional, ne putem imagina următoarea situaţie: un 

superior sau un profesor lipseşte, iar subalternii, respectiv elevii încetează să 
îşi mai îndeplinească atribuţiile şi încep să discute între ei. Acesta este genul 
de context în care un locutor poate întrebuinţa proverbul Când pisica nu-i 
acasă, şoarecii joacă pe masa, deşi este evident că acesta nu sesizează 
prezenţa vreunui animal. Pentru a înţelege sensul acestui proverb, trebuie să 
se facă recurs la logică şi la un bagaj de cunoştinţe ce ţin de realitatea 
concretă. Astfel, logica ne îndeamnă să asociem termenii pisică şi şoareci cu 
persoanele vizate, iar datorită bagajului de cunoştinţe ce ţin de realitatea 
înconjurătoare ştim care este relaţia dintre cele două specii. Proverbul evocă 
imaginea unor animale care au un raport ierarhic. În jurul acestei idei se 
construieşte sensul proverbului, adică persoanele care se afla într-un raport de 
dependenţă, de subordonare şi care sunt supuse unei autorităţi în lipsa căreia 
fac ceea ce doresc. 

Recursul la acest proverb pentru acest gen de situaţie nu este întâmplător. Apelând la 
acesta, locutorul doreşte să transmită un mesaj care se sprijină pe termenii pisică şi 
şoareci, deşi în contextul comunicaţional nu este vorba despre animale.  

Acest fapt poate fi explicat prin cele două operaţii de transfer şi analogie 
care definesc procesul metaforic. Kleiber consideră că acest transfer mental şi 
cognitiv de la sensul literal la cel metaforic presupune saltul de la regnul animal 
la cel uman. Astfel, proverbul dezvăluie modul de funcţionare a procesului 
interpretativ şi permite comparaţia cu un alt domeniu. În cazul acestui exemplu, 
ceea ce ne permite să vorbim despre un delict referenţial este prezenţa unei 
imagini care face referire la o situaţie concretă prin intermediul unei 
reprezentări abstracte. Cu alte cuvinte, nimic nu arată că în situaţia enunţiativă 
este vorba despre pisică sau despre şoareci. În plus, folosirea verbului a juca 
este inadecvată atunci când se face referire la regnul animal. Spre deosebire de 
metonimie şi sinecdocă, metafora exploatează structurile conceptuale comune, 
împărtăşite. Astfel, exemplele mai jos menţionate nu pot fi considerate 
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metaforice decât dacă se recurge la analogie, care constă în asocierea în pereche 
a două proprietăţi: 

Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă. 
Cine fură azi un ou mâine fură un bou. 
Fiecare pasăre îşi iubeşte cuibul. 
Găina înaintea cocoşului nu cântă. 
În primul exemplu, pivotul analogic (tertium comparationis) este raportul 

ierarhic între cele două specii, în al doilea, opoziţia între dimensiunea şi valoarea 
unui ou şi a unui bou, în al treilea, legătura între pasăre şi cuibul ei, iar în ultimul 
se poate vorbi tot despre un raport ierarhic.  

Revenind la primul exemplu, constatăm că nu superiorul sau profesorul este 
comparat cu pisica şi nici subalternii, respectiv elevii, nu sunt asociaţi cu şoarecii, 
ci este vorba, mai degrabă, despre raportul ierarhic comun existent în regnul 
animal, între pisică şi şoarece şi între cele două categorii profesionale, 
superior/profesor şi subalterni/elevi.  

Prin recursul la termeni ce aparţin regnului animal, pisică/şoarece, ou/bou şi 
pasăre, asociată cu cuibul ei, se face apel la imagini şi reprezentări mentale pe care 
le avem referitoare la legătura care le uneşte, în primul şi ultimele două exemple, 
respectiv de contrast între cele două volume şi valori, în al doilea exemplu.  

Aceste imagini care au legatură cu realitatea înconjuratoare şi cu experienţele 
cotidiene formează acel bagaj de cunoştinţe la care se face recurs pentru a 
decodifica sensul proverbului metaforic. Aceste comparaţii demonstrează faptul că 
mecanismul metaforic se bazează pe raporturi de similaritate. Sensul metaforic 
obţinut în proverbele menţionate este inferat din sensul literal, putând fi aplicat în 
orice situaţie referenţială care justifică folosirea acestui sens metaforic.  

În această privinţă, J.- R. Searle este de părere că metafora nu îşi schimbă 
sensul, ci semnificaţia pe care acesta o capătă devine sensul real al proverbului13. 

Numeroase proverbe îşi construiesc sensul cu ajutorul termenilor ce fac 
referire la floră. De exemplu:  

Pomul se cunoaşte din roadă.  
Nu e trandafir fără spini.  
Ai fost floare trandafir, dar acum eşti borş cu ştir. 
Pornim de la ideea că toate proverbele au un sens literal şi sunt semantic 

inteligibile. Diferenţa se manifestă prin faptul că sensul lor literal devine el însuşi 
non-literal. Astfel, în cele trei proverbe, substantivele trandafir, spin, pom, roadă, 
ştir nu se limitează doar la sensul lor literal. Astfel, trandafir nu desemnează doar 
floarea de trandafir, ci, prin plăcerea estetică pe care vederea acesteia o procură, ea 
este asociată cu plăcerea, în general. Substantivul spin nu desemnează doar o 
excrescenţă ascuţită şi dură, ci, prin neplăcerea pe care contactul cu acesta o poate 
produce, este asociat cu neplăcerea, în general.  

                                                 
13 J-R. Searle, apud M. Conenna – G. Kleiber, 2002, pp. 58-77. 
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În primul proverb, substantivul pom nu se limitează la a desemna doar orice 
plantă cu trunchi înalt, lemnos şi puternic, iar roada, fructul comestibil al pomilor 
fructiferi, ci perechea de termeni-cheie pom şi roadă desemnează, mai degrabă, o 
relaţie de filiaţie. Acest proces de extrapolare are la bază două mecanisme, şi 
anume, polarizarea şi reprezentarea mentală. Polarizarea presupune atracţia în 
jurul unui pol, a unui subiect, a unui concept, concentrarea ideilor, a gândurilor.  

În cel de-al doilea proverb oferit ca exemplu, polarizarea se produce în 
jurul celor doi termeni-vârf, trandafir şi spini, iar ceea ce se polarizează în 
cazul acestor termeni este semul frumuseţe, pentru trandafir şi semul duritate, 
pentru spini. Însă semul polarizat, în cazul acestui proverb, este plăcere, 
referitor la trandafir, şi cel de duritate, referitor la spini. Astfel, în accepţiunea 
comună a proverbului, substantivul trandafir ne trimite cu gândul la plăcerea pe 
care vederea acestuia o produce. În cazul primului exemplu, ceea ce se 
polarizează este relaţia de filiaţie dintre pom şi fructele sale, iar sensul atribuit 
este acela că valoarea unei persoane este recunoscută după faptele sale sau după 
urmaşii săi. 

 
Concluzii  
 

Încărcătura metaforică reprezintă, în mod tradiţional, cea dintâi caracteristică 
definitorie pentru proverb, constituind în prezent obiectul multor dezbateri în 
cercetările de specialitate. 

Aspectele abordate sunt legate de rolul şi adevărata valoare a metaforei în 
enunţul provebial. Considerarea proverbului ca o formulă strict metaforică ar 
constitui o eroare, întrucât s-ar nega existenţa proverbelor parţial metaforice şi 
literale.Trecerea de la hiponimie la hiperonimie îşi are originea în însuşi procesul 
construirii sensului proverbial real şi permite decodificarea acestuia.  

În privinţa aspectelor legate de denominare, părerile sunt impărţite. Sunt 
voci14 care nu legitimează ideea că proverbul este o denominare, iar altele care o 
susţin. Dintre susţinătorii acestei idei îl amintim pe G. Kleiber15, care afirmă că 
proverbul este o denominare de tip special, sub formă de frază generică, pentru că 
face trimitere la o entitate generală, are un sens fix, deschis oricărui locutor, şi 
este imposibilă modificarea unităţilor sale componente. Ideea este întărită şi de 
brevitatea şi densitatea formulei, de caracterul său popular.  

Înţelegerea sensului real al unui proverb presupune decodificarea sensului 
metaforic, figurat, al acestuia, decodificare indispensabilă în analiza contrastivă. 
Proverbele reprezintă un teren fertil de cercetare, iar semantica enunţului 
proverbial poate constitui, în continuare, subiectul unor noi cercetări, centrate pe o 
analiză mai aprofundată a acesteia. 

                                                 
14 G. Petit, 2012, pp. 27-44. 
15 G. Kleiber, 1999a, pp. 515-531. 
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Premisa fundamentală a acestei lucrări este aceea conform căreia ansamblul 

gândurilor şi sentimentelor transmis umanităţii prin proverbe şi zicători este 
valorificat în mod diferit în limba română şi în limba turcă. 

Pe parcursul lucrării ne-am permis să extragem anumite concepte pe care le-
am utilizat într-o manieră de lucru ce încearcă să fie originală, utilizând, desigur, 
terminologia specifică paremiologiei. Mijloacele prin care dorim să ajungem la 
concluzii, păstrând, bineînţeles, legătura cu premisele şi obiectivele formulate, sunt 
cele ale analizei componenţiale ale structurii logice, lingvistice, sociale, 
psihologice, stilistice etc. 

Evoluţia istorică a limbii române din perspectiva paremiologiei, respectiv 
aceea a limbii turce sunt, de fapt, obiectivele fundamentale ale acestei cercetări, 
accentul căzând pe elementele de contrastivitate structurală a acestor limbi. 

Este necesar să facem unele precizări terminologice cu privire la noţiunea de 
„proverb”, şi anume: în primul rând, proverbul este un enunţ concentrat şi construit 
prin asocieri, sintetizări, iar, pentru evitarea repetiţiilor în exprimare, vom folosi 
adesea sinonimele lexemului care constituie esenţa lucrării noastre: pildă, exemplu. 

Utilizând paralelismul, proverbul se constituie într-un distih ce poate fi întâlnit 
în diverse specii: maxima, adagiul, dictonul, parabola, enigma, constatând că 
sensul stilistic este elementul comun al acestora.1 

Paremiologia este un termen care denumeşte „ştiinţa despre proverbe” 
(provenit din cuvintele greceşti: paremia „proverb” şi „logos” „studiu”, „ştiinţă”), 
dar şi totalitatea proverbelor dintr-o limbă. 

Aceasta presupune noţiunea de paremiografie, însemnând activitatea de 
culegere a proverbelor şi de redactare a culegerilor. Preocupările pentru 
înregistrarea şi difuzarea proverbelor datează încă din zorii oricărei literaturi scrise.  

Cu timpul, proverbele au început să fie cercetate din diverse puncte de vedere: 
istoric, social, al sensului cuvintelor sau al structurii acestora, iar mai nou, din 
punct de vedere semiotic.  

Zicătorile sunt asemănătoare proverbelor, în privinţa conţinutului, care se 
datorează unor observaţii făcute asupra lumii înconjurătoare. Spre deosebire de 
proverbe, expresia lor este mai directă, mai puţin sau chiar deloc figurată. 
Zicătoarea constituie o formulare a unei imagini verbale ce întăreşte o idee. 

                                                 
1 Raluca Felicia Toma, 2009, p. 81. 
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Proverbele îşi găsesc originile în experienţa mundană, în evenimentele istorice 
sau cele ce ţin de natură etc. Proverbele constituie forme concentrate de 
creativitate, deoarece sunt versificate şi conţin de cele mai multe ori figuri de stil.2 

Gabriel Gheorghe opinează că proverbele sunt: 
„manifestări ale capacităţii de vehiculare a ideilor şi conceptelor de către 

limbaj, sunt experienţe acumulate în timp, şlefuite şi condensate în grai, ce fac 
parte din fondul ancestral de cunoaştere.”3 

În plus, Gabriel Gheorghe crede că „pildele au apărut într-un proces anistoric, 
impuse de nevoia de comunicare”4, iar Ovidiu Papadima spune că „proverbul este 
o formă de artă concentrată ce nu există în afara limbii”.5 

Din punct de vedere etimologic, lexemul proverb provine din latinescul 
proverbium ce reprezintă, de fapt, o învăţătură sub o formă metaforică. 

De-a lungul vremii, s-a remarcat că „nu toate proverbele conţin mijloace de 
expresie”.6 

Principala diferenţă între acestea ţine de caracterul acestora, deoarece proverbele 
pot avea caracter subiectiv, dacă sunt imperative, şi caracter obiectiv, atunci când 
discutăm de literatura gnomică, în vreme ce „zicătorile sunt intens metaforizate”.7 

Astfel, proverbele reprezintă un tezaur de gândire, deoarece sunt rezultatul 
creativităţii şi inteligenţei oamenilor, expresiile paremiologice fiind întâlnite chiar 
şi în maximele clasicilor.8 

Ovidiu Bârlea menţionează în Istoria folcloristicii româneşti că: 
„proverbele sunt adevărate energii de tezaurizare a repertoriului 

paremiologic naţional.”9 
Hinţescu consideră că acestea alcătuiesc „un tablou de un cromatism fin 

patinat al existenţei umane în multiplele ei înfăţisări.”10 
Studierea proverbelor româneşti din punctul de vedere al structurii 

conceptuale, lingvistice şi stilistice implică dificultăţi. 
Tudor Vianu observa că „proverbele alcătuiesc baza lingvistică a artei 

maximelor”11. 
Pavel Ruxăndoiu a constatat ideea conform căreia „calitatea de metaforă este 

dată proverbului de «verificarea repetată a experienţei care transformă simpla 
constatare a faptelor în reprezentarea lor»”.12 

                                                 
2 I. C. Hinţescu, 1998, p. 307. 
3 Gabriel Gheorghe, p. 12. 
4 Ibidem, p. 13. 
5 Ovidiu Papadima, 1968,p. 598. 
6 Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, 1991, p. 180. 
7 Ibidem, p. 183. 
8 Ion Cuceu, 2006, p. 6. 
9 Ovidiu Bârlea, 1974, p. 23. 
10 I. C. Hinţescu, p. 319. 
11 Constantin Negreanu, 1983, p. 15. 
12 Ibidem, p. 25. 
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De asemenea, Pavel Ruxăndoiu menţionează că proverbul constituie „un 
consens general formulat printr-un simbol logic”.13 

Pentru Victoria Stroescu, „proverbul reprezintă o unitate de cuvinte ce poate 
avea dimensiunea unei propoziţii sau a unei fraze”.14 

Nicolae Roşianu a constatat că „una dintre trăsăturile paremiologiei este 
stereotipia”.15 

Deosebirea fundamentală dintre proverbe şi maxime priveşte mai ales sensul 
propriu şi figurat al acestora, deoarece proverbele conţin adevăr doar în sens 
figurat, şi nu în sens propriu, ca în cazul maximelor. Acestea integrează o 
componentă valoroasă a literaturii populare.16 

Constantin Brăiloiu era profund impresionat de bogăţia folclorului dobrogean, 
păstrător al trăsăturilor fundamentale ale specificului naţional.17 

Specialiştii în folclor au observat că expresiile paremiologice nu pot fi tratate 
unitar, deoarece sunt diferite: 

„Zicătorile sunt expresii paremiologice ce funcţionează ca predicate logice, 
neexprimând judecăţi logice, ci numesc obiecte, stări şi acţiuni.”18 

Expresiile paremiologice semnifică o manieră de reprezentare estetică a 
realităţii, iar o categorie importantă o constituie proverbele imperative (Cine se 
scoală de dimineaţă, departe ajunge) sau cele tautologice (vorba-i vorbă).19 

Proverbele erau numite pilde în Evangheliarul lui Coresi din 1561, paremie în 
Biblia din 1688, cuvânt prost de Ion Neculce, poveste de Miron Costin, cuvânt 
bătrân de Dimitrie Cantemir.  

Proverbele prezintă dinamism, adică îşi schimbă constant sensul şi forma. 
Acestea au reprezentat iniţial un gen oral, iar, mai târziu, au devenit un gen scris, 
bogat în arhaisme şi regionalisme, categorii semantice ce oferă culoarelocală. 

Funcţia socială a limbajului este esenţială în componenta culturală a 
formulelor paremiologice, deoarece ajută la reprezentarea, stocarea şi comunicarea 
informaţiilor.20 

G. Dem. Teodorescu constată că proverbele ne fac să cunoaştem fapte ce 
reflectă naivitatea sau înţelepciunea unor popoare.21 Ca opere populare la origine, 
proverbele se găsesc în poezia lui Platon, Aristotel, Hesiod şi Socrate.  

Lucian Blaga menţiona în volumul său de aforisme Discobolul din 1945 că „în 
proverb este exprimată înţelepciunea omului care pătimeşte”22. 

                                                 
13 Pavel Ruxăndoiu, 1991, p. 182. 
14 Constantin Negreanu, 1983, p. 27. 
15 Ibidem, p. 28. 
16 Constantin Rădulescu-Codin, 1930, pp. 109-110. 
17 Constantin Brăiloiu, Emilia Comişel, Tatiana Găluşcă-Cârşmariu, 1978, p. 16. 
18 Constantin Eretescu, 2004, p. 228. 
19 Ibidem, p. 230. 
20 Anne Reboul, Jacques Moeschler, 2001, p. 10. 
21 G. Dem. Teodorescu, 1977, p. 5. 
22 Lucian Blaga, 1945, p. 14. 
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Proverbele se nasc din viaţa oamenilor, ce capătă o valoare mare de 
generalizare. 

Idealul moral al poporului român se concentrează în conceptul de omenie, 
deoarece aceasta reprezintă un principiu fundamental, proverbele surprinzând, de 
asemenea, specificul anotimpurilor, al naturii prin raportare la diferite tipologii umane. 

Diferite cercetări au atestat faptul că în Dobrogea s-au aflat în simbioză motive 
folclorice distincte, întărind încă o dată faptul că această zonă străveche s-a 
încadrat în vatra poporului român.23 

În accepţiunea cea mai generală, proverbele sunt manifestări ale capacităţii de 
circulaţie a ideilor prin limbaj, fiind modalităţi de expresie care fac apel la 
experienţe acumulate în timp, condensate în grai. 

Prin modurile de expresie şi de comunicare, prin partea lor de specificitate şi 
prin elementele caracteristice ale etniei, acestea contribuie la definirea continuităţii 
colectivităţilor. 

Unele proverbe reprezintă forma logică pe care o îmbracă experienţa practică 
de secole a unei colectivităţi umane. Proverbele ilustrează viaţa socială a unui 
popor cu obiceiurile sale, psihologia sa, chiar genialitatea sa.  

Maniera în care se reflectă viaţa unui popor în expresiile sale paremiologice 
este mai atent verificată de către cercetător, dacă sursele sunt mai puţine, precizăm 
aici faptul că niciun popor nu are documente foarte numeroase.  

Proverbele sunt formulări ce înglobează o afirmare concisă a unui adevăr aparent, 
fiind întrebuinţate între oameni. Acestea au un caracter de generalitate, fiind rezultatul 
unei bogate experienţe de viaţă, bazată pe observaţia concretă a fenomenelor.  

Uneori, au o origine cultă, provenind din colecţii străvechi, cum ar fi atât de 
cunoscutele pilde ale împăratului Solomon din Vechiul Testament, sau datorându-
se înţeleptului Socrate. Cu timpul, asemenea proverbe şi expresii proverbiale au 
intrat în circuitul oral, devenind bun public. 

Constantin Negreanu a remarcat faptul că, pe lângă trăsătura oralităţii, o altă 
caracteristică a proverbelor este adaptabilitatea. Aceasta din urmă se referă mai ales 
la potrivirea proverbelor cu timpurile schimbătoare, fiind reinterpretate la nivelul 
conţinutului şi al utilizării lor. Proverbele sunt utilizate pentru scopuri practice în 
diferite împrejurări ale vieţii. Cu ajutorul acestora, putem exprima îndoiala, 
reproşul, ameninţarea, ironia etc. 24 

Arina Avram consideră că „este proprie proverbului concizia şi simplitatea 
până la simplificarea ultimă.”25 

Cele mai vechi atestări ale folosirii proverbelor le găsim în mileniul al IV-lea 
î.Hr., în textele asiro-babiloniene, care cuprind o serie de scrieri cu caracter 
sapienţial. În mileniul al III-lea î.Hr., apar unele cărţi egiptene, cum ar fi Învăţătura 

                                                 
23 Florea Alexandru, 1970, p. 4. 
24 Constantin Negreanu, 1998, p. 32. 
25 Arina Avram, 2002, p. 6. 
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lui Ptahhotep, Învăţăturile regelui Amen-Em-Hat, Învăţătură pentru regele Meri-Ka-
Re, Învăţăturile lui Amen-Em-Onem, Învăţăturile papirusului Insigner. 26 

Proverbele şi zicătorile sunt vorbe din bătrâni rămase în cultură ca expresii 
populare ce redau modul de gândire. Proverbele şi zicătorile reprezintă maniera de 
exprimare a unei atitudini faţă de viaţă şi faţă de societate. Din acestea se 
descifrează o adevărată condiţie umană a celor care le-au creat şi le perpetuează de 
mii de ani, considerându-le un îndreptar al comportamentului moral. 

În concluzie, am observat mai multe definiţii ale proverbelor, printre care o 
idee ce se repetă la mai mulţi cercetători cum ar fi: Lucian Blaga, G. Dem 
Teodorescu. Autorii citaţi au observat că structurile paremiologice sunt adevărate 
surse de înţelepciune.  

O altă asemănare pe care o putem nota este faptul că unii cercetători (I. 
Hinţescu şi Ovidiu Bârlea) privesc proverbele ca rezultat al relaţiilor sociale, al 
experienţei de viaţă, al inteligenţei şi creativităţii umane, având o valoare mare de 
generalizare şi apărând ca modalitate de expresie ce face apel la experienţe 
dobândite în timp. 

Gabriel Gheorghe şi Ovidiu Papadima au analizat proverbele dintr-o perspectivă 
artistică inerentă limbii. Apropiat de aceştia, s-a aflat şi Pavel Ruxăndoiu care a tratat 
proverbul, prin prisma aspectului său metaforic, ideea referindu-se la conceptul de 
stilistică a structurilor paremiologice. Diferenţele esenţiale care se înregistrează 
subliniază, pe de o parte, opinia Arinei Avram care a remarcat, mai ales, concizia, 
simplitatea acestora, iar pe de altă parte, pe cea a lui Pavel Ruxăndoiu care presupune 
existenţa unui simbol în ceea ce priveşte proverbele. 

Diferenţele identificate se referă atât la faptul că proverbele conţin adevăr doar 
în sens figurat, în timp ce zicătorile nu prezintă acest aspect, deoarece se bazează 
pe observaţiile asupra lumii, cât şi la caracterul subiectiv şi obiectiv al proverbelor, 
faţă de cel preponderent subiectiv al zicătorilor, principala trăsătură a proverbelor 
şi zicătorilor fiind stereotipia. 
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EVOLUŢIA POVESTIRII 

PÂNĂ LA FOLCLORUL CITADIN 
 

Nicoleta-Jeanina IANCU 
nico_iancu@yahoo.com 

 
 
Analizând evoluţia povestirii până la folclorul citadin, în rândurile ce urmează 

vom realiza o incursiune în transformările societăţii, o călătorie veridică în care 
valorile s-au schimbat, misterul a fost elucidat sau doar iluzia că a fost relevat, în 
care tradiţiile şi obiceiurile s-au perimat, în care povestirea s-a mutat la oraş, 
creându-se, astfel, povestirea citadină. 

Într-o altă ordine de idei, din prisma transformărilor sociale, extinderii globale 
a capitalismului şi a unei culturi de masă a consumului s-a pus problema dispariţiei 
folclorului, ca element primordial şi specific al societăţilor tradiţionale. 

Folclorul nu a dispărut, a fost creat şi răspândit în societăţile contemporane. 
Acesta este constituit din povestiri ce au primit titulatura „urbane” pentru a face 
diferenţa faţă 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. 

Producându-se modificări substanţiale la nivel structural, există multe 
diferenţe între folclorul contemporan şi cel tradiţional.  

În primul rând, legendele şi miturile actuale au un caracter simplist al 
naraţiunii, poate chiar un simplu episod (ex: Securistul şi biletul RATB); în 
general, personajele fabuloase au fost înlocuite cu oameni simpli ajunşi în 
împrejurări de care nu sunt răspunzători, într-o situaţie ieşită din comun (ex: 
Cutremurul din 1977), conflictele care motivau acţiunile eroilor au dispărut. Apoi, 
legendele urbane se comportă diferit faţă de cele tradiţionale. Se răspândesc mult 
mai uşor, profitând de mijloacele de comunicare actuale. În cazul miturilor urbane, 
transmiţătorii sunt în general tineri, fiind şi cei mai afectaţi de ele pentru că ştiu 
prea puţine lucruri despre acest fenomen social modern. Maturitatea se pare că 
atrage după sine abandonarea genului.1  

Mod de circulaţie: primul şi principalul mod de răspândire şi de circulaţie a 
miturilor urbane a fost viul grai (din gură în gură). Oamenii folosesc expresia “s-a 
întâmplat unui prieten al unui prieten”. Acest tip de transmitere, folosit şi în 
societăţile tradiţionale, a căpătat valenţe noi. Sunt publicate în ziare ca informaţii 
veridice, mai ales în perioadele de tranziţie ale unei societăţi. O mare parte din 

                                                 
1 www.mituriurbane.ro  
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ştirile apărute imediat după ‘89 în cotidianele importante nu au făcut decât să 
răspândească zvonuri. Tot atunci au răsărit autori ce au publicat cărţi-dezvăluiri, 
din prisma poziţiei ocupate în sistemul comunist. Informaţiile lor, fiind greu de 
probat, au un caracter îndoielnic. Exemplul cel mai elocvent este Pavel Codruţ (ex: 
„Armă secretă cu laser”). De câţiva ani, miturile urbane circulă şi pe internet prin 
intermediul e-mailului (ex: Marte, lângă Terra), instant-messengerului (ex: Înţelegerea 
cu Yahoo, Virus performant) sau pur şi simplu sunt publicate pe site-uri ca ştiri 
veridice. 2 

Fie în ziare, cărţi sau pagini web, folosirea cuvântului scris, presupune mai 
mult respect decât în comunicarea orală şi conferă mitului o stabilitate relativă. Din 
acest motiv, are o formă mai puţin fluidă decât legenda tradiţională. Prospeţimea 
este păstrată însă prin durata de viaţa relativ scurtă. Odată cunoscute, confirmate 
sau infirmate, după ce au atins un nivel de circulaţie ridicat, nu mai trezesc interes. 
Lasă astfel loc altor mituri ce apar în funcţie de nevoia societăţii. 

Mitul urban nu se identifică cu ficţiunea. Oricum, originea unui mit este 
neclară. Acele mituri despre produse pot fi răspândite chiar de producător, ca 
strategie de marketing (ex: Apa Minerală Borsec infestată). Un articol reuşit despre 
marketingul ocult găsiţi aici. 

Un mit urban poate circula în acelaşi timp, în locaţii sau contexte diferite (ex: 
Dracul: varianta americană; varianta românească) sau având mai multe versiuni. O 
poveste este mit urban chiar dacă cineva a trăit o experienţă similară sau 
asemănătoare.  

O explicaţie este faptul că descrie evenimente generale sau plauzibile (ex: 
Accident cu implicaţii orale). Sunt miturile urbane care nasc prejudecăţi despre alte 
culturi, grupuri etnice, minorităţi religioase (ex: Dracii fără coarne), minorităţi 
sexuale (ex: Ceauşescu şi minorităţile sexuale) diferite categorii sociale, dar şi 
despre produse comerciale. Se întâlnesc şi mituri urbane-rurale. Nu se numesc 
urbane pentru că aparţin strict spaţiului urban, ci pentru că sunt o însuşire a culturii 
urbane. Oricum miturile urbane-rurale sunt răspândite foarte mult la nivel urban. 
Ex: Raportările înainte de termen, Şpaga morţilor. Unele mituri au inspirat filme 
sau chiar reclame comerciale (ex: Surpriza din sicriu, Ştii cine sunt?).3 
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TERMENI CREŞTINI DE ORIGINE LATINĂ 
ÎN ONOMASTICA ROMÂNEASCĂ 

 
Costel CONSTANTIN 

costel_constantin2002@yahoo.com 

 
 
Studiul termenilor de cultură creştină reprezintă un aspect important în viaţa unei 

culturi si civilizaţii. A studia termenii creştini şi provenienţa lor din timpuri străvechi 
înseamnă a-ţi cunoaşte originile. Cercetarea terminologiei creştine în toponimia şi 
antroponimia românească ne oferă informaţii interesante despre originea, formarea şi 
evoluţia limbii şi civilizaţiei româneşti. Cei mai mulţi lingvişti consideră că elementele 
latine se păstrează mai mult în regiunile vestice ale teritoriului daco-roman, unde 
romanizarea a fost mai intensă. Hărţile atlaselor lingvistice ne relevă, în privinţa lui sânt, 
câteva fenomene interesante, care dovedesc continuitatea noastră în nordul Dunării. 

Vom prezenta, în continuare, în ordine calendaristică, şi nu a importanţei, 
modul cum apar denumirile sărbătorilor creştine, formate de la nume de sfinţi, în 
graiurile şi onomastica românească. 

 
1. Sfântul Vasile 
La 1 ianuarie, încă din cele mai vechi calendare bizantine, se atestă existenţa unei 

duble sărbători: Tăierea împrejur a lui Iisus şi Ziua Sfântului Vasile cel Mare.  
În prezent, această sărbătoare este numită cu unul din cei trei termeni: Anul 

Nou, şi Sfântul Vasile. Compusul cu San (< sanctus) şi Vas ai „Vasile” (< Vasijo) 
este înregistrat în două regiuni complet izolate una de cealaltă: una în Maramureş şi 
alta în sudul Banatului şi al Olteniei. Între cele două arii, Sanvasai a fost consemnat 
încă în două localităţi de pe cursul inferior al Mureşului, fapt ce dovedeşte că în 
timpurile mai vechi era folosit arie mult mai întinsă. 

 
2.  Sfântul Gheorghe (lat.  Sanctus Georgius) 
Despre sărbătoarea creştină în onoarea Sfântului Gheorghe din 23 aprilie, 

Nicolae Iorga consideră că i s-a suprapus altei sărbători păgâne a unui erou trac. 
Cultul acestui sfânt a început să se răspândească mai ales din secolul al IX-lea, de 
la Constantinopol, de unde iradia spre nord, prin Bulgaria până la gurile Dunării. 
Numele oraşului Giurgiu şi al braţului sudic al Deltei Dunării amintesc iarăşi de 
cultul aceluiaşi sfânt. Numele popular al sărbătorii Sângeorz, cu păstrarea 
elementelor latineşti, cuprinde cea mai mare parte a Transilvaniei, cu Maramureşul, 
Crişana şi Banatul. În aromână este înregistrat sub forma Săm-Giorgiu.  

În restul teritoriului daco-român apare forma mai nouă Sfântul Gheorghe care 
a pătruns prin intermediul bisericii. Sărbătoarea Sfântului Gheorghe şi cea a 
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Sfântului Dumitru sunt cele mai importante, deoarece aceşti doi sfinţi sunt cei mai 
veneraţi la români.  

La Sfântul Gheorghe începe renaşterea naturii după iarna care la noi durează 
între 3 şi 5 luni. Această sărbătoare a reprezentat o dată importantă în viaţa socială. 
Contractele de arendare a pământului începeau în această zi şi se terminau de Sfântul 
Dumitru, iar în viaţa pastorală, de Sfântul Gheorghe, se tocmeau ciobanii, văcarii etc. 
Păstrarea formei mai vechi Sângeorz alături de forma mai nouă Sfântul Gheorghe se 
datorează atât importanţei social-religioase a acestei sărbători, cât şi faptului că, la 
început, a fost vorba de o sărbătoare păgână, de la care sunt legate multe credinţe1. 

Nicolae Drăgan în studiul său despre originea si vechimea numelor de sate de 
pe valea Someşului de sus, face următoarea precizare:  

„Biserica catolică oriunde a stăpânit şi mai ales oriunde a colonizat, chiar şi 
în Balcani, a dat nume de sfinţi”2.  

De la oiconimul Sângeorz s-au format şi nume de familie de tipul Sângeorzan. 
Există o corespondenţa între oiconimul Sângeorz şi răspândirea numelui de familie 
Sângeorzan, care este mai frecvent în jud. Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi 
Mureş, adică acolo unde există localităţi cu această denumire populară.  

În acest caz, el reflectă mişcările individuale de populaţie care au avut ca punct 
de plecare localităţile transilvane mai sus menţionate. 

 
3. Sfântul Petru (lat.  Sanctus Petrus)  
La români, sărbătoarea din 29 iunie este cunoscută sub numele Sâmpetru. La 16 

ianuarie, în unele regiuni ale ţării, localnicii sărbătoresc încă un Sâmpetru, numit şi 
Sâmpetru de Iarnă - zi în care în calendarul bisericii orientale ne aminteşte de 
lanţurile cu care acest sfânt a fost legat în închisoare din porunca regelui Irod. 
Termenul compus Sâmpetru (< lat. Santus Petrus) cunoaşte pentru ambele sărbători 
o răspândire generală pe teritoriul daco-român, aşa cum rezultă din repartiţia 
geografică, în puţine puncte din ţară a fost notat Sfântul Petru. Astfel, în judeţul 
Brăila, numele de familie Sâmpetru (cu varianta Sânpetru) este foarte frecvent. În 
denumirile celor 8 localităţi din Transilvania şi Banat se păstrează, de asemenea, 
forma populară Sâmpetru, care s-a impus oficial prin Sânpetru: Sânpetru (subordonat 
oraşului Braşov; sat în jud. Hunedoara), Almaşului (jud. Cluj), – de Câmpie (jud. 
Mures), – German, – Mare, – Mic, – Nou (jud. Timiş). De la acest oiconim, s-a 
format numele de familie Sâmpetrean care apare mai ales în judeţele din Transilvania 
(Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Satu-Mare, Cluj), ceea ce arată ca numele oficial actual al 
acestor localităţi din Transilvania trebuia să fie Sâmpetru, şi nu Sânpetru. 

 
4 .  A d o r m i r e a  M a i c i i  Domnului (lat. Assumptio) 
Biserica orientală, ca şi cea catolică, sărbătoreşte la 15 august Adormirea 

Maicii Domnului. Dacă se compară cele două hărţi cu repartiţia geografică a 

                                                 
1 Simion Marian, 1994, p. 254. 
2 Nicolae Drăgan, 1928, p. 118.  
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termenilor precum cei doi compuşi Fecioara Maria şi Adormirea Maicii 

Domnului, se poate ajunge la concluzii interesante din punct de vedere lingvistic.  
Astfel, pentru Fecioara Maria apar mai mulţi termeni, dar cu cea mai largă 

răspândire sunt: Maria (fără alt atribut, în Banat şi Transilvania, cu partea centrală 
şi vestică), Maica Precista (din bg. Majku şi precisti, în sudul Crişanei, în 
Transilvania şi în puncte izolate în restul teritoriului daco-roman) şi Maica 

Domnului (în Oltenie-, Muntenia, Dobrogea şi Moldova).  
Numai la aromâni şi meglenoromâni apare forma Stă-Mărie. Dacă pentru 

denumirea Fecioarei Maria apar termeni de origine slavă (Maica şi Precista), în 
cazul sărbătorii din 15 august şi a celei din 8 septembrie (când este naşterea Sfintei 
Marii) latinescul sanda se păstrează mult mai bine: Sânta Mărie (cu varianta 
Samîa Mărie, în Banat şi sud-vestul Crişanei) apare în toată ţara, iar Stă Mărie, în 
puncte izolate din Oltenia, Muntenia, precum şi la aromâni şi meglenoromâni. 
Numele mai nou, compus cu Sfânta este puţin răspândit. Există în Transilvania 4 
localităţi care au numele actual Santa Maria (cu sau fără determinanţi): Sânta 

Maria (jud. Cluj), Sântamaria de Piatră, Sânta maria – Orlea (jud. Hunedoara) şi 
Sântamarie (jud. Alba).  

Formele documentare arată că numele lor, iniţial, a fost dat de administraţia 
maghiară; abia din secolul al XVII-lea sunt consemnate şi formele populare 
româneşti. 

De la oiconimul Sântamaria, s-au format numele de familie Sântamarian şi 
Sâintamarean(u) – mai frecvente în judeţele Cluj, Alba, Hunedoara şi Sălaj.  

 
5. Sfântul Dumitru (lat.  Sanctus Demetrius)  
La 26 octombrie, biserica orientală îl sărbătoreşte pe Sfântul Dumitru. Ca şi 

sărbătoarea Sfântului Gheorghe, şi aceasta a avut un rol important în viata 
economică a românilor.  

De la Sfântul Dumitru, ciobanii se întorceau cu oile în sat, făcând focul la 
răscruci de drumuri, semn că s-a încheiat un ciclu în viaţa pastorală. În felul acesta 
trebuie interpretate răspunsurile obţinute de Sever Pop pentru această sărbătoare: 
Smedru oilor la Dunăre şi Focu la Sumedru în nordul Munteniei. De la această 
dată, fiecare gospodar trebuia să-şi îngrijească singur vitele. 

Denumirea populară a sărbătorii este Sâmedru (cu variantele Sumedru şi 
Simedru) care se păstrează pe un spaţiu foarte întins, cuprinzând sud-vestul cu 
întreaga jumătate nordică a teritoriului daco-roman; în aromână este înregistrat sub 
formele Săn-Medru şi Su-Medru, iar în meglenoromână prin Sănămedru, 
Sănămiadru.  

După opinia celor mai mulţi lingvişti, acest nume compus continuă forma 
latină Sanctus Demetrius. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Transilvaniei s-a 
impus, prin intermediul bisericii, compusul recent – Sfântul Dumitru. 
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În onomastică, numele mai vechi Sâmedru (cu varianta Sămedrea) a 
funcţionat, la început, ca nume de botez, fiind atribuit celor care se năşteau în 
preajma acestei zile de sărbătoare.  

Ca în cazul altor nume de sărbători, formate de la nume de sfinţi (Sâniion, 
Sântpetru), devenite nume de botez. Apoi a devenit nume de familie, fiind mai 
frecvent în Banat, unde a fost înregistrat sub formele Simedru, Simedrea.  

 
6. Sfântul Nicolae (lat. Sanctus Nicolaus) 
La 6 decembrie, biserica ortodoxă şi cea catolică îl sărbătoresc pe Sfântul 

Nicolae. La români, această sărbătoare nu prezintă prea multe obiceiuri folclorice. 
Acesta ar fi motivul, după Sever Pop, pentru care numele mai vechi Sânnicoară nu 
s-a păstrat decât în două regiuni separate – în Banat şi în Transilvania de nord-vest. 

Considerăm că la înlocuirea lui prin Sfântu Nicolae, în celelalte regiuni ale 
ţării, a contribuit şi faptul că Sânnicoară nu a mai fost înţeles, fiind o diferenţă 
formală evidentă între acesta şi numele recent, răspândit prin biserică.  

O dovadă că aria de răspândire a lui Sânnicoară cuprindea întregul teritoriu 
daco-roman o reprezintă astăzi numele de familie Sânnicoară înregistrat în regiuni 
în care sărbătoarea se numeşte astăzi Sfântu Nicolae: în sudul Moldovei şi al 
Transilvaniei şi în partea nordică a Munteniei. 

În Transilvania există două localităţi cu numele Sânnicoara: una subordonată 
oraşului Cluj, iar cealaltă lângă Gherla (jud. Cluj). Numele lor iniţial este dat de 
administraţia maghiară şi se reflectă în majoritatea formelor documentare. 
Denumire actuală Sânnicoară a celor două aşezări este în consonanţă cu numele 
vechi al sărbătorii care s-a păstrat în această regiune. 

 
7. Sfinţi (lat. Sancti) 
A doua zi după Baba Dochia, la 9 martie, biserica ortodoxă celebrează 

memoria a 40 de martiri care şi-au jertfit viaţa pentru învăţătura lui Iisus Hristos. 
Sărbătoarea tuturor sfinţilor prezintă în limba română următoarea situaţie: 

Termenul de origine slavă Sfinţii se păstrează în cea mai mare parte a 
teritoriului daco-roman şi el a pătruns în limba română, mai degrabă, ca un 
împrumut decât prin intermediul bisericii. În partea sudică a ţării şi în sud-estul 
Transilvaniei apar termenii Mucenici (din srb. mucenik) şi Macinici (din bg. 
Macenik), pătrunşi prin intermediul bisericii.  

Termenul Sâmt (cu varianta Sânt) din lat. sancti este înregistrat în Banat (cu 
valea Timocului din Serbia), Haţeg şi în zona de transhumanţă din Oltenia 
Meridională, regiuni în care el este viu şi astăzi, mai ales, în mediul sătesc.  

În prezent, această sărbătoare se numeşte Patruzeci de sfinţi sau Patruzeci de 
Mucenici (şi mai rar Mucenicii e La Sant). Celebrarea Sfinţilor a avut a importanţă 
specială în biserica orientală. Nu este vorba despre o zi de sărbătoare oficială, ci 
despre o sărbătoare importantă în viaţa poporului român. Începând cu data de 9 
martie, ţăranii sărbătoreau începutul primăverii: se semănau legumele, se începea 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 55

aratul, se mânau turmele la câmp, căci iarba începea să răsară. S-ar putea spune că 
sărbătoarea creştină a coincis cu una păgână. 

În absenţa atestărilor documentare, nimic nu ne împiedică să acceptăm, alături 
de cuvinte ca biserică, duminică, Dumnezeu, păgân, înger etc., şi existenţa unor 
nume de persoane „creştine” venite prin aceeaşi filieră, căci nume de sfinţi ca 
Sâmedru, Sâingeorz, Sânnicoara, Sâmpetru, Sânzâiana prezintă modificări 
asemănătoare cu cele suferite de cuvintele comune moştenite din latină.3  

Structura civilizaţiei şi a culturii unui popor se oglindeşte cu evlavie în 
structura terminologiei sale în diferite domenii ale vieţii materiale şi spirituale.  

La fel, trecerea de la un strat al terminologiei creştine româneşti la cel următor 
marchează o îmbogăţire şi o consolidare a credinţei religioase a poporului român, o 
rafinare a spiritului, o dezvoltare a conştiinţei sociale.  

În ansamblu, întreaga terminologie creştină românească ilustrează o ideologie, 
am putea spune ideologia fundamentală a poporului român, principiile sale de 
viaţă, ideologia care defineşte poporul în totalitatea sa. 

Aici sunt marcate principiile morale esenţiale ale vieţii sociale, penalităţile 
adiacente, factorii şi instituţiile care asigură conservarea şi continuitatea 
principiilor călăuzitoare, care asigură o viaţă activă şi armonioasă în acelaşi timp, 
în slujba comunităţii. 

Termenii pentru noţiunile fundamentale de credinţă creştină şi viaţa religioasă 
din limba română sunt de origine latină. Nici felul cum se desfăşoară terminologia 
creştină în limba noastră nu ne permite să conchidem asupra unei influenţe 
răspândite din centre bisericeşti. Lingviştii au dovedit că termenii caracteristici, 
referindu-se la sărbători şi la organizaţia bisericii primitive, au fost introduşi în 
latina din Orient.  
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II. COMUNICARE ŞI CONTACTE LINGVISTICE 

 

 
TRADUIRE UNE IDENTITE: 

QUELS OBSTACLES? QUELLES LIMITES? 
 

Mioara CODLEANU 
mcodleanu@yahoo.fr 

 
 
0. Introduction 
Qu’une langue naturelle reflète une culture et que la culture est identitaire pour 

la communauté linguistique qui l’a créée; que les individus s’identifient ou sont 
identifiés par leur appartenance à une culture, voilà des lieux communs mais qui 
serviront de point de départ à notre étude. Ajoutons que pour s’affirmer, une 
identité a besoin de se rapporter à ce qui l’entoure, à un AUTRE, à la culture 
d’AUTRUI. L’altérité nous aide à mieux définir notre identité. Lors du contact 
avec l’autre intervient la comparaison, la quête de ce qui est différent mais aussi de 
ce qui est similaire. Ce contact se fait le plus souvent en interaction directe ou 
médiée et donc on peut affirmer que l'identité se construit et dépend aussi de la 
communication avec autrui. La communication est l’opportunité d’affirmer son 
identité faces aux autres et à soi-même. En effet, si la spécificité a besoin de 
comparaison pour être saisie, l’identité a besoin d’altérité pour s’affirmer. 

L’individu a besoin d’un groupe à l’intérieur duquel il puisse satisfaire à sa 
tendance grégaire, il veut en faire partie, y être admis, approuvé, admiré, bref il 
veut avoir le sentiment d’appartenir à un groupe afin d’affirmer son identité. Ce 
groupe qui représente l’altérité est le seul capable à assigner et à confirmer à 
l’individu l’identité dont ce dernier se réclame. Le groupe met en marche le 
mécanisme à l’aide duquel l’identité de l’individu peut se reconfigurer. Dans les 
représentations de soi l’identité et l’altérité se vivent mutuellement. D’autre part, la 
description exhaustive d’une identité n’est pas évidente étant donné qu’une identité 
se compose de zones de spécificité différentes en fonction de l’AUTRE, ainsi bien 
que de zones de généralités – de points communs avec l’AUTRE-, car l’AUTRE 
n’est pas une entité stable, monolithique, puisque son identité résulte des contacts 
avec les différents groupes et individus appartenant à des groupes. 

 
1. Traduction et plurilinguisme 
La traduction n’est pas seulement le passage d’une langue à une autre, mais le 

rapprochement de deux (ou plusieurs) cultures. C’est ainsi qu’à la recherche des 
correspondants et des équivalents, dans l’opération traductive s’ajoute 
l’identification et la transmission de la charge culturelle du texte source et la 
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comparaison incessante avec la langue/culture cible. La traduction participe ainsi à 
la migration des concepts, des découpages, de l’architecture des cultures qui 
entrent en contact par la traduction. Véhicule du bilinguisme sinon du 
plurilinguisme, la traduction charrie aussi un bagage interculturel important, des 
informations sur l’identité de la langue / culture source tout en prenant en 
considération la structure identitaire de la langue/culture cible. 

Etant donné que la traduction suppose une analyse traductologique du texte 
source mais aussi du texte cible, elle est à même de mettre en évidence la force 
identitaire des cultures mises ainsi en contact. En effet, la traduction suppose une 
comparaison constante de deux langues /cultures, et cette comparaison favorise la 
construction identitaire des langues/cultures impliquées.  

 
1.1. Panait Istrati ou comment transmettre une identité plurilingue et 

multiculturelle 
Nous proposons ici une courte incursion dans l’œuvre de Panait Istrati, 

écrivain roumain qui a suivi un parcours inédit dans la rédaction de ses écrits - il a 
pensé son œuvre en roumain, il en a écrit la plupart en français et puis, mécontent 
des versions roumaines que divers traducteurs donnaient à ses écrits français, il 
s’est mis à les traduire lui-même en roumain:  

« … dans le cas tellement particulier de Panait Istrati il y a eu un « pseudo-
texte de départ», c’est-à-dire « un texte conçu en roumain, jamais couché sur le 
papier en tant que tel mais que l’auteur traduisait au fur et à mesure qu’il écrivait. »1 

Nous pouvons donc considérer que le texte français constitue déjà une 
traduction alors que le texte roumain constitue une auto traduction. 

Cet auteur est un excellent exemple de description d’une identité plurilingue et 
multiculturelle qui se construit tout en s’exposant aux yeux d’un AUTRE. En effet, 
né à Braila, petite ville-port au bord du Danube, fils d’une paysanne roumaine et 
d’un contrebandier grec, l’écrivain s’est forgé une personnalité originale imprégnée 
d’abord des cultures roumaine, grecque, turque qui s’entrecroisaient d’une manière 
originale. Ses pérégrinations en Egypte, en Asie Mineure, en Grèce, en Italie en 
France, en Suisse, en URSS, ont ajouté, par la suite, des nuances qui ont fini par 
compléter la structure identitaire de l’écrivain, structure qu’il veut transmettre, 
certes, au public roumain mais aussi, et surtout à un public beaucoup plus large – le 
public francophone. En effet, Panait Istrati est un conteur de l’étrange, un conteur 
d’Orient qui, « tout en écrivant en français laisse sa pensée et son cœur parler sa 
langue maternelle, la langue du monde d’où il sort. S’il donne la partition de sa 
musique dans la gamme de l’Occident, il en garde la clef qui est la gamme d’un 
autre monde (…) »2 

Un élément révélateur pour le positionnement de cet auteur, qui veut 
construire des ponts entre sa langue/culture et la langue/culture française, est 

                                                 
1 V. Covaci, 2001, p. 122 
2 Apostolis Monastirioty, in Présentation de Nerrantsoula, Gallimard, 1984, p. 13. 
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L’Avertissement qui accompagnait le récit Nerrantsoula3, paru en 1927 sous le titre 
Le Refrain de la fosse. Voilà ce que l’auteur tient à préciser:  

« Le titre de ce roman est: Nerrantsoula, et je veux qu’il soit rétabli, un jour, 
dans l’édition définitive. Le refrain de la fosse, que j’ai dû inventer dare-dare, 
n’est pas mon titre. Il m’a été imposé, sur l’affirmation sincère qu’ « aucun lecteur 
(français, n.n.) ne saurait retenir » le mot, cependant si simple: Nerrantsoula. C’est 
bien triste! » P.I. 

D’ailleurs, le nom qui donne le titre de ce roman, Nerrantsoula (Neranţulaen 
roumain) bénéficied’un équivalent français: bigaradier4. Evidemment, cet 
hétéronyme masculin ne pouvait pas convenir à l’auteur dont le personnage est une 
jeune fille; en plus la sonorité du nom grec5, lourd de significations pour les 
personnages qui la désignent de ce nom, annonce l’atmosphère et le parfum de 
l’univers étrange (étranger, aussi) dans lequel ils évolueront. 

Cette « étrangeté » nous servira de point de départ dans l’analyse que nous 
nous proposons d’entreprendre. 

L’un des personnages, l’un des doubles de l’auteur, affirme, en parlant de la 
famille de sa mère: « Il (son grand-père qui était turc) avait trois femmes, deux 

Grecques et une Roumaine; la dernière, mère de ma mère; (…) », et, il enchaîne, 
à propos de l’atmosphère et des habitudes de cette maison à trois femmes: « A ce 
qu’il paraît, on ne faisait rien de plus intéressant, dans cette maison, que 
d’entasser de l’argent, et de prier deux dieux dans trois langues différentes. » 
(Œuvres p 91) 

Dans ce qui suit nous allons comparer le texte français au texte roumain afin 
d’observer le traitement que l’auteur applique aux unités linguistiques à charge 
civilisationnelle, dans son effort de transmettre le spécifique, l’altérité de l’identité 
présentée. Cela nous aidera à mieux comprendre le positionnement de l’auteur face 
aux problèmes de transmission de l’information culturelle spécifique vers deux 
publics différents: un public pour lequel l’univers décrit est plutôt inédit - le 
public français/francophone et un public pour lequel cet univers est dans une 
certaine mesure, familier, (le public roumain). En même temps, l’auteur transmet 
sa propre vision de l’identité des personnages provenant d’un univers culturel qu’il 
veut décrire au public français, personnages qui sont souvent des doubles de lui-
même ou qui empruntent des traits qui lui sont propres, qui le définissent. Sa 
stratégie consiste à implanter dans la langue/culture de l’AUTRE ce qu’il y a de 
spécifique, de précieux, digne d’être connu, dans la sienne, afin de parvenir ainsi à 
lui assigner le statut d’interlocuteur avisé.  

                                                 
3 Ibidem, p.17. 
4 Oranger dont les fleurs fournissent une essence parfumée et dont le fruit est la 

bigarade=orange amère.(Petit Robert) 
5 „Nerantsoula fundoti” - dont le sens est expliqué en note par l’auteur: petit bigaradier (oranger 

d’oranges amères) touffu- est un vers du refrain répété de façon presque obsessive, dans le 
roman. 
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1.2. Emploi et fonctions des emprunts 
L’un des aspects qui rend unique l’œuvre de P. Istrati est l’abondance dans le 

texte des emprunts directs, unités lexicales roumaines mais non seulement, ainsi 
que sa manière particulière de les utiliser. D’ailleurs, l’un des arguments que V. 
Covaci apporte en faveur de son hypothèse que nous avons citée supra est que « les 
lexèmes en question6 sont des résidus de traduction, car si le reste de ce pseudo-
texte était suffisamment neutre pour permettre une traduction tout simplement 
correcte dans le registre standard, voir soutenu du français, les archaïsmes et les 
régionalismes (qu’Istrati affectionnait tout particulièrement, […]) ne pouvaient 
être rendus sans pertes massive de connotations. »7 

Les emprunts sont présents dans le texte français aussi bien que dans le texte 
roumain8. Mais la quantité et la nature en est différente. Ces deux critères (la quantité 
et la nature des emprunts utilisés) peuvent aider au décryptage de l’intrusion, dans le 
texte, d’éléments considérés étrangers à la langue/culture du public cible. 

a) Emprunts entrés dans le circuit international ou sémantisés par le contexte 
Le texte français de Panait Istrati est parsemé de mots ou de séquences en 

italiques, qui ont le rôle de transmettre une information particulière. Ces mots et 
ces séquences sont, très souvent, des emprunts (du roumain pour la plupart, mais 
non seulement) ou des calques opérés par l’auteur même. Certains emprunts entrés 
dans le circuit international (ou non) sont utilisés afin de rendre la couleur locale 
mais aussi pour combler une lacune lexicale de nature civilisationnelle. 

Dans l’exemple (i) le nom arabe fellah est entré dans les dictionnaires 
roumains et français et ne pose plus de problèmes de traduction, alors que le nom 
du plat arabe, foull, est explicité dans les deux textes: 

(i) Cet « homme sauvage », le fellah (…) cachait dans sa poitrine le seul gage 
de civilisation qui compte: la Bonté. Il nous le prouva en nous recevant dans sa 
cabane de boue et en nous offrant ce qu’il avait: sa fève, le foull arabe. 
(Nerrantsoula, p. 149) 

(i’) Acest „salbatec”, felahul, (...) ascunde în pieptul său singura dovadă cu 
adevărat de preţ a civilizaţiei: bunătatea. Ne-o împărtăşi, primindu-ne în coliba lui 
de lut, dându-ne tot ce avea: bobul, fullul arab. (Neranţula:86) 

Dans l’exemple (ii) le nom de l’embarcation égyptienne évoquée est écrit en 
italiques, pour marquer l’insertion de « l’étranger » dans le texte français aussi bien 
que dans le texte roumain, mais il n’est pas accompagné d’explicitations, ce qui 
montre que l’auteur considère que le contexte sémantise suffisamment le mot tout 
en conservant ce qu’il a d’exotique. 

                                                 
6 Les emprunts directs. 
7 V. Covaci, 2001:122. 
8 Précisons ici que nous préférons de parler de deux textes (le texte français et le texte 

roumain) plutôt que d’un texte source (en français) et d’un texte cible (en roumain).  
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 (ii) (...) où nous nous embarquâmes à bord d’une dahabieh et retournâmes à 
Alexandrie en glissant au fil du fleuve. (Nerrantsoula, p. 150) 

(ii’) (...) unde ne-am îmbarcat la bordul unei dahabich, înapoindu-ne la 
Alexandria, lunecând pe firul Nilului. (Neranţula, p. 90) 

Dans (iii) le nom roumain en italiques dont la sémantisation revient au 
contexte, joue le même rôle d’indice d’altérité, dans le texte français: 

(iii) Ce qui les réunissait, c’était le brochet farci juif et la tsouica roumaine. 
(Œuvres, p. 120)  

(iii’) Ceea ce-i aduna laolaltă era ştiuca umplută evreieşte şi ţuica 
românească.(Chira Chiralina, p. 109) 

Une particularité de l’auteur est qu’il transfère directement dans le texte français 
(sous forme d’emprunts) des mots roumains, pour la plupart, mais aussi des mots turcs, 
grecs, arabes etc., qui ont, quand même, des hétéronymes français, dans l’intention de 
transmettre à son public français ou francophone la couleur de l’univers décrit, ses 
particularités considérées pertinentes par l’auteur. En même temps, ce positionnement 
de Panait Istrati, marque son désir de mettre en évidence des différences sémantiques 
que les dictionnaires bilingues ignorent. C’est le cas, dans les exemples ci-dessous, des 
noms comme moussafirs, au lieu d’invités/visiteurs, tavas au lieu de plateaux, noms de 
personnes ou d’objets spécifiques par leur fonctionnalité ou par certains traits qui les 
distinguent de ceux de leur classe: 

(iv) Kyra et maman (…) écoutaient ravies, le plaintif, puis tumultueux chant 
des doïnas roumaines, les languissantes maniebs turques, et les pastorales 
grecques, accompagnées des claquements de mains des quatre moussafirs (...). 
Après chaque jeu et chant, maman servait des liqueurs, des cafés et des narguilés. 
Deux grosses tavas avec cadaïf et saraïlié s’offraient, appétissantes, aux yeux des 
gourmets.(Œuvres, p. 93) 

(iv’) Chira şi mama (...) ascultau răpite cîntecul plîngător apoi tumultuos al 
doinelor, languroasele manele turceşti şi pastorale greceşti, acompaniate de 
aplauzele şi de vocile bărbăteşti ale celor patru musafiri. După fiecare cântec, 
mama servea lichioruri, cafele, narghilele. Două tăvi mari cu cataif şi sarailii erau 
oferite ispititor ochilor celor mâncăcioşi. (Chira Chiralina, p. 69) 

Dans les deux textes l’auteur marque différemment les termes civilisationnels: 
doïna –chanson triste, complainte populaire roumaine- et maniebs - chanson triste 
d’origine orientale –, des termes qui renvoient à des mélodies spécifiques et donc 
qui n’ont pas d’équivalent de dictionnaire ce qui justifierait l’emploi de l’emprunt 
dans le texte français. En ce qui concerne les noms tavas et moussafirs (noms 
roumains mais combinés avec les marques du pluriel français) dont le sens est très 
similaire, sinon identique, avec celui de leur hétéronymes (plateaux, visiteurs), leur 
transfert direct peut s’expliquer par le marquage particulier que leurs référents avait 
pour le personnage; ils constituent une sorte de repères symboliques des 
circonstances décrites, circonstances marquées par l’abondance et le plaisir dont le 
nom ne peut pas avoir de correspondant dans une autre langue. 
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De même, le nom mahala de(v), désignant en roumain un quartier pauvre, ce 
qui de façon générale n’a rien de particulier: toutes les grandes villes du monde ont 
des quartiers pauvres. Cependant, pour l’auteur, le quartier en question marque 
l’existence de ses habitants d’un faisceau de traits qu’il considère spécifiques et 
„intraduisibles” en français: 

(v) - Sois le bienvenu dans notre „mahala”. (Nerrantsoula, p. 43) 
(v’)- (...) Fii binevenit in mahalaua noastra. (Neranţula, p.17) 
Egalement bizarre semble le transfert direct du nom roumain soba (poêle, en fr.), 

non sémantisé dans le texte français. Mais si cet objet est associée à l’intimité 
accueillante d’un foyer particulier, à la chaleur de ce foyer et à l’arôme des tranches 
de courges cuites, univers empreint aussi de sentiments euphoriques –sécurité, 
chaleur humaine, amitié, voire amour – alors le terme devient un repère symbolique 
spécifique, unique, sans équivalent référentiel dont le nom ne peut pas être traduit: 

(vi)– Marco, cet hiver nous mangerons des courges cuites dans ma soba! 
(Nerrantsoul, p. 80) 

(vi’) – Marco, în iarna asta, o sa mâncam dovleci copti în soba mea! 
(Neranţula, p. 43) 

Emprunts expliqués en note.  
Certains emprunts, dans le texte français, sont accompagnés d’explications en 

note, (il s’agit de la technique la plus commune de sémantisation de ces mots 
„étrangers”), alors que le texte roumain les intègre de façon naturelle: 

(vii) - Comment s’appelle-t-elle? 
- Je ne sais pas. Personne ne le sait. On lui dit sacadgizta.� (Nerrantsoula, p.31) 
� en roumain: porteuse d’eau. 
(vii’) - Cum o cheamă? 
- Nu stiu. Nimeni nu poate spune. I se zice Sacagiţa. (Neranţula, p. 8) 

b) Emprunts glosés dans le texte.  
La même technique de sémantisation de l’emprunt seulement pour le texte 

français est appliquée par l’auteur qui choisit de gloser certains emprunts, dans le 
texte (français) même, en les accompagnant par l’héteronyme français: 

(viii) - Hé, Barcadji! Batelier!... Un camarade se noie là! Cours vite! Sauve-
le! (Nerrantsoula, p. 65) 

(viii’) -Hei! Barcagiu! Colo se îneacă un prieten! Duceţi-vă repede! Salvaţi-l! 
(Neranţula, p. 33) 

c) Adaptation + emprunt.  
D’autres fois, les termes considérés spécifiques sont sémantisés, dans le texte 

français, d’abord par des périphrases explicatives (adaptations) et puis repris 
comme emprunts: 

(ix) Puis, nous montrant la hutte du cultivateur de pastèques elle nous saisit 
chacun par une main et nous y entraîna. 

- Allons voir qui est ce pépénar! (Nerrantsoula, p. 74) 
Dans le texte roumain la glose n’est pas nécessaire: 
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(ix’) Apoi, arătându-ne coliba pepenarului, ne apucă pe fiecare de mână şi ne 
trase într-acolo. 

- Hai să vedem cine-i pepenarul ăsta. (Neranţula, p. 39) 
Certains mots ou séquences ont des significations tellement riches en 

afférences qu’ils ont besoin d’être expliqués en note, dans les deux textes. C’est le 
cas du nom d’une sorte de compétition très répandue entre les enfants, mais non 
seulement, habitant les quartiers de Braila de l’époque respective.  

Le texte décrit l’adresse du personnage (Marco) à manœuvrer le cerf-volant. 
Le nom încurcare est traduit par le verbe embrouiller correspondant qui ne peut 
pas transmettre la riche information à laquelle renvoie le mot roumain, tout en 
essayant d’expliciter la signification particulière du mot roumain. D’ailleurs, 
l’auteur met en évidence le terme en question et l’explique en note, dans les deux 
textes -, ce qui signifie qu’il considère nécessaire sa sémantisation pour les deux 
publics auxquels il s’adresse – chose plutôt rare dans ses écrits: 

(x) Nul ne pouvait me vaincre à l’embrouiller¹ (le cerf-volant n.n.) 
(Nerrantsoula, p. 46) 

¹ Défi, dégénérant assez souvent en batailles sanglantes, qui consiste à 
embrouiller les cerfs-volants à de grandes altitudes, atteignant parfois deux cents 
mètres. La victoire est à celui qui possède les bras les plus habiles et arrache à son 
adversaire le plus de cordelette – et le cerf-volant en même temps. 

(x’) Nimeni nu măputeabirui la « încurcare »³ (Neranţula, p. 19) 
³ Provocare, degenerând adesea în bătălii sângeroase şi care consta în a încurca 

zmeielela mari înălţimi, atingând uneori două sute de metri. Victoria revenea celui 
care avea « mână sigură » şi strângea adversarului cât mai multă sfoară odată cu 
zmeul (N.a.) 

De même pour (xi) et (xi’) où le syntagme « oulitza Kaliméresque » /uliţa 
Kalimerească a besoin de recevoir des explications en note, dans les deux textes, 
car sa simple traduction calque ne parvient pas à transmettre tout le faisceau 
d’informations, de significations connotatives qu’il contient pour les personnages: 

(xi) - Dans la « oulitza Kaliméresque » ¹ (…). (Nerrantsoula, p. 38) 
¹ Rue Grecque, baptisée ainsi par les Roumains qui entendaient les Grecs se 

dire, du matin au soir: Kali-méra, bonjour. 
(xi’) – Pe uliţa Kalimerească.²(Neranţula, p. 13) 
² Strada grecească, botezată de români astfel, deoarece, îi auzeau pe greci, 

spunându-şi de dimineaţa până seara: kalimera (bună ziua).  
 
2. Les calques 
La technique de Panait Istrati d’insérer dans le texte français des éléments 

étrangers, afin de communiquer à l’AUTRE un découpage conceptuel spécifique à 
son univers culturel, est appliquée aussi à des structures complexes figées 
roumaines, qui ont, par ailleurs, des équivalents français, mais que 
l’auteur/traducteur préfère de traduire par des calques. Nous considérons, avec 
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Isabel Gonzales Rey, que les expressions figées « sont des indices d’une 
idiosyncrasie populaire qui confère à la langue sa carte d’identité »9, que leur 
idiomaticité ne sort en évidence « qu’avec l’appoint d’une autre langue 
(interlinguistique) »10, car « aucun locuteur natif n’a conscience du degré 
d’idiomaticité de la langue qu’il parle11 ». Dans cette perspective, nous pouvons 
mieux comprendre pourquoi Panait Istrati fait appel au calque pour transférer 
certaines structures figées (expressions, proverbes, etc.), là où il considère que les 
équivalents français ne l’aident pas à transmettre le découpage et l’esprit du 
roumain. L’effet d’étrangeté de ces calques est similaire à celui des emprunts car 
ils obligent le lecteur français de réfléchir sur le sens de la séquence mise en relief, 
d’habitude, par des italiques.  

(xii) - Aman, Marco, Aman!... Je meurs, moi! Car c’est mal avec le mal, mais 

c’est pis sans le mal.¹ (Nerrantsoula, p. 89) 
¹ Proverbe roumain 
(xii’) - Aman, Marco, aman!... Eu, îmi dau sufletul! O fi rău, cu rău, dar mai 

rău e fără rău!(Neranţula, p;: 48)  
Parfois la parémie est marquée aussi dans le texte roumain, par des italiques 

(xiii’) ou des guillemets (xiv’), (xv’) pour indiquer le changement de l’énonciateur: 
le personnage cède la place à la voix de la sagesse collective: 

(xiii) Je sais que personne ne peut sauter plus haut que le bord de son 

chapeau. (Nerrantsoula, p. 152) 
(xiii’) Ştiu că nimeni nu poate sări, mai sus de borul pălăriei sale. 

(Neranţula, p. 91)  
(xiv) Il est écrit sur notre front, dit l’Oriental. (Nerrantsoula; p. 46) 
(xiv’) În Orient se şispune: « Ce ţi-e scrisînfrunteţi-e pus. » (Neranţula, p. 19)  
(xv) (…) partager deux pailles entre trois ânes, comme dit le proverbe (…) 

(Nerrantsoula, p. 124) 
(xv’) …nu puteam « împărţi două paie la trei măgari», cum spune 

proverbul (...) (Neranţula, p. 73)  
 
Equivalence 
 

Néanmoins, si dans le contexte, c’est le sens global, non compositionnel de 
l’expression qui compte, alors l’auteur utilise un équivalent français de 
l’expression pour que le sens se construise plus facilement:  

(xvi)-… Et maintenant il veut me tuer bravement, ce qui me ferait une belle 

jambe! (Nerrantsoula, p. 67) 
(xvi’)-…Şi acum vrea să mă omoare voiniceşte, ca şi când asta mi-ar ţine de 

cald.(Neranţula, p. 34) 

                                                 
9 Isabel Conzales Rey, 2007, p. 7. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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(xvii)... car je vole mon père lorsqu’il gagne au jeu et qu’il rentre saoul 

comme une bourrique. (Nerrantsoula, p. 48) 
(xvii’)... deoarece îl fur pe tata când câştigă la cărţi şi se întoarce acasă beat 

ca un porc. (Neranţula, p. 20)  
 
3. Termes d’adresse et emprunt 
Aman est une interjection d’origine turque qui signifie: Pitié! Pardon! = 

Îndurare! Iertare! Mais Panaït Istrati la ressent comme une formule beaucoup 
plus nuancée qui renvoie à un découpage conceptuel spécifique, qu’il explique 
comme il suit: « Aman bré!: le plus beau, le plus complet, le plus inexprimable 
soupir qu’une âme meurtrie puisse exhaler: le fameux Aman bré! du Turc et de 
tous les Orientaux qui parlent sa langue. (…) C’est ainsi: c’est la Turquie. 
Aman bré. Stamboul et son âme… » (Nerrantsoula, p. 155) 

L’interjection et le terme d’adresse turcs sont transférés directement dans les 
deux textes: 

(xx)-Aman, bré! Je le dis à mon tour… Constantinople…Constantinople 
(Nerrantsoula, p. 158) 

(xx’)- Aman, bre! gemui la rândul meu... Constantinopol... Constantinopol... 
(Neranţula, p. 96)  

D’ailleurs, les termes d’adresse « étrangers » autant pour le roumain que pour 
le français sont conservés dans les deux textes car la relation interpersonnelle avec 
son dosage spécifique d’affectivité et/ou politesse ne trouve pas son équivalent 
dans un autre système relationnel: 

(xxi) -Ah, moré Marco! Nerrantsi-mou! (Nerrantsoula, p. 72) 
(xxi’) - Ah, moré Marco! Neranţi-mu!(Neranţula, p. 38)  
Si les termes d’adressesont roumains, comme belea, pacoste de (xxii) qui sont des 

termes à sémantisme péjoratif utilisés ici comme termes d’adresse injurieux, - le transfert 
direct et l’explication en note sont nécessaires seulement pour le public français: 

(xxii) -Viens ici, béléa¹, que je te débarbouille! Va-t-en d’ici, pacosté¹, que je 
te vois plus devant mes yeux! (Nerrantsoula, p. 109) 

¹ Malchance, calamité 
(xxii’) -Vinoîncoacebelea, ca să te spăl! Du-te de-aici, pacoste, nu te-aş mai 

vedeaînainteaochilor! (Neranţula, p. 62)  
Si en plus le terme d’adresse est à l’origine un nom désignant une réalité 

spécifique, l’emploi de l’emprunt direct ne peut pas être évité, comme dans (xxiii) où le 
contexte est considéré suffisant pour une sémantisation (même partielle) du terme en 
question. Précisons qu’ici il y a aussi scission de traitement de « l’étranger » entre le 
roumain, où par « contamination » culturelle la réalité en question existait et le français 
où elle retrouve une lacune référentielle doublée donc d’une lacune lexicale:  

(xxiii) – Hé! Cafédji! trois cafés « à point » et des cigarettes « royales »! 
(Nerrantsoula, p. 99) 

(xxiii’) -Hei! Cafegii! Trei cafele cu caimac şi zece „regale”!(Neranţula, p. 56)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 65

 
Conclusions 
 

« Je vous raconte en français mais je ne suis pas Français. J’appartiens au 
groupe que j’essaie de décrire. » semble nous dire l’auteur-traducteur évoqué dans 
cette étude. 

Préoccupé par des personnages dont l’identité est fondamentalement plurilingue 
et interculturelle, Panait Istrati décrit un monde où les cultures s’entrecroisent et 
s’acceptent mutuellement. Les ingrédients de cette pluralité et leur dosage dans le 
mélange obtenu donnent le cachet identitaire. Les personnages de Panait Istrati 
incarnent des traits identitaires de l’auteur et du monde plurilingue et pluriculturel 
dont il porte l’empreinte. Tout finit par esquisser une image identitaire qui se 
construit sous des éclairages différents dans les textes comparés: le texte français et 
le texte roumain (qui peut être vu comme une autotraduction). Dans les deux textes 
l’auteur trace la frontière entre ce qu’il ressent comme traduisible et l’intraduisible, 
de manière différente. Autant que ce qui est dit est considéré transmissible avec les 
moyens du code utilisé (du français ou du roumain), le texte coule, des personnages 
s’affirment, des endroits et des événements sont décrits, avec ce qu’ils ont 
d’«exotique » et de commun, dans le dosage d’ingrédients particulier mentionné ci-
dessus. Soudain, il y a comme une sorte de halte, des mots en italiques surgissent 
comme autant de clignotants avertissant sur l’intrusion du spécifique, du différent, de 
l’intraduisible. Mais les éléments signalés, exhibés au lecteur comme étrangers, ne 
coïncident pas dans les deux textes.  

Nous avons essayé dans notre étude de décrypter la stratégie mise en œuvre 
par l’auteur/traducteur afin de construire l’identité de ses personnages, mélange 
plurilingue et multiculturel.  

L’effort de l’écrivain de mettre en évidence ce qui est différent, ce qui est 
étranger à la culture du public auquel il s’adresse, est évident. Les deux versions 
abondent en mots, séquences, phrases soulignés par des italiques sur la 
signification particulière desquels l’auteur veut attirer l’attention. Puis, il met en 
œuvre une stratégie traductive dans laquelle s’entrecroisent des procédés de 
traductions divers et des techniques de sémantisation, d’explicitation, de cette 
signification particulière. D’une part, ces « étrangers » sont différents dans les deux 
textes, preuve que l’information transmise, le dosage entre familier et étranger, est 
communiquée différemment aux publics visés. D’autre part, les explicitations à 
rôle « sémantisant » de ces « intrus » ne les accompagnent pas toujours. Il est 
évident que les stratégies de l’auteur emboîtent le pas de ses différentes intentions: 
si l’« étranger » est explicité c’est que son sens doit passer avec précision 
(d’ailleurs l’auteur a fait accompagner ses textes français par des glossaires que 
certaines éditions publient à la fin du livre); si, par contre, l’ « étranger » n’est pas 
accompagné d’explicitation, son rôle dans le texte est de compléter le tableau 
exotique dressé par l’auteur, c’est sa sonorité étrangère, roumaine, turque, arabe, 
grecque selon le cas qui joue dans le texte.  
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Les limites de la traduction des données culturelles spécifiques sont en 
fonction des intentions de l’auteur que le traducteur a l’obligation de décrypter 
correctement. Dans le cas de Panait Istrati cela se réalise plus facilement car 
l’auteur est en même temps son propre traducteur. 
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DIFICULTĂŢILE TRADUCERII TEXTELOR 
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DIN LIMBA ENGLEZĂ 
 

Dana Camelia DIACONU 
diaconudanacamelia@hotmail.com 

 
 
În cadrul contactului lingvistic englez-român, observăm că traducerile sunt 

mult mai puţine decât, deoarece limba modernă tinde spre sintetizarea formei1, iar 
perifrazele şi frazeologismele îngreunează exprimarea. Acestea sunt caracteristice 
mai ales perioadelor de început ale contactelor lingvistice, după cum am menţionat. 
Dificultăţile transpunerii, turnurile greoaie rezultate au făcut ca majoritatea 
traducerilor să fie dublate de împrumuturi, iar cele care s-au impus până la urmă, în 
aproape toate cazurile, sunt împrumuturile, şi nu traducerile. 

Uneori, pentru acelaşi cuvânt din limba engleză, există, în limba română, după 
cum am arătat, toate cele trei tipuri de transpuneri (împrumut, calc, traducere): 

– quick format(împr.) <formatare rapidă (calc) < sistem de formatare care 
elimină anumite etape (trad.);  

– newbie (împr.) < novice (calc) < nou venit în Internet (trad.); 
– user-defined (împr.) < personalizat(calc) < definit de utilizator (trad.); 
– ring network (împr.) < reţea circulară(calc) < reţea de tip inel (trad.); 
– remoteaccess (împr.) < acces separat(calc) < acces de la distanţă prin reţea 

(trad.); 
– slide show (împr.) <prezentare cadru-cu-cadru (calc) < prezentare cu 

diapozitive (trad.); 
– safe mode (împr.) < modul safe (calc) < modul sigur de iniţializare a 

sistemului (trad.); 
– sleep mode (împr.) < modul inactiv (calc) < modul de aşteptare (trad.) ş.a. 
De multe ori, însă, un cuvânt englez este tradus şi împrumutat, dar nu şi 

calchiat, deoarece structura mai analitică a limbii române nu permite formarea unor 
compuse care să reproducă structura modelului străin2, cel englezesc: 

– multiscan monitor (împr.) < monitor cu frecvenţă de baleiere multiplă 
(trad.); 

– netnews (împr.) <grupurile de discuţii din UseNet (trad.) 
– safe format (împr.) < formatare de siguranţă (trad.) 
– Recycle Bin (împr.) < coşul de gunoi reciclabil (trad.) 
– pinouts (împr.) < liste de semnale la pini, asignarea pinilor (trad.) 

                                                 
1 Cf. Petre Gheorghe Bârlea, Roxana-Magdalena Bârlea, 2000, p. 120. 
2 Cf. Theodor Hristea, 19842, p. 105. 
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– phreaking (împr.) < convorbiri telefonice gratuite, frauduloase (trad.) 
– peer-to-peer(împr.) < sistem post-cu-post, „egal la egal”, sistem de 

interconectare directă în reţea (reţea locală cu calculatoare interconectate fără 
server) (trad.) 

– loopactuator (împr.) < dispozitiv de acţionare cu buclă deschisă (trad.) ş.a. 
Chiar dacă unele dintre exemplele de traducere sunt greoaie şi destul de 

aproximative, lucrările de specialitate le consideră calcuri. Observăm că nu s-a 
respectat modelul, în felul acesta, de la un compus s-a ajuns la o unitate 
frazeologică, deci nu s-a imitat organizarea internă a cuvântului francez, ci s-a 
echivalat sensul3. Astfel, se verifică ideea că orice calc (şi împrumut) este şi o 
traducere, dar nu orice traducere reprezintă un calc.  

Pentru a transpune manualele de instrucţiuni de calculatoare din engleză în 
română, traducătorii români au la îndemână anumite instrumentele de lucru specifice 
perioadei postdecembriste: textele englezeşti şi provenienţa lor, gramatici ale limbii 
române şi ale limbii engleze, dicţionare bilingve generale şi dicţionare IT. 

Se impun aici anumite comentarii generale asupra problemelor traducerii4, 
respectiv: posibilităţile limbii române în perioada realizării acestor traduceri; 
opţiunea vizibilă pentru un anumit autor, o anumită operă, eventual, detectarea 
tematicii care a interesat în mod precumpănitor respectiva generaţie de 
traducători/cititori ai textelor propuse; posibilităţile de valorificare în epocă a 
versiunilor propuse, prin publicare în periodice, în volum etc.; rezolvarea 
dificultăţilor morfo-sintactice şi lexico-semantice ale textului original; sesizarea 
subtilităţilor logico-lingvistice şi capacitatea de redare în română a acestora; 
corectitudinea şi valoarea estetică a versiunii româneşti: elemente fonetice, 
elemente morfo-sintactice; echivalenţe lexico-sematice etc. 

Aceste traduceri ale unor manuale de instrucţiuni sunt, de asemenea, prelucrări 
după autori americani sau englezi. Ne referim aici la două manuale de folosire a 
calculatorului: Manualul tău de Windows XP Home Edition5 şi Modernizarea şi 
depanarea calculatoarelor pentru toţi6.  

Primul manual este o traducere a unei versiuni americane Windows XP Home 
Edition: The Missing Manual, SecondEdition7, iar cel de-al doilea este o traducere 
din limba engleză după ediţia originală publicată în Statele Unite ale Americii, în 
anul 1995, cu titlul UpgradingandFixingPCs for Dummies, 2ndEdition8.  

Autorii şi traducătorii au urmărit ca aceste manuale să fie complete, corecte, 
fără greşeli sau omisiuni, deşi, după cum tot aceştia ne avertizează, conţinutul 
cărţilor, valabilitatea trimiterilor către surse externe, aflate pe Internet sau 

                                                 
3 Petre Gheorghe Bârlea, Roxana-Magdalena Bârlea, 2000, p. 121. 
4 Cf. Petre Gheorghe Bârlea, 2005, p. 6. 
5 Manualul tău de Windows XP. Home Edition, 2006. 
6 Modernizarea şi depanarea calculatoarelor pentru toţi, 1996. 
7 Windows XP Home Edition: The Missing Manual, Second Edition, 2004. 
8 UpgradingandFixingPCs for Dummies, 2nd Edition, 1995. 
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rezultatele utilizării informaţiilor conţinute în aceste manuale nu sunt garantate. 
Totuşi, pentru noi au constituit modele utile de texte traduse, pentru a putea urmări 
aspectele procesului asimilării termenilor şi a structurilor lingvistice englezeşti în 
limba română şi detectarea echivalenţelor din engleză în română. 

Utilitatea cunoaşterii contribuţiilor acestor traduceri la dezvoltarea limbii 
române actuale se poate verifica prin consultarea marilor tratate, dicţionare, 
instrumente biobibliografice ale limbii române şi limbii engleze. Este în afară de 
orice îndoială că civilizaţia şi cultura engleză (implicit cea americană) au avut 
posibilitatea şi au ştiut să progreseze mai rapid, în plan spiritual şi material. 

Aşa cum am mai spus, este de la sine înţeles că o cercetare care are ca 
finalitate analiza unei componente a „formării” şi „evoluţiei” limbii române, în 
varianta limbajului ştiinţific şi general, necesită o metodă comparativă.  

În principiu, analiza unei traduceri presupune buna cunoaştere a 
particularităţilor celor două limbi – a textului-bază şi a textului-ţintă, în acest caz, 
limba engleză şi limba română, până la cele mai profunde mecanisme fono-lexicale 
şi gramaticale. De asemenea, implică o bună cunoaştere a semantismului 
vocabularului celor două limbi, cu toate implicaţiile logice, psiholingvistice, 
estetice ale acestuia. Ultimul aspect înseamnă, de fapt, cunoaşterea elementelor de 
realia, cu privire la cele două limbi implicate în procesul echivalării lingvistice9. 
Numai în acest mod se pot aprecia performanţele sau scăderile în redarea 
limbajului ştiinţific, în translatarea sugestiilor, aluziilor cu caracter informatic 
încifrate în imaginile şi expresiile originalului, pentru care traducătorul a găsit sau 
nu echivalentul potrivit.  

Un text ştiinţific conţine forme greoaie, precum şi expresii specifice, 
frazeologisme, cuvinte şi expresii rare sau creaţii proprii ale autorului respectiv. Toate 
acestea ţin de natura limbii-bază şi sunt, practic, intraductibile. De aceea, traducerile 
din limba-bază a textelor tehnice sunt cu atât mai dificile. De altfel, în manualele 
studiate putem observa, că traducerile unor cuvinte sau sintagme sunt redate în 
paranteze rotunde, autorii asumând faptul că unii utilizatori au cunoştinţe minime de 
limba engleză, chiar dacă folosesc un program informatic în limba engleză. 

„Executaţi clic-dreapta pe meniul Start; din meniul de scurtături, 
alegeţiProperties (Proprietăţi). În caseta de dialog, executaţi clic pe butonul 
Customize (Personalizare), apoi pe tabulatorul Advanced (Configurare avansată). 
Acum, derulaţi în jos lista articolelor din meniul Start până când vedeţiMy Music 
(Melodiile mele) sau MyPictures (Imaginile mele). Executaţi clic pe „Don’t display 
this item” („Nu afişa acest articol”) şi apoi executaţi clic pe OK.”10 

Urmărind acest text, trebuie să reamintim faptul că autorii au realizat 
multitudinea elementelor din limbajul informatic care au trecut în limbajul curent. 
De aceea, ei nu mai traduc în paranteze cuvinte precum clic (clic-dreapta), meniu 
(de scurtături), casetă de dialog, buton, tabulator, (o mare parte sunt metafore în 

                                                 
9 Petre Gheorghe Bârlea, 2005, p. 8. 
10 Cf. Manualul tău de Windows XP. Home Edition, p. 53. 
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limba de provenienţă şi au fost preluate ca atare, prin calc, de limba română), 
preconizând că aceşti termeni sunt folosiţi deja de marea masă a publicului şi vor fi 
folosiţi în contexte care nu vor mai avea legătură neapărat cu domeniul de origine. 
Ca o particularitate a limbajelor specializate, este folosirea unui lanţ metaforic. 
Astfel, atunci când o serie de metafore se succede într-un enunţ mai complex, 
conţinând termeni din aceeaşi sferă semantică, apare ceea ce se numeşte în 
dicţionarele de specialitate o metaforă filată11, după cum se poate observa şi în 
următoarele exemple: 

„Favoritesmenu (Meniul locaţiilor favorite). Această opţiune adaugă o 
comandă Favorites (Locaţii favorite) la meniul Start, care listează site-urile Web 

preferate de dumneavoastră – aceleaşi pe care le-aţi însemnat cu „semne de 

carte” (bookmarks) atunci când aţi utilizat programul Internet Explorer”12. 
„Plăcile video VL-Bus (magistrala locală) lucrează corect numai dacă sunt 

introduse în conectori de magistrală locală, care au trei mici conectori 
corespunzând celor trei zone ieşite în afară de pe placă. Dacă doriţi, puteţi 
introduce o placă de 8 sau 16 biţi”13. 

 
Concluzii 
 

În evaluarea unei traduceri, trebuie să cunoaştem „din interior” mecanismele şi 
particularităţile acestui act cognitiv şi creativ, totodată, un adevăr valabil pentru 
orice alt domeniu de activitate umană, de altfel. Practic, trebuie puse în paralel cât 
mai multe versiuni din limba-ţintă şi judecat separat fiecare detaliu de echivalare, 
în toate versiunile, prin raportare permanentă la textul-bază. Numai aşa se poate 
înţelege dacă traducătorul a avut o concepţie, a pornit de la nişte principii şi a 
încercat să atingă anumite obiective prin versiunea realizată în limba sa maternă14. 
Pe de o parte, avem de-a face cu obiective tipice, generale: redarea literei şi 
spiritului originalului; transmiterea cât mai fidelă a mesajului şi, pe cât posibil, a 
expresivităţii limbii. Pe de altă parte, un traducător se confruntă cu opţiuni care ţin 
de concepţia personală. În acest caz, vorbim despre: traducerea lineară, traducerea 
liberă, adaptarea etc. Numai cunoscând toate acestea se poate aprecia ce s-a 
valorificat, cât din traducere este transpunere mecanică şi cât este creaţie, în contul 
limbii primitoare şi, pentru textele tehnice, în contul utilizatorilor sau novicilor care 
vor folosi, pas cu pas, aceste informaţii. Din fericire, aceste manuale destinate 
utilizatorilor de calculatoare şi Internet folosesc, în general, sintagme simple, 
traduceri cât mai clare şi concise, calcuri lingvistice după limba engleză sau 
împrumuturi foarte uzitate astăzi şi în limba comună. Traducerile sintagmelor lungi 
şi greoaie se întâlnesc tot în dicţionarele de specialitate sau în manuale cu 

                                                 
11 Adriana Stoichiţoiu Ichim, 20014, p. 78; cf. şiDŞL, p. 309. 
12 Cf. Manualul tău de Windows XP. Home Edition, p. 59. 
13 Cf. Modernizarea şi depanarea calculatoarelor pentru toţi, p. 244. 
14 Cf. Petre Gheorghe Bârlea, 2005, p. 9. 
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instrucţiuni de Pascal, Dos sau alte limbaje de programare accesibile studenţilor 
care sunt educaţi în domeniul informatic sau specialiştilor în I.T.  
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În viaţa culturală şi literară a oricărui popor, receptarea şi studierea 

traducerilor au reprezentat activităţi importante, menite să asigure comunicarea 
între culturile şi civilizaţiile diferitelor popoare, dar şi popularizarea operelor ce fac 
parte din patrimoniul literaturii universale.  

O contribuţie importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea limbii şi literaturii 
române a avut-o traducerea romanelor lui Jules Verne.  

Datele existente ne îndreptăţesc să credem că Victor Onişor este primul 
traducător care s-a înclinat către opera verniană, dăruind literaturii noastre, în 1897, 
versiunea românească a romanului Le Château de Carpathes.  

Studiind traducerile din Jules Verne, se poate constata că numeroşi cercetători 
au întreprins activităţi traductologice, menite să popularizeze opera scriitorului 
francez în literatura română.  

De la Victor Onişor, personalităţi precum Ion Pas, Vladimir Colin, Traian 
Finţescu, Dorina Oprea şi alţii şi-au îndreptat atenţia către tălmăcirea în limba 
română a romanului Castelul din Carpaţi. Modificările care au avut loc asupra 
textului din limba română la intervale diferite de timp reprezintă dovada evoluţiei 
limbii române literare, dar şi eforturile traducătorilor de a căuta termeni echivalenţi 
pentru a reda intenţiile de comunicare din limba franceză.  

În acest context, am stabilit ca fiind decisivă în vederea elaborării cercetării 
noastre, valorificarea traducerilor romanului Le Château de Carpathes. Textul-sursă 
reprezintă textul original al romanului lui Jules Verne, inclus în domeniul public de 
lectură liberă Atramenta.net. Pentru textele-ţintă, cercetarea se fundamentează pe 
analiza variantelor româneşti ale romanului Castelul din Carpaţi, realizate de către 
Victor Onişor (1897), Ion Pas (1929), Vladimir Colin (1980).  

Pornind de la textul din limba franceză, vom compara şi analiza versiunile 
româneşti sub aspectul preciziei faţă de originalul francez, al redării potrivite a 
imaginilor şi ideilor, al corectitudinii mesajului transmis, ţinând cont de 
transformările de ordin lingvistic, extralingvistic, socio-cultural.  

În gramatica traducerilor se remarcă existenţa unor opoziţii între limbile 
angajate în traducere, în cazul nostru limba franceză şi limba română, opoziţii date 
de particularităţile locale, geografice, ceea ce reprezintă modalităţi de transfer 
cultural. Spre exemplu, „o unitate din limba-sursă este înlocuită cu o alta în limba-
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ţintă care evocă o altă realitate”1 (faire une mine de deux pieds, rom. a face o 
mutră de doi coţi) sau „un termen este neutralizat sau folosit un altul aproximativ 
care anulează conotaţia limbii sursă”2 (Elle se rêvabalayant la maison, la cour. 
rom. Visă că mătură casa, bătătura.).  

Cu astfel de opoziţii ne întâlnim şi în traducerile româneşti ale romanului 
supus analizei. Vom proceda la analizarea traducerii unui fragment din primul 
capitol al romanului Castelul din Carpaţi, al lui Jules Verne.  

Textul supus analizei a fost împărţit în cinci fragmente corespunzătoare celor 
cinci fraze ale materialului selectat (numerotate de la (1) la (5)). Fiecare enunţ din 
textul original va fi examinat din punct de vedere contrastiv cu variantele de 
traducere în română, la nivel lexical, morfo-sintactic, stilistico-pragmatic.  

Scopul nostru este de a remarca modul de organizare a textului din limba 
franceză, sub toate aspectele mai sus amintite, dar şi maniera în care traducătorii l-au 
redat în limba română, servindu-se de resursele existente în limbă la momentul 
traducerii, şi anume, circumstanţele istorice, culturale, dicţionarele existente.  

Conform datelor obţinute din surse electronice, se pare că în anul 1897, la 
vremea când Victor Onişor realiza prima traducere în limba română a romanului 
Castelul din Carpaţi, exista un dicţionar român-francez, Nouveau dictionnaire 
roumain – français, al lui Frédéric Damé, dicţionar bilingv în care sensurile 
cuvintelor erau ilustrate prin intermediul citatelor din autori.  

Din prima frază a fragmentului selectat descoperim timpul şi locul 
evenimentelor.  

 
1. Le 29 mai de cette année–là, un berger surveillait son troupeau à la lisière 

d′un plateau verdoyant, au pied du Retezat, qui domine une vallée fertile, boisée 
d′arbres à tiges droites, enrichie de belles cultures.  

T1 (Victor Onişor, 1897)  
În 29 Maiu a acestui an, un cioban îşi păzia turma pe marginea unui podereiu 

înverzit, la poalele Retezatului, care domină o vale roditoare, cu pomi frunzoşi şi 
sămênături frumoase.  

T2 (Ion Pas, 1929) 
La 29 Mai al anului acela, un păstor îşi păzea turma la poalele Retezaului, în 

marginea unui platou înverzit care domina o vale fertilă, umbrită de arbori cu 
tulpinele drepte, abondentă în culturi frumoase.  

T3 (Vladimir Colin, 1980)  
În ziua de 29 mai a acelui an, un cioban îşi veghea turma la marginea unui 

podiş înverzit de la poalele Retezatului, care domină o vale fertilă, acoperită de 
copaci cu trunchiuri drepte şi îmbogăţită de holde mănoase.  

 

                                                 
1 Teodora Cristea, 1977, p. 89. 
2 Ibidem. 
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La o primă examinare a variantelor româneşti, se poate observa că traducătorii 
au respectat organizarea lexicală şi sintactică a textului sursă, T1, T2 şi T3, fiind 
aproximativ identice. În comparaţie cu T2 şi T3, în T1, remarcăm o repartizare 
uniformă a fonetismelor arhaice. Astfel, Victor Onişor alege drept corespondent 
pentru grupul substantival cu atribut de belles cultures varianta sămênături, 
conservând â şi ê etimologic din graiurile moldoveneşti sau ardeleneşti, fonetism 
păstrat, probabil, din dorinţa de a se încadra în norma limbii literare3. Victor Onişor 
transferă cuvintele mai şi plateau în limba română prin intermediul formelor 
arhaice maiu şi podereiu, păstrând vechea desinenţă u. O observaţie aparte necesită 
substantivul podereiu. Substantivul neutru podireu/poderei corespondentul 
actualului pod, a ajuns prin diftongarea lui e la apariţia formei podereiu.  

Din punctul de vedere al structurării sintactice, cele trei variante de traducere 
respectă organizarea textului original, constituit dintr-o propoziţie principală, 
enunţiativă propriu-zisă şi o subordonată atributivă, introdusă prin pronumele 
relativ care, având ca referent în propoziţia regentă substantivul platou. 

Analizând cele trei versiuni româneşti, constatăm următoarele fapte: structura 
temporală însoţită de articol hotărât (le 29 mai) este transferată în română printr-un 
substitut prepoziţional în 29 Maiu, la 29 Mai, respectiv în ziua de 29 mai.  

În T3, Vladimir Colin optează pentru o redistribuire a informaţiilor în trecerea 
din limba franceză în limba română, aceeaşi indicaţie fiind redată prin 
suplimentarea numărului de cuvinte în ziua de 29 mai, soluţie opţională a 
traducătorului din dorinţa de a conferi claritate mesajului.  

Reprezentarea temporală din construcţia cette année–là suportă în trecerea la 
limba română, de obicei, demonstrativul de distanţă, ca în variantele T2 şi T3: al 
anului acela, al acelui an. În T1, Victor Onişor alege ca varianta pentru această 
determinare temporală un demonstrativ de apropiere, soluţie din care rezultă o 
accentuare intenţionată asupra momentului naraţiunii. Această variantă conservă 
claritatea mesajului din textul iniţial. În T2 şi T3, traducătorii folosesc 
demonstrativul de depărtare, cu menţiunea că acest determinant este plasat în T2 
înainte de nucleul grupului, substantivul an, iar în T3 după acesta, topică permisă 
de sintaxa limbii române.  

Tot la nivel lexical, putem remarca eforturile celor trei traducători de a asigura 
o echivalenţă cât mai exactă a termenului plateau. Opţiunile de traducere sunt 
naturale, acceptate de norma actului traductiv, încadrându-se în cazul polisemiei 
divergente. Aşadar, plateau este transpus în limba română prin: podereiu, platou, 
podiş, fiecare traducător optând pentru cuvântul convenabil la momentul traducerii.  

În ceea ce priveşte unitatea fertile din textul original, Victor Onişor foloseşte 
corespondentul roditoare, în timp ce Ion Pas şi Vladimir Colin aleg varianta 
transferului termen cu termen.  

                                                 
3 M. Mancaş, 2005, p. 120. 
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Structura au pied du Retezat din textul original a fost transferată în T1 şi T3 
termen cu termen, în timp ce în T2, traducătorul optează pentru o ordine secvenţială 
inversă faţă de textul original, diferenţă sintactică permisă de dinamica 
transcodajului la momentul traducerii, dar şi cel actual, sensul fiind nemodificat.  

Forma contractată a articolului du din construcţia du Retezat se regăseşte în 
desinenţa cuvântului românesc Retezatului, întrucât în limba franceză articolul este 
antepus substantivului, în timp ce în limba română este postpus.  

Analiza contrastivă a secvenţei «[…] boisée d′arbres à tiges droites, enrichie 
de belles cultures » ne conduce către următoarele observaţii: în T2 şi T3, 
traducătorii au transferat informaţia cât se poate de fidel, succesiunea structurilor 
urmărind organizarea textului iniţial.  

Între cele două variante de traducere există unele diferenţe de polisemie 
divergentă (tiges → tulpinele, trunchiuri). Prin corespondentul trunchiuri, 
Vladimir Colin transpune exact sensul unităţii din textul original, în timp ce Ion 
Pas recurge la varianta tulpină, probabil din imposibilitatea de a găsi un 
corespondent perfect la vremea traducerii pentru franţuzescul tiges. În acest caz, 
Ion Pas îşi concentrează atenţia asupra ideii expuse în originalul francez.  

Urmează alte situaţii de polisemie: 
– enrichie → abondentă(T2), îmbogăţită (T3); 
– cultures→ sămênături (T1), culturi (T2), holde (T3); 
– belles→ frumoase (T1 şi T2), mănoase (T3), sensul frazei nefiind 

îngreunat.  
În T1, Victor Onişor recurge la o redistribuţie a informaţiilor, mesajul fiind 

concentrat la un număr redus de secvenţe, divergenţă ce poate apărea ca o 
constrângere impusă de sistemul limbii la acea vreme. Astfel, traducătorul reuşeşte 
să transfere în limba română un mesaj clar, rapid, fără detalii de ordin semantic.  

 
2. Ce plateau élevé, découvert, sans abri, les galernes, qui sont les vents de 

nord-ouest, le rasent pendant l′hiver comme avec un rasoir de barbier. 
T1 (Victor Onişor, 1897) 
Acest podereiu e ridicat, deschis, fără nici un adăpost; vênturile de miază-

noapte-apus îl rad în timpul ernei de zăpadă, ca-şi-cum ′l ar rade barbierul. 
T2 (Ion Pas, 1929) 
Ridicat, descoperit, fără de adăpost, platoul e ras în timpul iernii de vânturile 

de nord-vest, ca de briciul unui bărbier.  
T3 (Vladimir Colin, 1980) 
Galernele, vânturile de nord-vest, trec iarna ca briciul unui bărbier peste 

podişul acesta înalt, deschis, lipsit de adăpost.  
Reorganizarea structurală existentă în cele trei variante de traducere nu 

îngreunează receptarea mesajului, ci, dimpotrivă, facilitează transmiterea ideii ce se 
desprinde din textul din limba franceză.  
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După o primă examinare a celor trei variante de traducere, putem remarca faptul 
că T1 urmează, cu mici excepţii, schema lexico-sintactică a originalului. Spre 
deosebire de ceilalţi doi traducători, Victor Onişor alege să-şi înceapă fraza cu 
substantivul comun însoţit de adjectivul demonstrativ, acest podereiu. Respectarea 
topicii din textul original, poate fi privită ca o decizie a traducătorului de a transmite 
cu exactitate ideea exprimată de către Jules Verne şi de a conferi claritate frazei.  

Remarcăm, de asemenea, prezenţa fonetismelor arhaice, fenomen justificat în 
perioada de început a limbii literare româneşti, moment la care se realiza această 
traducere. Pe lângă termenii arhaici, de tipul podereiu şi vênturile, îşi fac simţită 
prezenţa şi alte fenomene. 

Pentru transpunerea în limba română a localizării spaţiale nord-ouest, acelaşi 
traducător optează pentru varianta miază-noapte-apus. Grafia din varianta 
românească poate fi explicată prin raportare la textul original, întrucât Victor Onişor 
alege ca echivalent pentru nord construcţia miază-noapte (sub formă de compus cu 
cratimă), iar pentru ouest→ apus, respectând întru totul schema din fraza (1). 

În ceea ce priveşte transferul franţuzescului l′hiver, Victor Onişor alege ca 
variantă de traducere construcţia „ernei de zăpadă”4, o expansiune facultativă, 
datorată intenţiei de a conferi formulării o valoare metaforică, sugerând dominaţia 
şi atotputernicia iernii.  

În T1, spre deosebire de T2 şi T3, se remarcă o diferenţă de structurare 
sintactică în interiorul sintagmei comme un rasoir de barbier, substantivul 
masculin un rasoir fiind redat în limba română prin intermediul verbului de acţiune 
a rade, conjugat la modul condiţional-optativ, însoţit de substantivul barbierul, 
precedat de prepoziţia simplă de. 

În T2 şi T3, traducătorii optează pentru reorganizarea textului. Dacă în textul 
original, precum şi în T1 şi T2, accentul este pus pe descrierea platoului, 
modificările de ordin structural din ultima variantă de traducere îndreaptă atenţia 
cititorului către vânturile de nord-vest. În cazul de faţă, Vladimir Colin decide să 
transfere în limba română şi substantivul lesgalernes, şi grupul nominal les vents 
de nord-ouest, utilizând traducerea termen cu termen. Această opţiune de traducere 
contribuie la receptarea corectă şi profundă a ideii vehiculate în textul ţintă. 

În T3 se remarcă o altă deosebire faţă de textul francez, şi anume, substantivul 
precedat de adjectivul demonstrativ ce plateau, având funcţie sintactică de subiect 
în textul sursă, precum şi în T1 şi T2, devine, prin această transpunere, complement, 
în timp ce funcţia de subiect este ocupată de grupul nominal galernele, vânturile.  

Textul original include două verbe, ambele având ca actant subiect, 
substantivul lesgalernes. 

În T1, Victor Onişor îşi organizează traducerea tot în jurul a două verbe. Pentru 
a câştiga claritate în expunerea mesajului, traducătorul decide să introducă, pe 
lângă grupul nominal ce plateau, un constituent verbal. Asistăm la o fragmentare a 

                                                 
4 Forma ernei, fonetism păstrat din secolul al XVI-lea, înainte de diftongarea spontană a lui e, 

pare să fie cea mai convenabilă variantă în contextul de faţă.  
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textului-sursă, fragmentare posibilă şi datorită suplimentării informaţiilor. Punctul 
şi virgula, semn de punctuaţie inexistent în varianta franceză, apare ca o soluţie 
opţională a traducătorului, delimitând, astfel, fraza în două unităţi mai mici, 
independente.  

În T2 şi T3, mesajul este concentrat la un număr redus de secvenţe, Ion Pas şi 
Victor Colin recurgând la această variantă tot din dorinţa de a asigura o echivalenţă 
adecvată, evitând apariţia unor confuzii de înţelegere a informaţiei în rândul 
cititorilor.  

Comparând textul original cu variantele de traducere T2 şi T3, observăm, cu 
uşurinţă, că cei doi traducători, au tradus sintagmele nord-ouest, un rasoir de 
barbier, termen cu termen, alegând variantele nord-vest, respectiv briciul unui 
bărbier.  

Reorganizarea structurală nu îngreunează receptarea mesajului, ci, după 
părerea noastră, contribuie la claritatea acestuia.  

 
3. Ce berger n′avaitrien d′arcadien dans son accoutrement, ni de bucolique 

dans son attitude.  
T1 (Victor Onişor, 1897) 
Îmbrăcămintea acestui cioban nu ne aminteşte nimic de Arcadia, nici ţinutele 

lui de bucolicele lui Virgil. 
T2 (Ion Pas, 1929) 
Păstorul n-avea nimic arcadian în vestmintele sale şi deasemeni nimic bucolic 

în poziţia sa. 
T3 (Vladimir Colin, 1980) 
Ciobanul, n-avea nimic arcadian în felul cum era înţolit şi nimic bucolic în 

atitudine.  
Ca şi în unitatea traductologică anterioară, în T1 se poate observa tendinţa 

traducătorului de a aduce informaţii suplimentare, menite să înlesnească înţelegerea 
textului. Pentru a reda cu exactitate ideea vehiculată în varianta originală, Victor 
Onişor recurge la o reorganizare sintactică a textului. Astfel, traducătorul renunţă la 
transferarea verbului la forma negativă a avea, fapt ce-l determină pe acesta să 
suplimenteze informaţiile prin introducerea verbului a aminti, care interacţionează 
cu negaţia dublă ne…rien, acelaşi tip de negaţie ca în textul original. Conjuncţia ni, 
asociată cu ne, ar fi trebuit să coordoneze doi termeni de aceeaşi natură, însă, după 
structura textului original, Victor Onişor recurge la un transfer literar, această 
omitere fiind acceptată de norma limbii literare5.  

De asemenea, sintagmele, „n′avait rien d′arcadien” şi „bucolique dans son 
attitude” sunt echivalate în T1 prin expansiune „nu ne aminteşte nimic de Arcadia”, 
respectiv „bucolicele lui Virgil”6, traducătorul recurgând la suplimentarea 
informaţiilor prin adăugarea notelor explicative.  

                                                 
5 Cf. Riegel Martin, 1994, p. 712.  
6 Virgiliu, poet latin, a descris în poezia bucolică paradisul arcadian, aspectul pastoral.  
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Din motive pragmatice, Victor Onişor introduce în discurs explicaţii care să 
conducă la dezambiguizarea mesajului. Particula ne, corespunzătoare pronumelui 
personal complement indirect inexistentă în limba franceză, este dictată de 
caracteristici semantice.  

T2 şi T3 respectă organizarea sintactică a textului original. Sunt uşor sesizabile 
cazurile de polisemie divergentă [dans son attitude → în poziţia sa (T2), în 
atitudine (T3)].Ion Pas alege ca echivalent pentru attitude substantivul articulat 
hotărât poziţia, însoţit de prepoziţia în şi adjectivul posesiv sa, respectând structura 
din textul sursă. Vladimir Colin transferă direct acest cuvânt în limba română, 
renunţând la determinantul posesiv. Son accoutrement din varianta originală a fost 
transferat în limba română de către Victor Onişor şi Ion Pas prin intermediul unor 
termeni diferiţi, dar din aceeaşi serie sinonimică. Astfel, Victor Onişor alege în 
traducerea sa substantivul comun, articulat hotărât, îmbrăcămintea, iar Ion Pas 
recurge la varianta veşmintele sale ce poartă marca pluralului. În acest caz, 
adjectivul posesiv, existent şi în textul sursă, este conservat.  

În T3, Vladimir Colin optează pentru o redistribuţie a mesajului, substantivul 
accoutrement fiind redat prin sintagma în felul cum era înţolit. Această suplimentare 
a numărului de cuvinte semnalează, după părerea noastră, o intenţionalitate 
pragmatică, de aceea trebuie avută în vedere şi conotaţia pozitivă a mesajului.  

În T1 se remarcă o modulare obţinută prin inversarea termenilor. Astfel, 
subiectul ce berger devine, în fraza din limba română, atribut substantival 
genitival, situat după substantivul pe care-l determină îmbrăcămintea. 

Spre deosebire de celelalte două traduceri româneşti, în T2 se remarcă prezenţa 
formei literare a locuţiunii adverbiale de asemeni, având rolul de a accentua 
conexiuni semantice de justificare a mesajului transmis. Această intervenţie 
opţională a traducătorului ajută la conturarea portretului păstorului. 

Diferenţele de structurare sesizate în cadrul celor trei versiuni româneşti nu 
produc confuzii din punct de vedere semantic. 

 
4. Ce n′était pas Dauphnis, Amyntas, Tityre, Lycidas ou Mélibée. 
T1 (Victor Onişor, 1897) 
Nu era Daphnis, Amyntas, Lycidas sau Meliboeus. 
T2 (Ion Pas, 1929) 
Nu era Daphnis, Amyntas, Tityre, Lycidas sau Melibee. 
T3(Vladimir Colin, 1980) 
Nu era un Dafnis, Amyntas, Tityr, Lycidas sau Melibeu.  
În urma examinării celor trei variante de traducere în limba română ale frazei 

(4), se poate observa că acestea respectă structura sintactică a textului original.  
Diferenţele existente între textul-sursă şi variantele româneşti sunt de ordin 

structural. Sublinierea expresivă prin intermediul locuţiunii c’est…que, existentă în 
limba franceză, este marcată în cele trei traduceri prin intonaţie, întrucât această 
structură nu are corespondent în limba română. Negaţia centrată pe verbul 
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predicativ être este realizată în varianta originală prin operatorul sintactic 
discontinuu ne…pas, iar în română prin adverbul de negaţie nu. 

Înşiruirea de nume ale păstorilor din versurile bucolice invită cititorul la 
imaginaţie, având rolul de a întări mesajul referitor la originea păstorului, mesaj 
transmis încă din fraza anterioară. Astfel, intenţia metaforică vehiculată în fraza (4), 
aceea de a desemna tipologia personajului, este înţeleasă de către cei trei traducători 
români, aceştia redând cu exactitate ideea din textul original. Traducerea 
substantivelor proprii din această frază nu pare să fi creat dificultăţi, acestea fiind 
transferate prin asimilare fonetico-grafică (Daphnis – Dafnis, Tityre – Tityr, Mélibée 
– Melibeu) sau prin transfer (Amyntas – Amyntas, Lycidas – Lycidas). 

Totuşi, în T1, Victor Onişor dă dovadă de o oarecare timiditate în traducerea 
numelor proprii, renunţând la numele Tityre, probabil din imposibilitatea de a 
stabili o legătură între varianta franceză şi textul din limba română. Şi în această 
frază se remarcă tendinţa lui Victor Onişor de a contribui la înlesnirea înţelegerii 
textului de către cititori, optând pentru echivalarea sintagmei „ce…que” cu 
pronumele personal el. De aici, reiese o accentuare intenţionată care se potriveşte 
cu ideea din textul-sursă.  

În T3, Vladimir Colin recurge la o expresie mai complexă pentru a stabili 
identitatea personajului, convertind substantivele proprii în substantive comune, 
prin utilizarea articolului nehotărât un. T2 este varianta cea mai apropiată de 
structura lexicală a textului-sursă.  

În ciuda deosebirilor ce ţin de structura sintactică sau de ortografie, în T1, T2, 
T3, dimensiunea pragmatică a fost bine înţeleasă şi corect exprimată în limba 
română. 

 
5. Le Lignon ne murmurait point à ses pied sensabotés de gros socques de 

bois: c′était la Sil valaque, dont les eaux fraîches et pastorales eus sentétédignes de 
couler à travers lesméandres de roman de l′Astrée. 

T1 (Victor Onişor, 1897) 
La picioarele lui încălţate cu opinci, nu murmură apele Lignonului, ci Jiul 

românesc, ale cărui unde rěcoroase şi şoptitoare ar fi fost vrednice sě treacă prin 
cotiturile pline de vêrtejuri ale cunoscutului roman din vieaţa păstorească »Astréa«. 

T2 (Ion Pas, 1929) 
Nu îi murmura, la picioarele încălţate cu troace de lemn, Lignonul, ci Jiul 

valah, ale cărui ape limpezi şi pastorale ar fi fost demne să curgă printre cotiturile 
romanului Astrée. 

T3(Vladimir Colin, 1980) 
Nu rîul Lignon îi şoptea la picioarele încălţate în galenţi de lemn, ci Jiul 

valah, ale cărui ape proaspete şi pastorale ar fi fost vrednice să curgă prin 
meandrele romanului Astreea.  
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În cadrul celor trei variante de traducere ale frazei (5), putem observa 
reorganizări sintactice, însă, din punct de vedere pragmatic, este vehiculată aceeaşi 
idee, evidenţiindu-se şi, de această dată, legăturile cu originea personajului. 

În T1, la nivel fonetic, se observă cu uşurinţă răspândirea formelor arhaice şi 
regionale, devieri conservate de către traducător pentru a încadra naraţiunea într-un 
plan îndepărtat. Victor Onişor transferă în limba română cuvintele rěcoroase, 
lesméandres, prin intermediul formelor vechi rěcoroaseşi coţiturile pline de vêrtejuri. 
Traducătorul recurge la această redistribuţie a mesajului, suplimentând numărul 
cuvintelor cu scopul de a preîntâmpina apariţia unor confuzii din perspectiva înţelegerii 
textului. Astfel, substantivul lesméandres, din fraza (5) a textului original, este tradus 
„prin coţiturile pline de vêrtejuri”, iar grupul nominal „du roman de l′Astréa” devine 
„ale cunoscutului roman din vieaţa păstorească «Astréa»”. 

În T2 şi T3 se poate remarca tendinţa traducătorilor de a insera în text termeni 
meniţi să dezambiguizeze mesajul, potrivit normelor limbii la momentul traducerii. 
Acestui fapt i se adaugă şi reorganizarea textului-sursă. Pentru unitatea metaforică, 
„de gros socques de bois”, traducătorii au selectat variante diferite, fără a modifica 
sensul din fraza originală. Astfel, în T1 devine opinci, Victor Onişor concentrând 
unitatea la un singur substantiv, în T2troace de lemn, în T3, galenţi de lemn. 
Remarcăm, de asemenea, tendinţa traducătorilor Ion Pas şi Vladimir Colin de a 
transfera în limba română termen cu termen această structură, rezultând formulări 
pleonastice, întrucât lemn este inclus în sensul substantivelor troacă şi galenţi. 
Însă, această repetiţie ar putea fi intenţionată, dacă am pune pe seama unei repetiţii 
retorice, contribuind la precizarea sensurilor acestor sintagme.  

În ceea ce priveşte grupul nominal format dintr-un substantiv şi două 
adjective, les eaux fraîches et pastorales, observăm că cei trei traducători respectă 
organizarea sintactică a textului original. Centrul grupului nominal, substantivul les 
eaux este echivalat în T1 prin substantivul unde, Victor Onişor recurgând, probabil, 
la această polisemie divergentă pentru a evita repetiţia termenului apele, folosit şi 
la începutul frazei, când se vede nevoit să suplimenteze numărul de cuvinte, 
introducându-l în imediata apropiere a substantivului Lignon. Acelaşi lucru se 
întâmplă şi cu adjectivul pastoral, echivalat metaforic şoptitor, o alegere foarte 
potrivită pentru sensul frazei, din punctul nostru de vedere. 

Ion Pas şi Vladimir Colin au optat în acest caz pentru o traducere literară, 
primul dintre aceştia alegând o unitate sinonimică pentru adjectivul fraîches, şi 
anume, limpezi. 

O atenţie aparte necesită şi substantivul les méandres. După cum ne-am 
obişnuit, Victor Onişor apelează la diferite strategii pentru ca cititorii să perceapă 
exact mesajul ce reiese din textul-sursă. Din acest motiv, substantivul este echivalat 
în limba română prin expansiune la un grup nominal în acuzativ, având ca nucleu 
substantivul prin cotiturile, adjectivul postpus pline şi substantivul precedat de 
prepoziţia simplă de (de vârtejuri). 
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În T1 şi T2 asistăm iarăşi la o traducere termen cu termen, transfer care asigură 
aceleaşi funcţii sintactice ca în textul-sursă. Vladimir Colin este fidel în totalitate 
originalului francez, traducând mecanic, în timp ce, Ion Pas alege din seria 
sinonimică a termenului lesméandres, cotiturile. Aceste diferenţe nu îngreunează 
perceperea textului original. Din punct de vedere sintactic, fraza (5) cuprinde o 
propoziţie principală, negativă, dezvoltată, o propoziţie enunţiativă, propriu-zisă şi 
o propoziţie subordonată atributivă (constituită în jurul substantivului propriu Jiul). 
În fraza originală, cele două propoziţii sunt izolate prin semnul grafic «:». 

Fraza supusă analizei este un enunţ negativ, negaţia totală fiind marcată de 
adverbele ne…point, care afectează nucleul frazei.  

În T1 şi T2, traducătorii transferă mesajul în limba română păstrând acelaşi tip de 
negaţie predicativă. Ne confruntăm aici cu o negaţie metalingvistică, întrucât accentul 
cade pe substantivul cu funcţie de atribut Lignonului din T1, respectiv Lignon, subiectul 
din T2.În T3, Vladimir Colin recurge la o extragere din textul original a constituentului 
asupra căruia se exercită negaţia. Astfel, „Le Lignon ne murmurait point” devine „Nu 
rîul Lignon îi şoptea”, reorganizare lingvistică ce permite transferarea corectă a 
informaţiei din textul sursă. Determinantul posesiv ses, din structura „à ses pied 
sensabotés”, este transpus doar în română prin substitutul segmental lui, aşezat după 
substantivul pe care îl determină, poziţie cerută de normele limbii române. În T1 şi T2, 
traducătorii renunţă la echivalarea acestui determinant posesiv, aceştia optând pentru 
introducerea formei neaccentuate a pronumelui personal în dativ îi, poziţionat înaintea 
verbelor sinonimice murmura, respectiv şoptea. Cele două transferuri realizate de 
traducători aparţinând unor epoci diferite, exprimă acelaşi raport semantic.  

În fraza originală se remarcă o înlănţuire a timpurilor verbale, fiind respectată 
ordinea naturală a evenimentelor. În T1 se remarcă divergenţe ale timpurilor verbale. 
Astfel, imperfectul verbului murmurer (un timp anaforic) este redat prin intermediul 
aceluiaşi verb, dar la prezent, un prezent istoric, în vreme ce, în următoarele două 
variante, verbul este transferat tot prin imperfect, după modelul originalului francez. 

Cei trei traducători renunţă la traducerea verbului être din sintagma c′était le 
Sil Valaque, o alegere inspirată, întrucât negarea subiectului echivalează perfect 
mesajul din textul-sursă (nu murmură apele Lignonului, ci Jiul românesc, nu îi 
murmură…Lignonul, ci Jiul valah, nu rîul Lignon…, ci Jiul valah).  

În locul conjunctivului eussentété din fraza (5), cei trei traducători utilizează 
condiţionalul trecut, realizând, astfel, o deplasare a discursului către registrul 
istoric. Asistăm, de asemenea, la o transpunere punctuală care afectează forma de 
couler, aceasta fiind echivalată în limba română printr-o subordonată completivă 
introdusă prin conjuncţia să, transfer justificat în gramatica traducerilor.  

În urma analizei contrastive a variantei originale şi a celor trei versiuni 
româneşti, se poate afirma că: 

– de-a lungul epocilor literare, s-au produs mari evoluţii în sfera 
lingvisticii, a sintaxei, traducătorii încercând să adapteze discursurile în 
concordanţă cu posibilităţile şi evoluţia limbii. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 82

– alegerea diferită a echivalenţelor în limba română nu schimbă în 
traducere sensul din textul iniţial. 

– anumite cuvinte, sintagme sunt omise intenţionat de traducători, din 
motive ce ţin de natură stilistică (evitarea repetiţiei) sau din imposibilitatea 
de a alege termeni potriviţi la momentul traducerii. 

– la polul opus omisiunilor, se află explicaţiile adăugirile care aduc 
informaţii suplimentare, conotaţia textului-ţintă fiind aceeaşi ca cea 
conţinută în textul-sursă. Cu aceste adăugiri, ne-am întâlnit, cel mai des, la 
Victor Onişor.  

Cei trei traducători nu s-au preocupat doar de simplul transfer lingvistic, ci şi 
de înţelegerea sensului cuvintelor, de echivalarea corectă a acestora în limba 
română, de identificarea unor diferenţe între culturile celor două limbi angajate în 
traducere, precum şi de rezolvarea acestora.  
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Orice proces socio-uman se dezvoltă în şi prin comunicare. Acesta este unul 

dintre motivele pentru care procesul de stabilire a semnifiicaţiilor preocupă 
deopotrivă filosofii, sociologii, psiho-sociologii, lingviştii, semiologii şi 
cercetătorii mass/mediei. 

Cuvântul text îşi are originea în limba latină şi se referă la o exprimare scrisă, 
precum şi cuprinsul unui discurs, iar prin discurs nu se înţelege doar expunerea 
unei teme de actualitate, ci şi comunicarea fără pretenţii de captare a mulţimilor. 

Limba este privită ca identitate culturală, dată fiind importanţa limbii pentru 
comunicare, stabilirea de relaţii normale între oameni şi, nu în ultimul rând, 
redactarea de texte care să asigure transmiterea cunoştinţelor şi elaborarea de studii. 

„E miraculos cuvântul, pentru că la fiecare obiect din natură şi din închipuire 
corespunde un cuvânt. Vocabularul e harta prescurtatã şi esenţialã a naturii şi omul 
poate crea din cuvinte, din simboale toatã natura din nou, creatã din materiale în 
spaţiu şi o poate schimba. O mie de tone de pietriş sunt chiar pietrişul şi dacã din ele 
nu aş putea face decât macadam, cu simboalele lor eu pot face orice, afarã de 
macadam închipuit. Cuvântul permite evocarea şi punerea în funcţiune a tuturor 
puterilor închipuite şi sacre. O idee se face act, scoborâtã în cuvinte. Dar cuvântul 
însuşi, alãturat unei împrejurãri descrise, are o viaţã personalã, împrumutatã de la 
lucruri, şi el poate ajunge o putere de sine stãtãtoare.1  

Pentru poporul român, limba a fost elementul principal al coagulării conştiinţei 
naţionale, forma lui special de rezistenţă în faţa presiunilor exterioare şi a 
tendinţelor de cotropire teritorială sau de pierdere a identităţii.  

Sunt cunoscute argumentele lingvistice aduse de cronicari în favoarea originii 
poporului, în favoarea unităţii de teritoriu, tradiţii, mentalităţi. Grigore Ureche, 
Miron Costin, Ion Neculce, cronicarii moldoveni şi munteni de mai târziu nu pierd 
niciun prilej să afirme unitatea limbii române şi originea ei latină. Limba este 
făuritoare de cultură. Sociologul Anthony Giddens afirmă categoric că: 

„fără cultură, n-am mai fi deloc «umani», în sensul general al termenului. N-
am avea un limbaj în care să ne exprimăm, n-am poseda simţul conştiinţei de sine, 
iar capacitatea noastră de gândire sau de judecată ar fi extrem de limitată.”2  

Astăzi, când asistăm la o presiune a limbilor de circulaţie internaţională, în 
special, a limbii engleze, studiul limbii naţionale capătă un interes deosebit. 

                                                 
1 T. Arghezi, 1960, p. 75. 
2 Giddens, 2010, p. 26. 
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Interesul provine şi din capcanele involuntare create de mass-media care pare 
indiferentă la incorectitudinile gramaticale, împrumuturile inutile din limbi străine, 
stâlciri în pronunţie, greşeli în scriere, tendinţe spre generalizarea unei limbi a 
păsărilor fără cuib, conştiinţa viitorului şi respectul pentru istorie. 

Importanţa specială a limbii rezidă şi în strânsa legătură dintre limbă, gândire 
şi activitate.  

„Măsurariul civilizaţiunii unui popor, scria Eminescu, în ziua de azi e: o limbă 
sonoră şi aptă de a exprima prin sunete – noţiuni, prin şir şi accent logic – cugete, 
prin accent etic – simţăminte. Modul de a înşira în fraze noţiune după noţiune, o 
caracteristică mai abstractă ori mai concretă a noţiunilor în sine, toate astea, dacă 
limba e să fie naţională, sunt ale limbii, căci de nu va fi aşa, e prea lesne ca un om 
să vorbească nemţeşte, de ex. cu material de vorbă unguresc.”  

Cuvintele lui sunt valabile şi azi. 
Dar nu doar intelectualii din trecut şi scriitorii clasici au fost interesaţi de 

studiul limbii, ci, pe lângă filologi, psihologi, istorici, folclorişti, sociologii au 
acordat o atenţie special domeniului, D. Gusti fiind un remarcabil gânditor al 
fenomenului lingvistic în raport cu celelalte componente ale vieţii materiale şi 
spirituale. La rândul lor, Mihai Ralea, P. P. Negulescu, C. Rădulescu-Motru, Traian 
Herseni au subliniat contribuţia inestimabilă a limbii de dezvoltarea spiritului.  

Aşa cum afirmă scriitorul Petre Anghel, în sensul cel mai concret cu putinţă, 
limba este materialul cu care lucrează scriitorul, el porneşte de la limbă, trăieşte 
consumând limbă şi ajunge la limbă, producând. Un scriitor se poate amăgi că nu-i 
sunt necesare ideile, de pildă, că nu are nevoie de experienţe de viaţă, că se poate 
lipsi de studii, dar nu-şi poate face iluzia că poate trăi în afara limbii, aşa cum n-ar 
putea să creadă că e posibil să trăiască fără aer.3  

Comunicarea utilizează limbajul, cuvintele pentru a transmite informaţii, idei, 
gânduri, simţiri, întrucât: 

„omul este caracterizat de gândul său, de trăirea sa, de haina pe care o 
îmbracă şi de vorba pe care o rosteşte. El este caracterizat chiar de tăcerea 
lui.”4Prin tot ceea ce este, vorbeşte, face, individul transmite altora cine este, iar 
cuvintele folosite sunt scoase din visteria personală. Prin aceasta, putem categoriza 
un undivid în cutare şi cutare categorie. Desigur, un individ trebuie văzut în 
totalitatea manifestărilor sale. Însă un individ este caracterizat şi prin simpla tăcere. 
De aceea, Anton Pann notează în Povestea vorbii: „Când vrei să vorbeşti, la gură 
sa aibi lacăt şi măsură.” 

Conform lui Johann Gottfried Herder (1744-1803), limba naţională formează 
viziunea asupra lumii a membrilor acelei naţiuni. Pe scurt, limba nu e doar un 
instrument, ci şi depozit şi formă a gândirii. Experienţa şi cunoştinţele generaţiilor 
trecute se acumulează în limbă şi prin ea se transmit generaţiilor următoare. O 
naţiune/un individ nu doar gândeşte într-o limbă anume, ci gândeşte prin 

                                                 
3 Anghel, 2000, p. 33. 
4 Anghel, 2000, p. 5. 
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intermediul ei, supunându-se unui model. Limba este „tiparul ştiinţelor, în care şi 
potrivit căruia se configurează gândurile (gândirile)”. Fiecare naţiune vorbeşte 
cum gândeşte şi gândeşte cum vorbeşte. A gândi înseamnă a vorbi. Limba este 
„stăpâna” ştiinţei. Ea desemnează „limita şi conturul oricărei cunoaşteri umane”. 
Adevărul, frumuseţea şi virtutea au o înfăţişare naţională depinzând de limbă. 
Proprietăţile specifice ale unei limbi naţionale sunt „oglinda naţiunii” respective. În 
opinia sa, (1785) „un popor nu posedă nicio idee pentru care nu are cuvânt”.5  

Georges Gurvich vorbeşte despre limbaj ca fiind o operă de civilizaţie precum 
religia, morala sau cunoaşterea. Limbajul nu trebuie confundat cu limba, el afirmând 
că „Limbajul este pasibil de o dublă analiză, de unde echivocul unei expresii ca 
sociologia limbajului. Ca act, limbajul face parte din fenomenul social total, adică 
din existenţa socială însăşi, mai înainte de toate manifestările, cristalizările şi 
lucrările sale. El exprimă, în acelaşi timp, raporturile subiecţilor şi universul 
simbolizat la care se referă experienţa subiecţilor şi care se numeşte civilizaţie. Actul 
limbajului şi societatea concepută ca mod de existenţă se condiţionează reciproc 
într-un raport de implicaţie mutuală, care interzice posibilitatea de a deduce un 
termen din celălalt, limbajul din societate sau societatea din limbaj. În această 
privinţă, cine zice limbaj zice societate. Dar ca vehicul de comunicare limbajul este 
un sistem de semne care trimite la conceptele pe care le semnifică după norme 
independente de locutor: limba. Instrument de comunicare, limba se impune 
subiecţilor individuali şi colectivi ca o operă de civilizaţie, produs al existenţei 
sociale şi parte din patrimoniul cultural al grupului. Operă de civilizaţie, limba 
devine o crustă a societăţii: ea nu face parte din aceasta decât în măsura în care îi 
asigură realizarea, utilizând-o. Vehicul de comunicare între oameni, limba intervine 
în structura socială căreia îi asigură coeziunea”.6  

Limba nu reprezintă doar forma exterioară a gândirii; este armătura ei internă. 
Ea nu se mărgineşte s-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. 7  

Cu toate acestea, limba îşi are propriul specific şi, prin urmare, legi care nu 
sunt şi cele ale gândirii. În gând, de exemplu, nu „rostim” propoziţii şi fraze în 
întregime, sau, când sărim de la un subiect la altul nu suntem interesaţi de 
precizarea subiectului, a timpului acţiunii, aceasta o face gândul singur, fără să 
stabilească acorduri gramaticale... Deoarece contribuie la elaborarea gândirii, limba 
nu poate să nu constrângă gândirea într-o oarecare măsură, deformând-o: 

„O asemenea deformare, notează Durkheim, a determinat şi caracterul 
singular al reprezentărilor religioase.”8  

                                                 
5 Petraş, 2002, p. 9. 
6 (Herseni, 1975, p. 14) 
7 (Devitt, Sterelny, 2000, p. 139) 
8 (Durkheim, 1995, p.78) 
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Este, probabil, şi acesta un motiv pentru care numele sacre nu au fost „traduse” 
în semne, ca să nu fie îngustate sau fixate. 

Aşa cum constată şi C. Rădulescu-Motru, a gândi înseamnă a-ţi ordona ideile. 
Prin limbă, numim, individualizăm, clasăm, acordăm calificative (folosind 
adjective, epitete şi comparaţii).  

„A gândi focul, de pildă, înseamnă a-1 aşeza în cutare sau cutare categorie de 
lucruri, astfel încât să poţi afirma că este una sau alta, asta şi nu altceva. Dar, pe 
de altă parte, a clasa înseamnă şi a numi, căci o idee generală nu are existenţă şi 
nici realitate decât în şi prin cuvântul ce o exprimă, singurul în măsură să îi 
confere individualitate”.9  

Limba este cea care ne modelează gândirea, prin cuvinte ne facem planuri şi 
acceptăm ideile altora sau le respingem. Ceva mai mult, limba ne ajută să selectăm, 
să nuanţăm. 

Limba poate fi definită ca fiind setul de simboluri impărţit de o comunitate 
pentru a împărtăşi înţelesuri şi experienţe. Ideea că cultura şi limba sunt legate 
poate nu este evidentă la început. Când am învăţat limba noastră nativă, inconştient 
învăţăm şi cultura noastră. În schimb, dacă o persoană învaţă altă limbă sau creşte 
vorbind mai multe limbi, persoana poate fi conştientă de diferitele moduri prin care 
fiecare limbă îi permite vorbitorului să o perceapă sau să descrie realitatea. Aceste 
diferenţe de percepţie sunt diferenţe în cultură. Astfel ca legătura dintre limba şi 
cultura este faptul că sunt ca o oglindă una pentru cealaltă. Fiecare reflectă şi este 
reflectată de cealaltă.10  

În procesul comunicării, textul este forma pe care o ia mesajul, codurile pe 
care le utilizează acesta. În comunicarea interpersonală, de grup sau prin mass-
media un rol important îl are comunicarea verbală. Deşi s-au făcut multe cercetări 
legate de comportamentul altor fiinţe, cei mai mulţi specialişti au ajuns la concluzia 
că doar fiinţele umane comunică cu adevărat, păsările, animalele şi primatele doar 
transmiţând şi primind mesaje, deci chiar dacă le-am putea numi comunicare aceste 
activităţi, ele nu pot fi acceptate ca proces. Argumentul principal constă în 
inexistenţa cuvintelor.  

„Vorbirea unui om nu are nimic de-a face cu semnalele păsărilor sau 
animalelor care-şi manifestă spaima ori bucuria. Ea a fost dată omului cu un cu 
totul alt scop şi poate fi judecată din cel puţin trei puncte de vedere: 

1. Din punct de vedere al corectitudinii gramaticale. 
2. Din punct de vedere al cunoştinţelor pe care le exprimă comunicarea. 
3. Din punct de vedere al timbrului personal.”11 
În prima categorie, în momentul în care ascultăm pe cineva, ne dăm seama 

dacă persoana cu care interacţionăm are o pregătire profesională potrivită, are o 

                                                 
9 Rădulescu-Motru, 1996, p. 14. 
10 Anghel, 2009, p. 190. 
11 Anghel, 2000, p. 9. 
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educaţie anume întrucât are capacitatea de a se exprima. Limbajul folosit exprimă 
gândirea omului.  

A doua categorie ne demonstrează nivelul cunoştinţelor unui individ bazat pe 
bagajul de cunoştinţe pe care le are. Ultima categorie dă măsura personalităţii unui 
om, cultura şi personalitatea sa, sensibilitatea sa, nivelul de gândire. 

Cuvintele au o complexitate impresionantă, care diferă de la vorbitor la 
vorbitor, chiar şi atunci când avem de-a face cu utilizatorii aceleaşi limbi. 
Cuvintele din propoziţia „am o durere de dinţi înfiorătoare care mă înnebuneşte” nu 
comunică decât o stare, receptorul neavând acces la ea şi o accept doar dând 
crezare emiţătorului. În realitate, durerea nu se vede, nu se aude, nu poate fi 
măsurată; ea poate fi declanşată de un dinte, o măsea ori mai multe, dar nu este 
obligatoriu înfiorătoare (dătătoare de febră) şi nu se cunosc cazuri care să fi dus la 
nebunie. Cu toate acestea, receptorul înţelege exact mesajul. 

„Din scrierea unui om se poate cunoaşte gradul său de cultură: stilul e omul, 
se înţelege de aceea fiindcă nu e numai forma limbistică şi fiindcă nu consistă 
numai în cunoştinţa limbii, ci fiindcă esprimă totodată maniera de cugetare şi 
percepţiune a omului. Cum descrie cineva un lucru, aşa l-a văzut şi l-a priceput. 
De-a se esprima bine şi corect asupra unui lucru e posibil numai la o 
universalitate a culturii, aşadar la o claritate şi idealitate a intuiţiunii tuturor 
lucrurilor asupra cărora el vorbeşte.”12  

Deşi există milioane (uneori zeci sau sute de milioane) de vorbitori ai unei 
lumi, fiecare dintre aceştia poate construi propoziţii şi fraze noi. Unii pot inventa 
chiar cuvinte. Cu ajutorul cuvintelor putem exprima adevăruri, dar putem şi să 
minţim. Ne putem exprima exact sau ambiguu. Ambiguitatea, la rândul ei, poate fi 
rezultatul unei confuzii logice („el a mai venit cu un prieten, dar eu nu-l cunoşteam 
şi am spus că nu, că mă plictiseam” – unde nu se deduce dacă vorbitorul nu 
cunoştea prietenul sau pe cel definit prin pronumele personal el, nepricepându-se 
nici la ce se referă negaţia), dar şi intenţionată („dacă va fi posibil, voi veni, dar nu 
sunt sigur, şi nu ştiu când”). 

Important pentru studiul de faţă este ipoteza Sapir-Whorf a lingvistului şi 
antropologuli Lee Benjamin Whorf, care enunţă că: 

„Limba condiţionează modul în care vedem, concepem şi interpretăm lumea 
din afară, constituind o adevărată premisă prin care privim, ceea ce ar avea drept 
consecinţă că există atâtea moduri de a vedea lumea, atâtea viziuni câte limbi 
există, ceea ce se consideră în general ca o exagerare, fără a i se contesta orice 
sâmbure de adevăr.”13  

În articolul care deschide volumul său postum, Whorf (1969) se poziţionează 
în filiera Boas-Sapir şi subscrie, ca şi maestrul său Sapir, la viziunea lui Jung 
despre funcţiile psihice, îl apreciază pe Watson pentru a fi subliniat dependenţa 
gândirii de limbaj, dar se departajază vehement de behaviorismul acestuia, 

                                                 
12 Eminescu, 1905, p. 12. 
13 Herseni, 1975, p. 65. 
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argumentând că „aspectul lingvistic al gândirii nu constă într-un proces organizat 
biologic, un discurs sau un limbaj, ci într-un fapt de cultură, adică o limbă”, 
lingvistica fiind eminamente o „căutare a semnificaţiilor”. 

În acest sens, elementele lingvistice semnificative nu sunt cuvintele care pot 
avea o reprezentare neuro-motorie, aşa cum susţine Watson, ci „legătura existentă 
între acestea”, „raportul dintre cuvinte”, care sunt singurele purtătoare de 
semnificaţii, raport care nu poate fi dedus din reţelele neuro-chimice”, aşa după 
cum nici relaţiile sociale dintr-un trib nu pot fi deduse din grupa de sânge a 
membrilor acestuia:  

„Aşa cum faptele culturale nu sunt determinate decât în mod cultural, şi nu 
biologic, tot astfel, faptele lingvistice, care sunt în egală măsură culturale şi 
cuprind elementul lingvistic al gândirii, nu sunt determinate decât lingvistic. Şi nu 
doar prin limba în sine, ci prin diversele limbi”.14  

Limba este unealta oricărui profesionist. Este materialul cu care lucrează. 
Fiecare are nevoie să conştientizeze actul utilizării cuvintelor. Prin folosirea 
cuvintelor, omul exprimă gândul.  

„Din scrierea unui om se poate cunoaşte gradul său de cultură: stilul e omul, 
se-nţelege de aceea fiindcă nu e numai forma limistică şi fiindcă nu consistă numai 
în cunoaşterea limbii, ci fiindcă esprimă tototdată maniera de cugetare şi 
percepţiune a omului. Cum descrie cineva un lucru, aşa l-a vazut şi l-a perceput. 
De-a se esprima bine şi corect asupra unui lucru e posibil numai la o 
universalitate a culturii, aşadar la o claritate şi idealitate a intuiţiunii tuturor 
lucrurilor asupra cărora el vorbeşte.”15 

Cel mai adesea cultura este văzută ca pe un sistem de principii după care are 
loc întreaga activitate, pe toate laturile, 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.16  

Cultura este o un set de valori acceptate de indivizi, grupuri sau societăţii, 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 
câteva, punând accentul pe dinamism şi selectivitate, pe însuşiri şi 
reprezentabilitate. Întrucât ea ţine de tradiţie şi de mediu educaţional, în egală 
măsură, probabil, şi de opţiuni, 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 

                                                 
14 Mihăilescu, 2009, p. 305. 
15 Eminescu, 1905, p. 12. 
16 Dumitriu, 1987, p. 108. 
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evitarea sau rezolvarea conflictelor între indivizi şi grupuri şi ar crea caractere 
tolerante.17  

Limba este primul aparat prin care o cultură îşi transmite credinţele, valorile, 
normele şi viziunea asupra lumii. Limbajul oferă oamenilor posibilitatea de a 
interacţiona cu ceilalţi membrii ai culturii şi, de asemenea, de a-şi exprima 
gândurile. Astfel, limbajul serveşte atât ca un mecanism de comunicare, cât şi ca un 
ghid al realităţii sociale. Limbajul influenţează percepţiile, transmite înţelesuri şi 
ajută la modelarea tiparelor de gândire.  
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Apărută după anii ’60, noţiunea de „politică lingvistică” este asociată cadrului 

juridic şi se referă la măsurile pe care le adoptă statul în privinţa utilizării limbilor 
existente pe teritoriul său.  

În sociolingvistica franceză1, de exemplu, conceptul de politică lingvistică este 
înglobat, alături de amenajare lingvistică şi planificare lingvistică, în cel de 
glotopolitică2.Astfel, termenul de glotopolitică însumează, de fapt, toate acţiunile 
ce decurg în urma intervenţiilor politice asupra limbii. 

Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă acţiunile glotopoliticii 
imperiului ţarist, de la începutul secolului al XIX-lea, care a urmărit unificarea 
lingvistică a cetăţenilor şi „identificarea provinciilor cucerite cu statul cuceritor”3. 
Prin urmare, în Basarabia, limba rusă devine limbă oficială, fiind introdusă în 
administraţie, popularizată prin şcoală şi chiar prin biserică. 

Acţiunile glotopoliticii ţariste au fost continuate de către politica sovietică, mai 
întâi, în R.A.S.S.M. (formată în stânga Nistrului, în 1924) prin apariţia teoriei 
„aşa-zisei limbi moldoveneşti”4, şi, mai târziu, în R.S.S.M.,5, prin reluarea teoriei. 

Începând cu anul 1940, Basarabia este reînglobată în Uniunea Sovietică şi 
formează, împreună cu R.A.S.S.M., Republica Sovietică Socialistă Moldovenească6. 

                                                 
1 Sociolingviştii francezi, mai ales de la Universitatea din Rouen, utilizează termenul de 

glotopolitică cu sens generic, însumând conceptele de amenajare lingvistică (desemnează 
orice intervenţie asupra corpusului limbii), planificare lingvistică (constă în determinarea cu 
precizie a modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor stabilite de politica lingvistică). 
Cf. Gh. Moldovanu, 2005, p. 116. 

2 „Glotopolitica se ocupă de fenomene micro şi macro langajiere [...], începând cu acte 
minuscule [...] până la intervenţiile puterii politice asupra limbii.” Gh. Moldovanu, 2007, p. 24. 

3 A. Moraru, 1995, p.15. 
4 Termen utilizat de E. Coşerio în comunicarea din cadrul sesiunii ştiinţifice cu titlul Limba 

română şi varietăţile ei locale, organizată de Secţia de Filologie şi Literatură a Academiei 
Române, în ziua de 31 octombrie 1994. A se vedea E. Coşerio, 1995, pp. 17-18. 

5 Teoria limbii moldoveneşti s-a bucurat de o susţinere şi mai mare, odată cu anexarea 
Basarabiei la U.R.S.S. (la început, pentru scurt timp, în anii de război 1940-1941, şi apoi, 
din 1944 pentru peste patru decenii), transformată imediat în R.S.S. Moldovenească care 
a înglobat şi aproape toată fosta R.A.S.S.M. Cf. I. Vintilă-Rădulescu, 2003, p. 113. 

6 Avem în vedere anexarea Basarabiei la U.R.S.S., la început pentru scurt timp (în anii de 
război 1940-1941) şi apoi (din 1944) pentru peste patru decenii, alături de aproape toată 
fosta republică autonomă. 
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Odată cu formarea noii republici este extinsă pe întreg teritoriul politica naţională şi 
lingvistică7 din fosta R.A.S.S.M. Schimbarea debutează prin înlocuirea alfabetului 
latin cu alfabetul chirilic în întreaga R.S.S.M. şi adoptarea noilor norme ale limbii 
literare, care trebuia să pornească în special de la modelele considerate autohtone: 

„... de la limba clasicilor literaturii moldoveneşti şi de la limba scrisă de la începutul 
secolului XX, când la Chişinău se editau o serie de ziare, reviste, cărţi, dicţionare etc.”8 

Aceste norme însă au provocat discuţii contradictorii, de-a lungul anilor, 
suferind o serie de modificări pe parcurs, mai ales, începând cu anul 1944, când 
apar noi polemici legate de problema identităţii poporului dintre Prut şi Nistru şi a 
denumirii limbii sale. Avem în vedere încercările istoricilor sovietici9 din această 
perioadă, care acreditau ideea autonomiei limbii şi poporului moldovenesc.  

La începutul anilor `50, la Chişinău se organizează conferinţele ştiinţifice din 
1951 şi 1954, în cadrul cărora sunt aduse în discuţie problemele identitare ale 
poporului băştinaş. În urma sesiunilor de comunicări din anul 195110, s-a 
recunoscut în mod oficial că limba moldovenească nu este de origine slavă, ci este 
de provenienţă latină cu recomandarea că aceasta va trebui pe viitor să-şi 
îmbogăţească vocabularul: 

„... în primul rând, pe seama limbii ruse, ca limbă aunei culturi superioare şi, 
în al doilea rând, pe seama limbii române”11.  

Dat fiind faptul că mass-media şi literatura scrisă erau supuse cenzurii, 
neologismele venite prin filieră română nu aveau cum să pătrundă în uzul băştinaşilor. 
În schimb, limba rusă a pătruns cu uşurinţă în toate sferele socioculturale. 

Astfel, în noua republică sunt puse bazele sovietizării în toate domeniile. Pentru 
aceasta, sunt aduşi specialişti12 din Rusia, Ucraina şi Bielorusia, care vor funcţiona în 
administraţie şi învăţământ. În urma noii politicii demografice, în spaţiile urbane 
predomină populaţia străină, iar limba băştinaşilor a căpătat statutul socio-cultural de 
limbă a unei minorităţi naţionale. Deoarece instituţiilor administrative şi cele 
culturale sunt conduse de persoane care vorbesc limba rusă, restul populaţiei se vede 
nevoită să utilizeze şi ea aceeaşi limbă.  

                                                 
7 Potrivit lui V. Bahnaru, 2015, p. 24, politica naţională şi lingvistică promovată în noua 

R.S.S.M. a continuat pe baza experienţelor acumulate în perioada 1924-1940 în R.A.S.S.M. 
şi s-a bazat pe: „1. Intimidare fizică, prin: a) foamete (1946-1948); deportarea elementelor 
culte şi prospere (1946-1952); c) arestarea şi condamnarea desidenţilor (1960-1980); 2. 
Stimularea specificului lingvistic regional moldovenesc; 3. Rusificare, prin:a) politici 
migraţioniste; b) excluderea limbii române din administraţie; c) limitarea continuă a 
posibilităţilor de a obţine educaţie la toate nivelurile în limba română.” 

8 I. D. Cioban, Rodnoi iazik v moei sudbe, Tiraspol, 1993, p. 6, apud I. Eţcu, 1996, p. 87. 
9 Ne referim la istoricii sovietici A. M. Lazarev, N. A. Mohov şi A. D. Udalţov. Aspecte legate de 

teoria autonomiei limbii moldoveneşti găsim, de pildă, şi la I. Vintilă-Rădulescu, 2003, p. 113.  
10 Pe baza comunicărilor din cadrul conferinţei a fost editat volumul academic Curs de limbă 

moldovenească literară contemporană, Chişinău, 1956. Volumul constituie un material 
important pentru evoluţia limbii române în R.S.S.M., cf. V. Bahnaru, 2015, p. 59. 

11 Ibidem,p. 67. 
12 T. Cotelnic, 1998, p. 88. 
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În felul acesta, limba rusă a început să domine toate sferele vieţii sociale. 
Actele sunt întocmite obligatoriu în această limbă, toate manifestările oficiale şi 
neoficiale, conferinţele, congresele, se desfăşoară numai în limba rusă. Fondurile 
bibliotecilor sunt completate cu literatură rusă. Multe ziare începe să fie editate în 
limba rusă, cele care se mai editau cu caractere latine erau scrise în graiul autohton, 
promovat de politica lingvistică din fosta R.A.S.S.M. 

Limba rusă pătrunde şi la nivelul învăţământului universitar, dar mai ales la 
nivelul învăţământului preuniversitar. Şcolile moldoveneşti din spaţiul rural se 
confruntă cu lipsa cadrelor didactice, absolvenţii instituţiilor de învăţământ din 
Chişinău evită să se angajeze în mediul rural. De asemenea, învăţământul se 
confruntă cu lipsa materialului didactic. Multe manuale tipărite cu caractere 
chirilice au un conţinut depăşit, de pe vremea socialismului dezvoltat,13 deoarece 
manualele editate cu alfabet latin de după 1918 au fost scoase din uz. Din 
programele şcolare de literatură lipsesc scriitorii români, iar în locul istoriei 
românilor, elevii învaţă istoria Rusiei. Din cauza lipsei bazei materiale şi a 
mijloacelor didactice, dar şi datorită faptului că faima şcolilor ruseşti era în 
creştere, mulţi părinţi optează pentru aceste şcoli. 

După anii `60, însă, a fost iniţiată la nivelul mass-mediei o campanie de 
cultivare a limbii române, cu scopul de a reduce discrepanţa dintre limba vorbită şi 
limba scrisă, prin combaterea utilizării elementelor dialectale, a împrumuturilor 
ruseşti şi a calcurilor nerecomandate. Campania a fost iniţiată de către un grup de 
lingvişti14, sprijininiţi de Institutul de Limbă şi Literatură, editor al culegerilor de 
articole Cultivarea limbii, în care erau analizate modele de exprimare din presă şi 
televiziune, sub aspectul corectitudinii. De asemenea, au fost publicate lucrări 
pentru propagarea normelor limbii literare15. 

Cu toate că au existat şi preocupări pentru promovarea limbii române pe teritoriul 
RSS Moldoveneşti, aceasta a funcţionat limitat, din cauză că orice funcţie 
administrativă, ştiinţifică sau culturală mai importantă, precum şi accesul la studii 
superioare, presupuneau cunoaşterea limbii oficiale de către toţi cetăţenii. 

În perioada dată, norma literară este orientată în special spre limba vorbită. Astfel, 
norma fonetică devine cea dialectală, pe când, la nivel lexical, adepţii 
moldovenismului16 continuă lupta împotriva influenţei străine17, menţinerea 

                                                 
13 Ibidem, p. 90. 
14 Grupul de lingvişti a fost coordonat de N. Corlăteanu. 
15 A se vedea lucrarea colectivă Cursul de limbă moldovenescă literară contemporană, vol. I, 

Editura Şcoala Sovietică, Chişinău, 1956. 
16 Moldovenismul s-a manifestat în această perioadă ca o doctrină al cărei scop a fost 

promovarea specificului naţional al poporului şi limbii moldoveneşti, pledând pentru admiterea 
în limba literară a limbii vorbite. Printre adepţii săi se numără I. D. Cioban şi A. T. Borşci. 

17 În articolul său „Să curăţăm limba moldovenească de influenţele străine” I. D. Cioban se 
referă la cuvintele de origine română, îndemnându-şi cititorii să folosească cât mai multe 
cuvinte ruseşti, deoarece „ştiinţa marxist-leninistă socoate influenţa culturii ruse asupra 
culturii moldoveneşti drept un fenomen progresist”, apud V. Bahnaru, 2015, p. 30. 
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regionalismelor, parafrazarea neologismelor şi completarea masivă a vocabularului cu 
împrumuturi şi calcuri ruseşti. Pentru a ilustra norma literară promovată de 
moldovenişti am selectat o serie de exemple, pe care le-am grupat după cum urmează: 

 

1. La nivel fonetic: 
a) Utilizarea fonetismelor: ghini pentru bine, chiatrî pentru piatră, jin pentru vin, 

a n`eu pentru al meu, a hi pentru a fi, a sherbi pentru a fierbe, a fashi pentru a fashi; 
b) Prezenţa trăsăturilor dialectale întâlnite în operele vechilor cronicari 

moldoveni18: 
- pronunţarea lui -e final accentuat în locul lui -ea pentru infinitivele verbelor 

de conjugarea a doua ca în a véde;  
- închiderea vocalelor a şi i la ă şi î după consoanele s, z, ţ şi reducerea 

diftongului ea la a ca în sară, samă, zamă, zăce, a ţîne; 
- prefixele dis- şi diz- le substituiau pe des- şi dez-, ca în a disface, a dizbrăca; 
c) Accentuarea unor cuvinte după model rusesc: tráctor, agitátor, biográfie; 
 

2. La nivel lexical: 
a) Recomandarea următoarelor forme dialectale: 
dău pentru dau, stău pentru stau, ieu pentru iau, trii pentru trei, şese pentru 

şase, ista pentru acesta, amu pentru acum, deamu pentru deja, nătreţ pentru 
nutreţ, sopon pentru săpun, zăhar pentru zahăr, oloi pentru ulei, cămeşă pentru 
cămaşă, uliţă pentru stradă, povidlă pentru dulceaţă; 

b) Desinonimizarea  
Desinonimizarea reprezentat o metodă care a constat în alegerea termenului cel 

mai apropiat de limba vorbită dintre două sau mai multe sinonime existente. Aşa, de 
exemplu, era recomandată utilizarea expresiei A mântuit şcoala mijlocie, pe când A 
absolvit şcoala medie era considerată neînţeleasă de norod19. Alte exemple ilustrative 
pentru desinonimizare sunt termenii20: ceas pentru oră, gazetă pentru ziar, norod 
pentru popor, primejdie pentru pericol, leafă pentru salariu, înrâurire pentru 
influenţă, spor pentru succes, norodnic pentru popular, încredinţat pentru sigur, 
grabnic pentru urgent, începător pentru primar, molipsitor pentru contagios, 
folositor pentru util, a mântui pentru a sfârşi, a atârna pentru a depinde, a fiinţa 
pentru a exista, îndeobşte pentru în genere. 

c) Parafrazarea 
De asemenea, pentru a se evita utilizarea neologismelor, considerate că 

„denaturează limba moldovenească”21, sunt recomandate perifrazele. Ilustrative în 
acest sens sunt următoarele exemple22:  

                                                 
18 Ibidem, pp. 33-35. 
19 M. Gabinschi, 1996, p. 87. 
20 Exemplele au fost selectate din Russko-moldavskii slovar, Chişinău, 1949, apud 

M.Gabinschi, art. cit., pp. 87-89, considerat normativ pentru această perioadă. 
21 I. D. Cioban, apud V. Bahnaru, 2015, p. 65. 
22 Ibidem. 
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care arde pentru inflamabil, care nu rugineşte pentru inoxidabil, care nu lasă 
să pătrundă apa pentru impermeabil. 

d) Împrumuturile ruseşti neadaptate23:  
zavod pentru uzină, odecolon pentru apă de colonie, galstuc pentru cravată, sroc 

pentru termen, vzvod pentru pluton, polc pentru regiment, polcovnic pentru colonel, 
leitenant pentru locotenent, snaread pentru proiectil, otread pentru detaşament, snaiper 
pentru lunetist, stroi pentru coloană, pulemiot pentru mitralieră, voczal pentru gară;  

e) Împrumuturi ruseşti adaptate: 
comandirovcă pentru deplasare (rus. komandirovka), a străhui pentru a 

penaliza (rus. ştrafovat), a oforma pentru a perfecta (rus. oformirovat), razvedcă 
pentru recunoaştere (rus. razvedka), vintovcă pentru puşcă (rus. vintovka); 

f) Utilizarea toponimelor şi a derivatelor lor după modelul rusesc:  
Golandia pentru Olanda (rus. Gollandia), Ispania pentru Spania (rus. 

Ispania), Chitai pentru China (rus. Kitai), Polşa pentru Polonia (rus. Polşa), 
Finleandia pentru Filanda (rus. Finleandia), Franţia pentru Franţa (rus. Franţia), 
Şveiţaria pentru Elveţia (rus. Şveiţaria), Şotlandia pentru Scoţia (rus. Şotlandia), 
Iaponia pentru Japonia, (rus. Iaponia).  

Ca urmare, pornind de la echivalentele ruseşti ale denumirilor de ţări, s-a ajuns 
la recomandarea următoarelor derivate24: ispanian pentru spaniol, şved pentru 
suedez, chitaian pentru chinez, iaponian pentru japonez, poleac pentru polonez; 

g) Formarea frazeologismelor după model rusesc 
Multe instituţii din R.S.S.M. au fost denumite prin folosirea expresiei ruseşti 

în numele cuiva (rus. institut imeni): 
Institutul pedagogic în numele lui I. Creangă.  
Două expresii prezente şi în exprimarea actuală a multor basarabeni sunt:  
necătând la (rus. nesmotrea na) pentru în ciuda, în pofida şi până ce (rus. 

poka cito). 
În concluzie, acţiunea ideologiei sovietice pe teritoriul R.S.S.M. s-a manifestat 

prin promovarea moldovenismului ca doctrină a specificului naţional al populaţiei 
băştinaşe, cu o istorie şi o limbă diferite de cele ale poporului român. Iar 
promovarea de către reprezentanţii moldovenismului a unei norme literare, 
orientate spre limbajul colocvial, şi limitarea artificială a lexicului, precum şi 
completarea masivă a vocabularului cu termeni ruseşti au urmărit dialectizarea 
idiomului local şi stagnarea variantei literare.  
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Miturile, obiceiurile şi acţiunile umane sunt specifice unui popor, însă există 

situaţii în care animalelor le sunt atribuite anumite caracteristici şi comportamente 
umane care au trecut graniţele geografice şi au creat o trăsătură culturală comună 
mai multor societăţi. Aceste situaţii sunt foarte bine transpuse în literatura populară 
(basme, snoave, povestiri, legende, proverbe), unde un animal este purtătorul 
aceleiaşi calităţi sau aceluiaşi defect moral la mai multe popoare.  

Comportamente umane atribuite animalelor de către o persoană sau un grup de 
persoane sunt cristalizate apoi în mentalul colectiv şi sunt transmise către generaţii 
sub forma unor idei stereotipe. Aceste idei nu sunt altceva decât imagini 
comportamentale ale animalelor surprinse de un observator care decodifică în ele, 
prin metamorfozarea persoanei, manifestări şi trăsături umane. Astfel, prin 
intermediul proverbelor s-au transmis de-a lungul timpului o serie de stereotipuri 
comportamentale atribuite animalelor, acestea devenind vehicul unor caractere 
umane. Totodată, fascinează prin forma foarte asemănătoare, din punct de vedere 
structural, deşi aparţin unor spaţii culturale diferite, din punctul de vedere al 
coordonatelor geografice, fapt ce le atribuie şi valoare universală. Indiferent că 
vorbim despre popoare diferite, despre perioade istorice diferite, există anumite 
stereotipuri în centrul cărora se poziţionează idei şi stări comportamentale 
asemănătoare, performate, în cazul lucrării de faţă, de actanţi umani sau non-
umani, cu precădere, zoomorfici. 

Unele animale au ajuns să reprezinte anumite caracteristici în funcţie de 
asemănarea acestora cu acţiunile sau modul de a se comporta al unei fiinţe umane. 
Astfel, animalele devin purtătoarele trăsăturilor umane, creionând diferite 
evenimente cotidiene proprii colectivităţii umane, care uneori coincid cu cele ce 
sunt atribuite în enunţuri paremiologice. 

Nimeni nu se îndoieşte că proverbele despre animale au rezistat de-a lungul 
secolelor datorită adevărului pe care îl cuprind, amintind de o caracteristică 
psihologică a animalului, obiceiuri, mod de a trăi sau altă calitate comparată cu cea 
umană. Omul simplu compară, obiceiurile şi instinctele animalelor cu virtuţile şi 
viciile umane. Astfel, prin intermediul proverbelor, se oferă o imagine distorsionată 
sau caricaturizată a societăţii sau a diverselor sectoare ale acesteia pe care doreşte 
să le condamne sau să le înfiereze. 

Proverbele cu actanţi zoomorfici sunt cunoscute încă din Antichitate. Unele 
dintre acestea îşi au, probabil, originea în străvechile fabule sau legende, iar altele 
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sunt doar enunţuri în care s-au condensat observaţiile bazate pe studiul anticilor 
asupra comportamentului animal şi al asemănării acestuia cu cel uman.  

Proverbele recurg de multe ori la lumea animală, aflată, de obicei, în structura 
spaţiului cultural respectiv şi în strânsă legătură cu mediul rural, producător 
principal al unităţilor paremiologice. Autorul popular, pentru a reda caracteristici 
umane, a surprins prin intermediul animalelor metafore şi imagini dintre cele mai 
uimitoare, unele dintre acestea fiind comune mai multor spaţii geografice şi 
culturale. Relaţiile simbolice sunt cele prin care redau o atitudine şi/sau o 
reprezentare antropomorfă care încearcă să personifice concepte sau idei: 

„«Aceste reprezentări nu au o determinare culturală şi etnică precisă», ci sunt 
la noi ca şi aiurea, o constantă a imaginaţiei populare, constantă ce-şi are originea 
în intuiţii arhetipale, general umane, ori în schimbul şi circulaţia intensă de figuri şi 
atribute mitologice în spaţiul european şi chiar indo-european.” (Coman 1986: 72).  

Proverbele au creionat, prin intermediul actanţilor şi prin asocierea acestora cu 
diferite trăsături comportamentale umane, caractere şi stereotipuri caracterologice.  

Actanţilor umani sau zoomorfici li s-au atribuit comportamente reprobabile pe 
care membrii unei societăţi au dorit să le evidenţieze. Omul a fost metamorfozat în 
proverbe, împreună cu conduita şi moravurile sale în actanţi zoomorfici, tocmai 
pentru a se sublinia asemănarea dintre comportamentul uman şi cel animal.  

Actanţii zoomorfici sunt bine reprezentaţi în proverbele ambelor spaţii culturale 
şi sunt redaţi prin animale domestice sau sălbatice, păsări şi mai rar insecte şi peşti. 
Cel mai adesea, în proverbe apar calul, câinele, pisica, lupul, vulpea.  

De cele mai multe ori, proverbele în care apar animale oferă un tablou 
caricaturizat al societăţii, al unor anumite sectoare ale acesteia şi al membrilor ei. 
Se observă că anumite animale sunt folosite în proverbe pentru a caracteriza 
comportamente sau atitudini fie pozitive, fie în mare majoritate a cazurilor 
depreciative, ale fiinţelor umane: vulpea este imaginea vicleniei, a făţărniciei şi a 
isteţimii, pisica a lenei şi parşivităţii, lupul reprezintă caracteristica hoţiei şi a 
lăcomiei, păunul reprezintă imaginea mândriei, etc.  

Oamenii, încă din cele mai vechi timpuri, au observat că sunt înclinaţi către o 
deformare morală (viciu) sau au caracteristici comportamentale pozitive (virtuţi).  

Într-o comunitate rurală sau dominată de puternice influenţe religioase, cum erau 
târgurile şi oraşele de acum câteva secole, virtuţile reprezentau menţinerea echilibrului 
moral al comunităţii, iar membrii acesteia erau ironizaţi pentru păcatele morale pe care 
le comiteau. Unele dintre aceste ironii pe care autorul popular sau metalul colectiv le 
considera a fi general valabile sau care cuprindeau sau identificau un comportament 
general, au supravieţuit de-a lungul timpului sub forma proverbelor.  

Prin acest bogat univers paremiologic, în care sunt descrise, analizate şi 
comparate aspecte ale tradiţiilor culturale şi ale caracterului unui popor, am putut 
reconstitui o imagine a caracteristicilor umane prin actanţi non-umani. 

Atât proverbele româneşti, cât şi cele englezeşti abundă în metafore care au la 
bază simboluri zoomorfe.  
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Prin urmare, am consultat o varietate de bestiare şi referinţe literale în 
domeniul faunei, în încercare de a realiza o abordarea exhaustivă a simbolisticii 
animalieră „de pământ, din văzduh, din apă”.  

Printre acestea, un rol important îl au Bestiarul fabulos, al lui Jean-Paul 
Clébert, Dicţionarul de simboluri şi arhetipuri culturale, al lui Ivan Evseev, dar şi 
Mitologie populară românească. Vieţuitoarele pământului şi ale apei, vol. I şi 
Vieţuitoarele văzduhului, vol. II, lucrări pe care autorul Mihai Coman le-a 
comprimat în Bestiar mitologic românesc, publicat în anul 1996. Proverbele ce se 
regăsesc pe parcursul lucrării au ca sursă principală Dicţionarul de proverbe 
englez-român al lui Virgil Lefter. 

Jean-Paul Clébert, în Bestiarul fabulous, susţine faptul că omul a fost 
întotdeauna atras de cunoaşterea animalelor. 

„Mai aproape aproape de om decât plantele, animalele stau din toate 
timpurile la baza a nenumărate metamorfoze, avataruri şi tribulaţii divine. Iubite 
sau temute, aproape toate au fost în fel şi chip sacralizate. […] Că o face prin 
mijlocirea efigiilor, a măştilor, a unor tabuuri alimentare, totemuri ori 
metamorfoze legendare, omul a recurs mereu la animal spre a se exprima, spre a 
comunica cu alţii, ca şi cu sine.” (Clébert 1995: 6) 

Ivan Evseev, în Cuvânt-Simbol-Mit1, foloseşte termenul de zoosimboluri 
pentru fiecare reprezentant al regnului animal căruia i s-a alăturat o trăsătură 
umană, fie pozitivă sau negativă.  

                                                 
1 Cuvânt-Simbol-Mit, 1983, a lui Ivan Evseev, descrie în capitolul „Metafora în domeniul 

simbolurilor zoomorfe” cinci grupuri de animale. Aşadar:  
„a) forţa fizică, agilitatea, impetuozitatea şi agresivitate unor animale au reprezentat atribute 

care l-au impresionat în mod deosebit pe vânătorul epocii de piatră, cât ţi pe omul vremurilor 
moderne. Aceste atribute sunt proprii mai ales unor animale mari (taurul, bourul, zimbrul, 
calul etc.), fiarelor şi păsărilor de pradă(leul, ursul, lupul, vulturul, şoimul etc). Aceste animale 
apar mai întâi ca întruchipări ale unor forţe cosmice, simbolizând stihiile naturii.  

b) Zoosimbolurile derivă şi din valorificarea metaforică a altor însuşiri alea animalelor, legate 
de modul lor de viaţă, de particularităţile de reproducere sau de mediul în care ele 
vieţuiesc. Astfel, animalele sau păsările, care duc o existenţă solitară, sau acre în anumite 
perioade ale vieţii lor se izolează de grup pot deveni simboluri alea singurătăţii şi 
melancoliei. […] Vieţuitoarele care trăiesc în aglomeraţii mari, având o structură bine 
orânduită a grupului, cum sunt, bunăoară, albinele sau furnicile, devin simboluri sociale cu 
funcţie paradigmatică.  

c) Longevitatea, reală sau numai presupusă a vieţii unor animale reprezintă un motiv 
important în mitologizare, care a făcut ca unele specimene ale regnului animal să devină 
simboluri ale regenerării ciclice, ale imoralităţii sau înţelepciunii. Printre animalele şi 
păsările care au dezvoltat acest simbolism se numără corbul, cioara, cocorul, vulturul, 
pasărea Phoenix, barza, elefantul, broasca ţestoasă ş.a.  

d) Capacitatea unor animale de a-şi reînnoi anumite părţi ale corpului sau dispariţia lor în 
perioada hibernării şi revenirea la suprafaţa pământului în timpul primăverii au fost 
valorificate simbolic prin identificarea animalelor respective cu ciclul reînnoirii periodice ale 
naturii. Locul central în această constelaţie de simboluri zoomorfe revine şarpelui, fiinţă 
htoniană, considerat marele stăpân al tenebrelor pământului şi o încarnare a forţelor 
telurice, în toate mitologiile şi religiile lumii. 
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„Bestiarul simbolic al omenirii alcătuieşte un adevărat tezaur al cunoaşterii 
naturii şi o sugestivă istorie a raporturilor dintre om şi lumea animalelor. 
Zoosimbolurile au stat la baza formării unui bogat sistem de sensuri metaforice în 
orice limbă, unde aproape fiecare animal a devenit un epitet care caracterizează 
virtuţile şi defectele umane leul este sinonim al forţei şi curajului, măgarul o 
întruchipare a prostiei şi a încăpăţânării, furnica sau albina semnifică hărnicia şi 
truda oamenilor. Analiza simbolurilor zoomorfe ne arată că aproape niciuna din 
însuşirile reale ale animalelor nu a scăpat atenţiei omului în procesul valorificării 
simbolice. Ele însă au arătat, de fiecare data, augumentate, hiperbolizate prin 
puterea imaginaţiei lui homo simbolicus.” (Evseev 1983: 106) 

Această analiză a simbolurilor zoomorfe interesează atât prin multitudinea de 
atribute comportamentale umane, fie pozitive, fie negative, cât şi prin faptul că 
autorii populari din două spaţii geografice diferite gândesc asemănător şi oferă 
explicaţii simulare cu privire la trăsăturile de conduită ale actanţilor umani, în 
raport cu cei zoomorfici. Secole de-a rândul, aceste atribute comportamentale 
umane reliefate cu ajutorul faunei au devenit ele însele coduri specifice fiecărei 
culturi în parte, de cele mai multe ori, fiind înrudite sau chiar identice: 

„Din perspectivele mele de lingvist, format sub zodia structuralismului şi 
semioticii, cunoşteam şi eram convins că orice semn verbal – fonem, morfem, cuvânt 
sau expresie frazeologică – nu există în mod izolat de alte semne, că valoarea 
funcţională a semnului se precizează numai în raporturile sale de asemănare şi 
opoziţie cu alte unităţi ale limbii. Aplecarea mai atentă asupra unor simboluri 
relevante ale culturii româneşti sau ale celei universale mi-a confirmat faptul că 
fiecare dintre ele aparţin unui anumit cod sau limbaj simbolic. În culturile lumii 
funcţionează, de-a lungul secolelor şi mileniilor, asemenea coduri precum e cel al 
culorilor, al formelor geometrice, al metalelor, al formelor vegetale sau animale. 
Unităţile ce alcătuiesc vocabularul acestor limbaje expresive au întotdeauna un 
corespondent verbal, deoarece limba naturală e un metasistem ce înglobează în sine 
toate semnele relevante pentru o cultură naţională.” (Evseev 1999: 6) 

                                                                                                                            
 e) În conformitate cu logica motivaţiilor metaforice, modul de înmulţire a animalelor, 

prolificitatea unora dintre ele determină includerea lor n grupul simbolurilor fecundităţii. Aşa 
se explică simbolismul iepurelui […] din acelaşi sistem de simboluri ale fertilităţii fac parte 
şi reprezentanţii rasei porcinelor (Mistreţul, Porcul, Scroafa), care erau consideraţi un gen 
de daimoni ai virilităţii (Mistreţul), fecundităţii (Scroafa) şi simboluri ale bogăţiei şi 
prosperităţii (Porcul). 

f) O importanţă deosebită o are în sistemul motivării semnificaţiei simbolului zoomorf mediul 
în care trăieşte animalul. În acest caz, metafora interacţionează cu metonimia, deoarece 
relaţia de similitudine este susţinută şi de un raport de contingenţă spaţială. Apartenenţa la 
cele trei stihii ale biosferei – pământ, aer, apa – determină dezvoltarea unui simbolism al 
elementelor şi figurarea simbolurilor zoomorfe.” (Evseev 1983: 107-114). 
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Aceste coduri, de exemplu, codul animalelor, s-au dezvoltat în anumite 
contexte istoric-culturale, mitologice, iar relaţia dintre cuvânt sau cod şi context se 
află într-un raport reciproc:  

„Contextul explică sensurile şi formele cuvântului, iar cuvântul explică la 
rândul lui contextul.” (Bârlea, 2007: 61).  

Se spune despre proverbe că reprezintă o oglindire estetică a realităţii, 
utilizând diverse figuri de stil, precum metafore, epitete, alegorii, prin intermediul 
cărora „sunt iluminate zone lăuntrice greu de explicat sau se formulează atitudini 
privind existenţa socială” (Eretescu 2004: 229).  

Majoritatea paremiilor au rol de normă, de legislaţie populară şi, chiar dacă pot 
fi simple jocuri de cuvinte, acestea consolidează judecata şi sistemul de valori ale 
unui spaţiu cultural prin conţinutul lor moralizator. 

Un exemplu concludent pentru cele menţionate mai sus îl reprezintă proverbele 
expuse mai jos, al căror sensul global este similar sau chiar identic, deşi sunt formate 
din cuvinte cu sens total diferit în limba română în raport cu limba engleză: 

Rom.: Cu miere se prind muştele. 
Engl.: To fright a bird is not the way to catch her.  
Cine vrea să prindă pasărea nu trebuie s-o sperie. (traducere) 
Rom.: Nu e pădure fără uscătură. 
Engl.: There are black sheep in every flock / fold.  
Există oi negre în fiecare turmă.(traducere) 
Tache Papahagi menţionează în lucrarea Folclor român comparat faptul că 

proverbele reprezintă „material folkloric intelectual raţional” şi că „din simpla lor 
relevare se va putea constata că aceste vorbe bătrâneşti închid în ele învăţături 
adânci şi variate, precum şi o înţelepciune rezultată din experienţe repetate ani de-
a rândul de către un întreg şir de generaţii.” (Papahagi 1929: 33).  

Toate aceste generaţii au contribuit, rând pe rând, la pastelarea proverbelor, 
fiind ceea ce numim în prezent o osmoză a figurilor de stil, o întrepătrundere 
metaforică sau alegorică a elementelor descriptive paremiologice.  

Papahagi face o grupare a fondului proverbelor, afirmând că acestea se împart 
în anumite categorii: 

„Vom avea mai întâi proverbe cu caracter sau fond comun, adică proverbe cari 
aparţin sau pot aparţine oricărui popor şi cari, prin urmare, nu pot face parte din 
patrimoniul etnic al unui singur popor, bunăoară al poporului român.” (Papahagi 
1929: 35) Acesta exemplifică cele menţionate mai sus prin următorul proverb cu 
nucleu zoomorfic: „Lupul păru-şi schimbă, dar năravul ba” – proverb ce îşi găseşte 
echivalenţă şi sens universal în limba engleză prin: „A leopard cannot change its spots” 
sau se întâlneşte cu forma diferită faţă de cel anterior, însă cu sens sinonimic, cf.: 

Rom.: Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba.  
Engl.: The wolf may lose his teeth, but never his nature 
Lupul îşi pierde măselele, dar nu obiceiurile. (traducere) 
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Vom prezenta mai jos, trei dintre cei mai utilizaţi actanţi zoomorfici care apar 
în paremiologia românească şi cărora le este oferită echivalenţa şi traducerea în 
limba engleză de către dicţionarul de proverbe al lui Virgil Lefter. 

Calul
2
 (engl. the horse) este un animal ubicuu în ambele spaţii culturale, 

regăsindu-se într-un număr impresionant de structuri paremiologice.  
Rom.: Omul poate duce calul la apă, dar nu-l poate sili să bea. 
Engl.: A man may lead a horse to the water, but he cannot make him drink. 
Omului cu sila poţi să-i iei, dar să-i dai nu poţi. (traducere) 
Pisica

3
 (engl. the cat) a trăit alături de om de mii de ani, de când a fost 

transformată în animal domestic de către vechii egipteni care o venerau.  
Aceste animale nu obişnuiesc să se supună regulilor, personalitatea lor de 

neîmblânzit fiind cea care a dus la asocierea comportamentului pisicii cu cel uman. 
Reacţia firescă a pisicii de a zgâria, chiar şi atunci când sunt mângâiate, a devenit 
simbol al ipocriziei, caracteristică al cărei purtătoare se regăseşte în proverbele 
ambelor spaţii culturale.  

Spre deosebire de proverbele englezeşti, în cele româneşti pisica mai apare şi 
ca reprezentantă a lăcomiei şi mâniei. Din punct de vedere semantic, în proverbele 
româneşti apar termenii sinonimi pisică/mâţă şi cotoi/motan.  

Engl.: You can have no more of a cat but/than/her skin. 
Nu poţi avea mai mult decât pielea de la o pisică. (traducere) 
Câinele

4 (engl. the dog) „este unul din animalele cele mai importante din 
bestiarul simbolic al omenirii” (Evseev 2001 [1994]: s.v.), iar în tradiţia populară 
apare ca simbol dual, al prieteniei sau al duşmăniei, al fidelităţii sau al infidelităţii.  

În proverbe, câinele este prezentat ca fiind purtătorul unor elemente 
comportamentale antagonice: fie este un personaj pozitiv, curajos, îndrăzneţ, 
prieten credincios, fie este unul negativ, laş, avar, leneş, lacom.  

În corpus, câinele apare ca purtătorul unor caracteristici de tip oximoronic. Din 
punctul de vedere al frecvenţei, câinele, ca purtător al unor trăsături umane, se 
regăseşte în paremiologia celor două spaţii culturale în procent ridicat. 

Rom.: Când latră un câine bătrân să ieşi afară. 
Engl.: An old dog barks not in vain. 

                                                 
2„Când vezi considerabila biografie consacrată istoriei mitologice a calului, îţi vine să te 

întrebi dacă nu cumva omul este cea mai nobilă cucerire a acestui animal. Cu şarpele şi 
taurul, calul ajunge să umple bestiarele, asumându-şi o foarte mare parte a miturilor şi 
simbolurilor ce ţin de zoologia afectivă. Rolul calului este ambivalent: pus şi impur, solar şi 
funerar, uranian şi htonian.” (Clébert 1995: 49) 

3„Se afirmă că pisica avea nouă suflete şi se bucura de nouă vieţi succesive. Grecii, 
dimpotrivă, ignorau pisicile. […]. În ceea ce-i priveşte, creştinii au privit cu ochi răi pisica şi 
au învinuit-o că este purtătoare de deochi.” (Clébert 1995: 49) 

4 Câinele este asociat în mitologia şi literatura populară universală cu imaginea prieteniei şi 
a devotamentului: „ca tovarăş şi păzitor al omului semnifică fidelitatea, ataşamentul, 
vigilenţa.” (Evseev 2001 [1994]: s.v.). „În cultura populară românească, cel mai adesea, cel 
mai adesea, câinele apare ca prieten şi apărător devotat al omului.” (Coman 1986: 59). 
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Un câine bătrân nu latră în van. (traducere) 
În concluzie, în proverbele celor două spaţii culturale, imaginile redate prin 

diferiţi actanţi zoomorfici sunt, pe de o parte, identice ori asemănătoare, indicând o 
sursă comună a unităţilor paremiologice sau un mod de gândire asemănător, ca 
urmare a atentei observaţii a mediului înconjurător.  

Pe de altă parte, imaginile şi/sau stereotipurile caracterologice, precum şi actanţii 
zoomorfici care apar în proverbele de atitudine, sunt diferiţi, ceea ce indică un mediu 
intern de formare şi de conştientizarea depărtării de învăţăturile morale creştine, o 
gândire proprie unui spaţiu geo-cultural. Tocmai acest caracter tradiţional este sursa 
curiozităţii, a dorinţei de cunoaştere şi de comparare, de identificare a 
corespondentelor sau echivalentelor paremiologice diferitelor popoare. 
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Sub genericul denumirii românilor din Peninsula Balcanică distingem o 

diversitate de grupuri diferite ca răspândire geografică, dialect şi identitate etnică ce 
necesită o abordare distinctă pentru fiecare grup în parte. Astfel, am putut identifica: 

a) dacoromânii sau românii propriu-zişi. 
b) aromânii care ocupă un mare areal fragmentat şi divizat de frontierele 
politice actuale ale Greciei, Albaniei, Bulgariei şi Republicii Macedonia1. 
Aromânii trăiesc astăzi şi în România, dar şi în alte ţări europene, în Canada, 
SUA şi Australia. 
c) meglenoromânii - aflaţi în câteva localităţi din nordul Greciei şi sud-estul 
Republicii Macedonia – regiunea Meglen2. 
d) istroromânii – formează o mică enclavă în partea nord-estică a peninsulei 
Istria din Croaţia. 
Aromânii sunt o ramură din trunchiul de populaţie romanizată după cucerirea 

romană. Ştiri sigure asupra existenţei aromânilor la sud de Dunăre avem deja din anul 
976, de la cronicarul bizantin Kedrenos. În secolul al XI-lea, cronicarul bizantin 
Kekaumenos afirma că locuitorii din Pind provin din vecinătatea Dunării. În afară de 
cronicarii bizantini, relatări despre românii balcanici ne-au lăsat şi cronicarii români3. 
Aromânii au fost apoi în atenţia reprezentanţilor Şcolii Ardelene. Generaţia paşoptistă 
şi postpaşoptistă s-au ocupat în mod special de românii de la sud de Dunăre4. 

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, istoria şi existenţa românilor sud-
dunăreni au devenit fie subiect de cercetare, fie obiect de controverse între 
etnografi, istorici şi lingvişti. Aceştia vor călători în această zonă a Europei, 
lăsându-ne relatări deosebite. Viaţa românilor sud-dunăreni sub toate aspectele a 
stat în atenţia istoriografiei occidentale dar şi a celei româneşti. Constantin Jirecek, 
profesor la universităţile din Viena şi Praga a stabilit faimoasa linie de demarcaţie a 
romanităţii balcanice şi care avea drept graniţă la nord Dalmaţia, iar la sud 

                                                 
1 S. Brezaru şi G. Zbuchia, 1997, p. 26. 
2 V. Coman, 2008, pp. 199-201. 
3 Dimitrie Cantemir, în Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, apud Matilda Caragiu 

Marioţeanu, Ştefan Giosu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Romulus Todoran, Dialectologie 
română, EDP, Bucureşti, 1977, p. 102. 

4 B. P. Hasdeu, 1894, pp. 59-60. 
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Macedonia, teorie susţinută la noi de Dimitrie Onciul în lucrarea sa Românii din 
Dacia Traiană până la întemeierea Principatelor5. 

Acestui subiect i-au acordat atenţie Ovid Densusianu, Alexandru Rosetti, A.D. 
Xenopol, dar mai ales Nicolae Iorga, care în vasta-i operă istorică neegalată până în 
prezent, afirma că „elementul macedoromân trebuie derivat din populaţia 
romanică a regiunilor ilyrice (…)”6.  

În Ţările Române şi apoi în România, aromânii au venit mereu dinspre sud, din 
Peninsula Balcanică, aflată, începând din secolul al XV-lea, în interiorul Imperiului 
Otoman. Fie ca negustori, fie ca slujitori pe la curţile domneşti, ei au ajuns la fraţii 
lor de la nord de Dunăre, unde şi-au găsit sau şi-au făcut un rost.7  

În epoca modernă, negustorii aromâni ajunşi în Imperiul Habsburgic, la Viena, 
Buda şi Pesta, dar şi în oraşele din Transilvania, la Braşov, Timişoara ş.a., au 
asistat la deşteptarea conştiinţei naţionale a aromânilor, bucurându-se că sunt şi ei 
urmaşii românilor.8 

După Unirea Moldovei cu Ţara Românească din 1859, un Comitet macedo-român 
existent la Bucureşti adresa o Proclamaţie către aromânii din Albania, Epir, Tesalia şi 
Macedonia, îndemnându-i să-şi afirme conştiinţa unităţii de neam şi de limbă cu 
românii de la nord de Dunăre.9  

Din 1864, anul în care s-a deschis prima şcoală românească, în Balcani (la 
Târnova, în Macedonia, teritoriu aflat atunci în Imperiul Otoman) şi până la 
sfârşitul celui de-al II-lea Război Mondial, Statul Român a avut grijă de aromânii 
din Balcani prin înfiinţarea de şcoli şi biserici, menite a le păstra trează conştiinţa 
etnică naţională. Ei numeau atunci România patria mumă. 

Începând cu 1925, când situaţia lor din Grecia, în special, s-a înrăutăţit, aromânii 
cer Statului Român să fie primiţi în patria mumă pentru a-şi păstra limba, obiceiurile, 
identitatea etnică. De atunci şi până în 1938, ei vin în grupuri compacte în România şi 
sunt colonizaţi în Cadrilater, în judeţele Durostor şi Caliacra. În anul 1940, cele două 
judeţe din sudul Dobrogei sunt cedate Bulgariei pe baza unui tratat politic, iar aromânii 
sunt recolonizaţi în judeţele Constanţa şi Tulcea, dar şi în Ialomiţa şi în alte locuri. 

Conform lui Nicolae Saramandu, principalele grupuri de aromâni din 
Dobrogea de azi sunt10: 

                                                 
5 S. Brezeanu, 1999, pp. 25-27. 
6 N. Iorga, 1922, pp. 139-140. 
7 Max Demeter Peyfuss, Chestiunea aromânească. Evoluţia ei de la origini până la pacea de 

la Bucureşti (1913) şi poziţia Austro-Ungariei, trad. de N. Şerban Tanaşoca, Bucureşti, 1994, 
p. 36.  

8 Iorga, Nicolae, Istoria literaturii române din secolul al XVIII-lea (1668-1821), Bucureşti: 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1964, p. 254; apud Nistor Bardu, Limba scrierilor 
aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (Cavalioti, Daniil, Ucuta), Constanţa: Ovidius 
University Press, 2004, p. 151. 

9 S. Brezeanu; G. Zbuchia, 1997, pp. 153-154. 
10 N. Saramandu, 2007, pp. XXVII – XXXV. 
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a) Grămostenii – formează partea cea mai numeroasă a aromânilor 
dobrogeni. Provin din Bulgaria, Grecia şi actuala Republică Macedonia. 
Grămostenii sunt cunoscuţi în Dobrogea sub numele de grâmustean, iar 
aromânii din celelalte ramuri le spun şi cipani.  

b) Fărşeroţii – ca şi grămostenii constituie un grup numeros în 
Dobrogea. Provin din Albania şi Grecia. Mai numeroşi sunt cei originari din 
Grecia. Au fost colonizaţi în Cadrilater între anii 1925-1938, iar în 1940 s-
au stabilit în judeţul Constanţa. 

c) Pindenii – grup puţin numeros provine din împrejurimile oraşului 
Veria (Avdhela, Perivole, Samarina) şi din Poroi de Sus. În Dobrogea, 
pindenii sunt cunoscuţi sub numele de viryioţi, pruian. Li se mai spune şi 
avdhil'aţi, privul'aţi şi sărmanaţi după numele comunelor de origine. Au 
fost colonizaţi începând cu anul 1928 în judeţul Caliacra, în 1940, au venit 
în Constanţa, la Tariverde şi Techirghiol. 

d) Moscopolenii – constituie un grup foarte restrâns printre aromânii din 
Dobrogea. Provin din Albania din sate ca Lunca şi Greava. Au fost 
colonizaţi în judeţul Durostor între 1928-1938, iar în 1940 s-au mutat în 
Nisipari, de unde au plecat în Ovidiu şi Constanţa. Cei mai mulţi au rămas 
în Albania. 

e) Muzăchiarii – numai câteva familii au ajuns în Dobrogea între 1933-
1937, iar în 1940 s-au stabilit în Nisipari şi apoi în Ovidiu. 

Aromânii au refăcut în Dobrogea grupurile dialectale constituite în sudul 
Dunării de-a lungul timpului. Nu s-au conturat arii dialectale noi, iar principalele 
grupuri de aromâni – grămosteni, fărşeroţi, pindeni, moscopoleni – au păstrat 
particularităţile de grai specifice. 

Fărşeroţii sunt singurii care îşi păstrează numele etnic, cu o pronunţare mai 
apropiată de numele comun al tuturor românilor. În vreme ce aromânii din Tesalia, 
Pind şi Macedonia se numesc Armâńi, cu proteza lui a, obişnuită în graiul lor, 
fărşeroţii se numesc Rămăńi, pe alocuri Romăńi şi Rumăńi, fără proteza lui a, însă 
cu r iniţial pronunţat ceva mai apăsat. 

Graiul fărşerot prezintă următoarele particularităţi11: 
a) există în grai un r velar, care nu se întâlneşte la nici o altă tulpină; 
b) diftongul ea din e accentuat, când în silaba următoare se află un e, se 

pronunţă e ca în dacoromână: fete – fęate; 
c) există sunetul ä pentru ă şi î din limba română, accentuat şi 

neaccentuat, dar cu o rostire deschisă ce se apropie de e: väts (vaci), bär 
(brâu); 

                                                 
11 Th. Capidan, 2003, pp. 119-120. 
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d) există vocale lungi, lucru observat mai ales la femeile fărşeroate care în 
vorbire lungesc aproape orice vocală din silabă finală a unui cuvânt: vińi la noi; 
e) există sunete nazale. Sunetul ä se aude întotdeauna pronunţându-se pe nas. 
La femei, nazalitatea acestui sunet reiese şi mai mult când se află în apropierea 
lui r velar sau după γ: pγändzi; 
f) l de la articolul enclitic nu se pronunţă, particularitate generală la toţi 
fărşeroţii: omu – omul, focu – focul. 
Comparativ cu graiurile celorlalte grupuri de aromâni, fărşeroţii prezintă 

următoarele trăsături distinctive: 
a) Sincopa. Acest fenomen provine din cauza intensităţii mai mari a accentului 
în vorbirea tuturor aromânilor, dar la aromânii din sud se arată pe o scară mult 
mai înaintată. Forme ca totna, adră, psîn, mšat sunt utilizate în vorbirea 
aromânilor din sud, pe când cei din nord folosesc totuna, adără, putsîn, mušat.  
b) Transformarea lui e în i în poziţie neaccentuată. În graiul din nord e rămâne 
neschimbat: frate, parte, iar la cei din sud trece în i: frati, parti. 
c) Formarea viitorului. La cei din nord se obişnuiesc formele va să, va si, va s-
fac (adică va în unire cu conjuncţiile să, si, s-), pe când la cei din sud avem 
numai va, vai fac (adică va sau vai fără conjunţiile să şi s-). 
În cele ce urmează, vom analiza din punct de vedere lexical textele obţinute 

prin înregistrarea a patru persoane de vârste şi meserii diferite.  
„Lexicul este partea mobilă a limbii, care reflectă imediat schimbările 

petrecute în viaţa economică, politică, culturală a unei colectivităţi.”12 
Un prim fenomen apărut în urma interferenţei dialectului aromân cu cel 

dacoromân este împrumutul de cuvinte. Odată cu migrarea în Cadrilater şi apoi în 
Dobrogea, aromânii au venit în contact direct cu dacoromânii, locuind în acelaşi 
areal geografic. Aromânii au început să folosească dacoromâna în şcoli, în 
activităţile economice. Aromâna a rămas un grai familial, utilizat doar în interiorul 
comunităţii. O mare parte din cuvintele împrumutate de la dacoromâni reprezintă 
noţiuni noi. Un al doilea fenomen, pe lângă împrumutul de cuvinte, este situaţia 
cuvintelor aromâne, care nu au echivalent în dacoromână. 

 
1. Împrumutul de cuvinte 
În graiul celor patru subiecţi, se observă prezenţa daco-românismelor, din mai 

multe domenii de activitate: viaţă socială, culturală, economică. Numărul daco-
românismelor diferă de la un subiect la altul. În cele ce urmează, am încercat să 
realizez o listă pe domenii a daco-românismelor ce pătrund în graiul celor patru 
subiecţi. 

a. Domeniul economic: 
a.1. Mijloace de transport: maşínâ (III) 
a.2. Îmbrăcăminte: vésti (III) 

                                                 
12 M. Caragiu Marioţeanu, 1968, p. 191.  
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a.3. Locuinţă şi împrejurimi: case (I), acasă (I), izvor(I) 
a.4. Alimente: suc (III) 
b. Domeniul social:  
şcoálâ (II), cláse(II), grădiníţa(II), clása_ntấįa(II), licéu(III), servíĉi(III) 
c. Domeniul tehnic: 
calculatọári (III), monitọári (III) 
d. Diverse  
d.1. Verbe: răspândiră (I), ânĉepură (I), spele (I), veneau (I), să įeşím (III), 

cρed (II), termină (III), trébui (III) 
d.2. Numerale: o míe nóưă súte tρeįş'únu (II), şápte (II), tρeįzeşidóį (II). 
d.3. Expresii: pline cu apă (I), aşá ĉevá (II)) 
d.4. Substantive: amintíρi (II), păρínţy (II), limba (II), zi (II), ánu (III), núntâ (III), 

bulgári (III), surprizâ (III), fráţilor(III), familiile (I), ĉasú (III), mámă (III), formáţii (III). 
d.5 Verbe la participiu: stabiliţi (I), instalat (II). 
d.6. Adjective propriu-zise: foarte bun (III) 
d.7. Adverbe: imedęát (I), númaį (I), acúm (III). 
 
2. Situaţia cuvintelor aromâne 
În aromână se păstrează şi în prezent anumite cuvinte, care nu pot fi înlocuite 

cu dacoromânisme, deşi acestea există.  
În această situaţie sunt şi următorii termeni, pe care i-am identificat în textele 

celor intervievaţi: 
călivi (fr: cabane, chaumière). Acest termen desemnează o casă mică, 

construită în pădure din lemne şi acoperită cu paie. Acestea erau locuinţele 
temporare pe perioada transhumanţei sau până îşi construiau locuinţele definitive. 
În interior aveau tot ceea ce le trebuia pentru viaţa de zi cu zi. În dacormână, 
pentru a desemna noţiunea de călivi există termenii de colibă, bordei. Din gr. 
χαλυβα, cf. Papahagi DDA. 

şopati (fr: tuyau par lequel coule l’eau d’une source; fontaine). Termenul 
desemnează noţiunea de izvor. Femeile mergeau acolo pentru a aduce apă de băut 
şi de gătit şi totodată acolo spălau şi hainele. În ceea ce priveşte etimologia, 
Papahagi DDA cf. vsl. şipot.  

piγăď/ţ (fr: puits). Cuvântul este utilizat pentru a desemna termenul de 
fântănă. Din gr. πηγαδι, cf. Papahagi DDA. 

ğumuri (fr: vase en cuivre étamé). Termenul se referă la un vas din alamă, 
ulcior, cu mânere, utilizat la transportul apei. 

stráńi (fr: habit). Acest termen desemnează îmbrăcămintea la modul general, 
şi nu un anumit obiect de vestimentaţie. 

dădúmańl'i şi nizámańl'i. Aceste cuvinte nu au echivalent în dacoromână dar 
ar putea face referire la grupuri de hoţi sau la soldaţi din armata otomană care 
prădau satele aromâne şi atacau caravanele. Din tc. nezzám, cf. DDA. 
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ďénele (fr: colline, sommet, crête (de montagne). Termenul exprimă o 
porţiune de teren înaltă.  

mâráta (fr: pauvre, infortuné, malheureux). Termenul exprimă mai multe 
situaţii, în care se poate afla o persoană. În aceste situaţii, persoana respectivă 
este compătimită sau se autocompătimeşte. Din gr. µέλας, cf. DDA. 

córbă. Cuvântul desemnează aceleaşi situaţii, ca şi în cazul termenului mâráta. 
În plus, acest cuvânt este folosit şi ca apelativ. Din lat. corbus, cf. DDA. 

tah'iná (fr: de bonne heure, le matin). Adverbul este utilizat pentru a exprima 
un moment al zilei şi anume dimineaţa. Din gr.ταχυνά, cf. DDA. 

sému. Substantivul este utilizat pentru a desemna obiceiul de logodnă mică. 
Acest obicei se desfăşoară în casa părinţilor fetei, într-una din zilele luni, joi, 
sâmbătă sau duminică, de obicei, la scurtă vreme după învoiala dintre taţi. Iau parte 
părinţii băiatului, rudele acestora şi naşii (care sunt naşii de la botez ai băiatului). 
Viitorul ginere nu participă la ceremonie. Din lat. signum, cf. DDA, s.v. semnu. 

páįa. Termenul este utilizat cu sensul de zestre. Obiceiul spune că, vineri 
dimineaţă, familia miresei expune zestrea în încăperea unde duminică vor fi 
primiţii cuscrii. Din tc. paï, cf. DDA. 

ubór (fr: enclos, court). Cuvântul desemnează un spaţiu ce se află de jur-împrejurul 
gospodăriei. Acest spaţiu, de multe ori, este împrejmuit. Din bg. Oborŭ, cf. DDA.  

u miscúrâ tetili, lălắńl'i. Pentru acest termen nu există echivalent în 
dacoromână. Acesta desemnează un obicei ce are loc înainte de nuntă pentru a 
expune zestrea fetei.  

pradz. Substantivul este utilizat pentru a desemna sensul de bani. 
patúni, pârpóď (fr: bas). Cei doi termeni desemnează obiecte de 

vestimentaţie. Primul cuvânt înseamnă târlici, pe când, cel de-al doilea şosete. 
Aceste obiecte erau confecţionate în casă, de către femei, din lână. Din alb. patunë 
şi gr. πατοΰνα, cf.DDA. 

cápu tắmbână. Această expresie nu are echivalent în dacoromână. Cu toate 
acestea, se poate transpune cu ajutorul expresiei a face cuiva capul calendar. 

arắďâli. Cuvântul este utilizat pentru a exprima sensul de rânduieli, pe care omul 
trebuie să le urmeze indiferent de eveniment, fie el botez, nuntă sau înmormântare. 

susęári. Termenul este utilizat pentru a exprima obiceiul de logodnă, ce are loc 
înainte de nuntă cu aproximativ un an.  

mintíţi bumbưánili. Expresia nu are echivalent în dacoromână. Ea este folosită 
pentru a descrie un obicei de logodnă, în care cele două familii amestecă 
bomboanele şi servesc invitaţii. 

sâ-ncurţulắm măńil'. Regăsim aceeaşi situaţie ca şi mai sus. În acest caz, este 
descris obiceiul în care cei doi socri îşi încrucişează mâinile şi beau din paharele cu vin. 

şúşili. Cuvântul este utilizat pentru a desemna un obiect casnic, sticla. 
putíru (fr: verre à boire). Termenul este utilizat pentru a exprima un obiect din 

domeniul casnic, paharul. Din gr. ποτήρτ, cf. DDA. 
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Texte 
 

Subiectul 1 (Ioan C. 90 ani, pensionar)  
Plisóţâl'... el' nâďăsir-a naoă şópani. Că noi, din pártęa ali họáre_a nọástră di 

Maĉedonia, Grămăticova. Tuţ fęáţiră casi cum âi avinară dit Butca şi răspândiră, 
aĝunseră ân Greĉa. Ân Greĉa era dispărţăţel', nu s-adunară. A noĉ nu era stabiliţi 
âncă, ân Grămăticova. Familiile fęáţiră họáră Sel'ęa pi ďęánă di Gramaticova. A noĉ 
unde s_adunară grămadă şi nu li dispărţâră. Tu aţel loc fęáţiră họáră. Atúmţęa nu 
putęá s-facă case şi adrară călivi. Ca-s nu l'a apa călivili iesiră pi ďęánă şi dęádiră di 
locu aistu „Trei şopati” iu fęáţiră họára şi iu arâmasiră. Acolo s-cuscriră, acolo tut, 
Gramaticova. Plisóţâl'... di Plęása... el'ânĉepură s-ďăc-a na [k] la mul'err-a nọásti 
şópani, la noi şópań... că el' nu avęá piγăď/ţ. Mul'erile niďea la izvor ca sâ spele 
vilénďele, stranili. De la şopati veneau cu ğumurile pline cu apă acasă. Aduţeau apă 
s-h'árbă stráńili tu câzáni. Ş-arâmásiră deadún. 

Plisoţii... ei ne-au spus nouă şopani. Căci noi ne-am aşezat în Macedonia, într-o 
parte a Grămăticovei. Toţi şi-au făcut case după ce i-au alungat din Butca, au ajuns în 
Grecia. În Grecia au fost separaţi, nu s-au adunat. Ai noştri nu erau stabiliţi încă în 
Grămăticova. Familiile au făcut sat pe deal de Gramticova. Ai noştri s-au adunat 
grămadă şi nu i-a împrăştiat. În acel loc au făcut sat. Atunci nu au putut să facă case şi 
au făcut bordeie. Ca să nu le ia apa bordeiele, au mers pe deal şi au dat de locul acesta 
„Trei izvoare”, unde au făcut satul şi unde au rămas. Acolo s-au încuscrit, acolo tot, 
Grămăticova. Plisoţii... din Pleasa... ei au început să ne zică nouă, soţiilor noastre 
şopani....că ei nu aveau fântăni. Femeilie mergeau la izvor ca să spele ţesăturile, 
hainele. De la izvoare veneau acasă cu ulcioarele pline cu apă. Aduceau apă ca să 
fiarbă hainele în cazane. Şi au rămas împreună. 

Tuş' la tréįli şópati La cele trei izvoare 
Umplęá ápă şópanli Umpleau apă şopanii 
Căn vinęá dădúmańl'i. Când veneau hoţii 
ęáli vírsa ğúmili Ele vărsau ulcioarele  
Căn vinęá nizámańl'i Când veneau soldaţii 
ęáli ş-fúďęa ďęánili Ele fugeau pe deal  
Ţi ş'_gręáşti Hríst-al Tuĝári Ce strigă Hrista al lui Tugear 
I-ară�ţ fiĉor paru Pune-ţi mâna pe ciomag 
S-aγuním dădúmańl'i Să alungăm hoţii 
Ca să-şiúmplă ğúmili Ca să-şi umple ulcioarele 
S-aγuním nizámańl'i Să alungăm soldaţii 
Ca s-nu fúgă ďénele. Ca să nu fugă pe dealuri. 
 

Subiectul 2 (Nicolae M.) 
[Povestéş'_ţivá tóra?] 
„Ţi z-vâ povestésc?” 
[Ţi vreį tíni, ţi ţ-adúţį_amínti.] 
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Dę-acóţi, din Gρéĉa un-amintíρi. Mi dęádiρă la şcọálâ păρínţyi. Aşéţi! Şį-
avęám şcọála-n họáρâ la noi. Họáρa s-an�imá Góţcu, t-únă họáρă di gρeţ şi... noį 
ânviţám limba gρęacă, nọ-avęám şcọálâ pi límba nọástâ, pi límba ρămắnă. Şâ[e] âį 
ďăţęámư-ałuânvăţătóρu: „Ќiρío, eγó sévo s’apí neρó! Míni voį s-neg z-bęáư_ápă!”. 
Şâ [e] da į-ďăţęám ân fiecáρe zi. Míni di ńic ş-nínga pấnâ tóρa ă! [e] cum z-ďăc ă! 
[e] ápa ọ-avęám la pρíma mắnă, imedęát. Şâ ďăşu„Ќiρío!” ďăşu mini „mini voi s-
neg z-bęáư_ápă!” į-ďăşuună ďúưu, alántă ďúưuį-ďăş nipóį, alántă ďúưu nipóį ş'-el 
dapóįa ń-ďăsi da nu maį pos_mi[k] po_ďăc/ţân gρęácă„sâ-į ďăţ a tát-tu s-ţ-
ancúpâρă un poĉ z-ińi cu póĉu cu ápă la şcọálă”. 

[Tíni apucáşi sculii ân românéşte?] 
„Dā, feĉ şápte cláse.” 
[Túti tu Gârţíi li fâţéşi?] 
„ Nu, aọa. Acóţi feĉ númaį grădiníţa sau clása_ntấįa, aşá ĉevá.” 
[Dapóįa vínitu_ncọá?] 
„Ân o míe nóưă súte tρeįş'únu, vínim âncọá, şi_n tρeįzeşidóį cρed... la şcọálă.” 
[Şi įu vâ instalat? Ân Caliácra sau ân Durostór?] 
„Ân Durostór.” 
 
Subiectul 3 (Aurica D. 58 de ani) 
Hai sâ-ţ ďăcu ţivá! Asęară mę-adunái cu coléga męa caį lucrá cu míni pân acúm doį 

áni şi...Veneţia! ş'-ari unâ featâ caį terminắ licéu ánu trecút. Şi erá la nâ núntâ, ul viďú un 
fiĉór [k] u viďú un fiĉór ş-ţi crezâ câ-įďắsi: A cuį-i feata aţęa? Áli Venéţii. Bưonâ! Trébuį 
s-u vedu. Ş-tóra cum h'iţ cu calculatọári, monitọári... haįda! O viďú, aį să įeşím įuvá la un 
sucu, işéră la un sucu, dę-acó ţi suc ân Mamáįa?! Tuşi la bulgári u dúsi. Căn mắ-sa mâráta: 
Įu įásti, įu įásti?! S-feáţi dóspră, s-feáţi únâ ĉasú. Apărú pi la treí tah'iná. 

„P-įu įeráį, la córbă, pân tóra?” 
„Ţi creď, mámă?” ďăsi „Mi bâgắ tu maşínâ. Dă-į, dă-į! Măįómule, įu mi duţ? 

Pi cămp? Įu va mi duţ?” „Nu! Va-ţ fac únâ surprizâ mari!” „Când videm aĝu... 
Ăăă! La bulgári. Ţi câftắm noį la bulgári? Nęásim acó, bim únâ caféi, nínga únâ 
caféi, vińư-acásâ, âį povestíį” 

„Cum įásti fiĉóru?” 
„Įásti bun, ma ári nắrli cam_mări.” 
„Am nắrli mărilę-ar tuţ machidóń-a noĉ. Aşé h'im tóra, ţi z-vrei! Ómu cum i?!” 
„Că i cam_mári di míni, ma zburắşti muşęát, i ca di Túlĉa.” 
„Ma s-íbâ bunu, l'a-l ş-gáta! Nu tuţ mucań, mucań, mucań! Aį s-n-adunắm!” 
E! Ul maį viďú un-ọarâ l'i si părú bun, ul maį viďú nínga n-ọar... a! ş-cáma bun. S-

adunắ cu mắ-sa, cu tá-su, víni ş-mắ-sa luį, neásiră Mamáįa, bírâ nâ caféi, ómu şį-avęa ş-
nélu tu gépi, į-dęádi nélư-acó, curmárâ zbóru, sâ susí ti l'a haráưa a dúưa ďúưu di Paşti ş-
tóra ş-fuďí la el, va fácâ ş-núnta pân di tọámnâ. 

„Ş-cum ęásti?” 
„Fọárte bun ęásti!”ďăsi. 
Aşé s-fâţéţ, nu... nọ-álâsaţ mucáńl'i písti tut! Lọáţi-vă isnáfi, fráţilor! 
[Ş-tíni ţ-adúţ amínti ţi fâţéşi la núnta táu?] 
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Ţi s-feş' la núnta męáu. La núntâ, númaį machidóń ş-formáţii di machidóń, nâ 
ĝucắm, nâ cântắm tútâ nọáptęa ş-núnu-ńu lọ-avęám, noi h'im ca fârşiróţ, cípań... di 
ĝucá núnu mârátu dinínti dumiďắ s-ulįártâ că nu įásti tóra că murí. Adéţ dę-adéţ! 
Víniră cu sému į-aştiptắm la úşi cúmu_s_fáţi, işéį cu díscu, haį dapóįa ĝucári, haį 
dapóįa căn fuďíră. Páįa u lọárâ [k]u bâgắm víneręa, u bâgắmu_n_cásâ, nu-ưbâgăm tu 
ubór, sęára n-u adunắm tu saţ, u miscúrâ tetili, lălắńl'i, căntáră, băgárâ pradz tu saţ acó. 
Avęám di tuti: câpâtíńi cu pęáni, vésti ş-patúni ş-pârpóď di lắnâ. 

[Tu îţi aduci aminte ce ai făcut la nunta ta?] 
Ce am făcut la nunta mea. La nuntă numai aromâni şi formaţie de aromâni, ne-

am jucat, am cântat toată noaptea şi naşul nu îl avem era cipan, noi suntem 
fărşeroţi....a jucat naşul săracul în faţa, Dumnezeu să îl ierte că nu mai este acum că 
a murit. Tradiţii de tradiţii! Au venit cu logodna, i-am aşteptat la uşă cum se face, 
am ieşit cu tava, haide după aceea jucare, după aceea au plecat. Zestrea am băgat-o 
vinerea, am băgat-o în casă seara am adunat-o în sac, au aruncat mătuşile şi unchii 
bani în sac. Aveam de toate: perne cu pene, veste, ciupici şi şosete de lână. 
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1. Introducere 
O imagine complexă despre cercetarea lingvistică a structurilor fixe în limbile 

engleză şi română este reprezentată, în principal, de analiza semantică a acestor 
unităţi lingvistice, din perspectiva interpretării şi a traducerii.  

În acest sens, abordarea traductologică a celor două limbi, între care există 
diferenţe de natură morfologică, sintactică sau structurală, este generată de 
necesitatea trasării delimitărilor traductologice care se impun în transferul 
încărcăturii semantice din limba-sursă în limba-ţintă. De fapt, rezultatul adecvat al 
traducerii confirmă modul în care aspectele de ordin sintactic, semantic şi 
traductologic au fost respectate de către traductolog şi/sau interpret. 

 
2. Caracteristicile structurilor fixe 
Studiul paralel al structurilor fixe în limbile engleză şi română presupune, în 

primul rând, identificarea caracteristicilor specifice acestora. Pe baza acestora, se 
pot evidenţia corespondenţele traductologice dintre cele două limbi, confirmându-
se, practic, existenţa a multor instanţe de comunicare orală, în care o structură fixă 
din limba engleză/română nu are întotdeauna drept corespondent traductologic 
aceeaşi parte de vorbire (verb, adverb etc), ca în exemplele următoare: Bless you!- 
Sănătate!, damn it!- la naiba!, break a leg! – mult noroc!, above the mark – cu 
totul ieşit din comun, and that’s that – aşa care va să zică etc. 

În literatura de specialitate (Dumitrescu – 1958, cu studiul locuţiunilor verbale, 
Dragomirescu – 1961, cu studiul locuţiunilor adverbial, Dindelegan – 1999, 
Coşeriu – 2004 şi Hristea – 1984, cu cercetarea în domeniul frazeologiei), li se 
determină structurilor fixe, printre altele, următoarele caracteristici: 

� îmbinări stabile de cuvinte, care, din punct de vedere morfologic, sunt 
constituite din două sau mai multe părţi de vorbire, analizate la nivel sintactic ca o 
parte de propoziţie unică. Cu alte cuvinte, structura fixă se formează prin alăturarea 
a cel puţin două părţi de vorbire şi deţine funcţie sintactică unică redată de 
elementul-nucleu al acesteia.  

În exemplul englezesc He just looked at me from top to toe, structura fixă from 
top to toe are funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod şi este 
alcătuită din următoarele părţi de vorbire: prep. from + subst. top + prep. to + subst. 
toe. 
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În limba română, exemplul Intrau în clasă claie peste grămadă utilizează 
structura fixă claie peste grămadă, cu funcţia sintactică de complement 
circumstanţial de mod, formată prin alăturarea următoarelor părţi de vorbire: subst. 
claie + prep. peste + subst. grămadă. 

� deţin un grad înalt de sudură, datorat modului în care elementele 
componente se contopesc semantic şi structural. Mai precis, odată cu formarea 
structurii fixe prin alăturarea părţilor de vorbire, acestea din urmă îşi pierd sensul 
denotativ propriu, dând naştere unui sens general conotativ unic care nu poate fi 
identificat cu suma sensurilor denotative.  

Ilustrative în acest sens sunt exemplul românesc Aparent nu se schimbă nimic, 
pentru că clasa politică se ţine cu dinţii de scaune (interviu acordat MEDIAFAX 
de către scriitorul Mircea Dinescu) sau cel englezesc After such a conflict, it was 
likely for him to kick the bucket. 

� fac trimitere directă la relaţia individ – societate, prin încărcătura 
semantică pe care o deţin. Din acest punct de vedere, apariţia şi uzanţa structurilor 
fixe într-o anumită limbă depind de tradiţia poporului respectiv, de modul de viaţă 
specific al acestora, precum şi de felul în care vorbitorii exprimă propria realitate 
socială şi/sau culturală. De aceea, ele ţin de unicitatea fiecărei culturi şi contribuie 
la formarea tezaurului lingvistic bogat în expresivitate al limbii. Structurile fixe se 
formează în aproape toate instanţele de comunicare, cu precădere în limba vorbită: 

„[…] Numai în cuvintele limbii tale se întamplă să-ţi aminteşti de lucruri pe 
care nu le-ai învăţat niciodată. Căci orice cuvânt este o uitare şi în aproape oricare 
s-au îngropat înţelesuri de care nu mai ştii. Cum altfel am putea da folosinţă vie 
cuvintelor? Dar dacă în orice cuvânt există o parte de uitare, este totuşi vorba de 
uitarea noastră şi ea devine propria-ne amintire […]”. (Noica 1987: 202) 

În acest context, actul de traducere a structurilor fixe în limbile engleză şi 
română trebuie să fie dirijat de dimensiunea lingvistică şi cea plurilingvistică a 
instanţelor de comunicare, pentru ca rezultatul traducerii să fie unul adecvat, acurat 
din punctul de vedere al transferului încărcăturii semantice.  

În studiul său, Keller (2007: 1), editor executiv al cotidianului The New York Times, 
subliniază importanţa acurateţii mesajului transmis, în urma transferului semantic:  

„[...]The obvious imperative in working with a translator is to get the facts 
right. […]But beyond that, it’s about getting the voice right. The quality of a 
translation goes not just to accuracy of detail or intent, not just to felicity of 
language, but to clarity, nuance and credibility.” 

[„cerinţa imperativă în colaborarea cu un translator este preluarea 
evenimentelor la scară reală. […] Dar, mai mult de atât, este vorba de înţelegerea 
acurată a mesajului. Calitatea unei traduceri nu constă doar în acurateţea 
detaliilor sau a scopului mesajului, precum nu numai în desăvârşirea exprimării, 
ci şi în claritatea, tonalitatea şi credibilitatea mesajului.” (trad. n.)]. 

În acest sens, lucrarea de faţă abordează studiul structurilor fixe, având drept 
fundament ştiinţific lucrările de specialitate ale următorilor lingvişti: Glucksberg 
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(1994), cu studiul limbajului figurativ, Gries (2008) şi Cowie (1998), cu studiul 
asupra frazeologiei şi teoriei lingvistice, Savin (2010), cu studiul frazeologiei ca 
disciplină autonomă, Ilfill (2002), cu analiza structurilor idiomatice sau O’Grady 
(1998), cu studiul sintactic al construcţiilor idiomatice. 

De ce sunt supuse analizei lingvistice unităţile frazeologice? Întrucât aceste 
construcţii lingvistice sunt acele elemente de limbă care îi conferă acesteia sensul 
idiomatic, fizionomia aparte, sensibilitatea caracteristică, acea încărcătură de 
expresivitate specifică proprie limbii. 

 
3. Factorii de diversificare lingvistică 
Problematica diversificării lingvistice reprezintă subiectul de referinţă pentru 

multe lucrări de specialitate din domeniul traductologiei. Interpretarea factorilor de 
diversificare culturală şi socială se face nu numai prin raportarea limbii engleze la 
limba română, ci în orice altă situaţie în care intersectarea zonelor de diversificare 
specifică nu generează un spaţiu comun de structurare conceptuală.  

În acest context, stabilirea factorilor de diversificare lingvistică are la bază 
studiul următorilor lingvişti: Codleanu (2004), cu studiul implicaţiilor socio-
culturale în actul de traducere, Cristea (2000), cu prezentarea strategiilor de 
traducere şi Newmark (1988), cu analiza procesului traductologic. 

Astfel, printre factorii de diversificare care conferă procesului traductologic 
dimensiunea lingvistică, respectiv plurilingvistică, pot fi menţionaţi: 

� decupajul diferit al realităţii: în fiecare limbă, realitatea înconjurătoare 
este decupată în tranşe diferite, specifice.  

De aceea, pentru enunţul din limba engleză It rains cats and dogs există 
corespondentul real din limba română Plouă cu găleata, stabilit în urma apelării la 
metodele indirecte de traducere, mai precis echivalenţa culturală. 

De subliniat este faptul că folosirea metodelor directe de traducere (parafraza 
literală, calchierea şi împrumutul direct) în cazul structurilor fixe, acele structuri 
lingvistice blocate semantic, non-compoziţionale, nu este recomandată, întrucât 
rezultatul traducerii ar reprezenta un eşec, odată cu ştergerea identităţii culturale şi 
sociale din mesajul emiţătorului. Spre exemplificare, expresia englezească to make 

sense, transpusă cu ajutorul metodelor directe, ar avea corespondentul românesc a 

face sens; recomandată în această situaţie este varianta a avea sens, rezultat al 
aplicării modulaţiei, ca procedeu indirect de traducere. 

În acelaşi context, structura frastică that is not the point poate avea varianta de 
traducere eronată nu acela este punctul (prin aplicarea parafrazei literale) sau pe cea 
recomandată semantic (prin aplicarea modulaţiei lexicale) nu despre asta este vorba. 

� diversificarea culturală: cultura fiecărui popor este marcată de acele 
elemente de specificitate socio-culturală, cum sunt sărbătorile religioase (Paşti, 
Crăciun, Învierea etc), gastronomie (sarmale, piftie, colivă etc), elemente populare 
de vestimentaţie (iţari, catrinţă, ie etc), zona sistemelor politice, administrative, 
economice, religioase sau juridice. 
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Respectând acest factor de diversificare lingvistică, există corespondentul 
românesc Primărie pentru City Hall sau Domnul să ne apere! pentru englezescul 
The Lord help us!, prin aplicarea, în ambele situaţii, a echivalenţei culturale.  

� neomogenitatea limbilor: fiecare limbă dispune de mai multe registre 
(formal, neutru, standard şi informal). 

Din acest punct de vedere, folosirea structurilor fixe ţine, în principal, de 
registrul colocvial, informal al limbii. Mai mult de atât, a transfera o structură 
blocată semantic dintr-o limbă în alta nu înseamnă numai păstrarea registrului 
lingvistic al limbii-sursă, dar şi menţinerea aceluiaşi context cultural şi social din 
care ia naştere aceasta, precum şi a sensului conotativ specific.  

Spre exemplificare, expresia idiomatică englezească caught between two 

stools are drept corespondent adecvat locuţiunea verbală a fi între ciocan şi 
nicovală. O variantă neadecvată pentru aceasta ar fi prins între două taburete, prin 
folosirea parafrazei literale. În acelaşi context, există locuţiunea prepoziţională cu 
valoare adverbială la o aruncătură de băţ ca varianta adecvată traductologic pentru 
expresia idiomatică at a drop of a hat. De evitat în această situaţie ar fi aplicarea 
parafrazei literale, ca metodă directă de traducere, care ar da naştere la eroarea 
traductologică la o aruncătură de căciulă. În aceeaşi ordine de idei, nu poate fi 
identificat drept corespondent traductologic grupul verbal a costa un braţ şi un 

picior pentru expresia idiomatică cost an arm and a leg. Aici, recomandată este 
locuţiunea verbală a costa o căruţă de bani, rezultată în urma utilizării modulaţiei 
sintagmatice, ce presupune punerea în raport a două situaţii cu acelaşi grad de 
intensitate. 

Problematica traducerii, adică a transferului încărcăturii semantice, este pusă 
în discuţie de specialişti, cu precădere în sensul respectării limitelor de specificitate 
socio-culturală a celor două limbi de referinţă, engleza şi româna. Mai mult de atât, 
exemplele oferite în articolul de faţă demonstrează că dificultatea în actul de 
traducere nu ţine, în mod obligatoriu, numai de aspectul interlingual al traducerii, 
ci, mai mult de cel intralingual, de modul în care realitatea socio-culturală este 
percepută de traducător şi transpusă de acesta în limba-sursă. 
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1. Introducere 
Lucrarea de faţă porneşte de la următoarea ipoteză de cercetare: cu cât 

campaniile de promovare sunt îndreptate mai mult spre consumator prin 
publicitatea online de tip endorsment şi prin concursuri, cu atât aceştia vor fi mai 
interesaţi de brand şi vor deveni creatori de conţinut publicitar pentru campaniile 
brand-ului.  

Întrebările la care vom încerca să răspundem în studiul de caz sunt 
următoarele: Cum se manifestă influenţa publicităţii asupra consumatorului? Cum 
sunt integraţi consumatorii în campaniile de promovare? Prin ce modalităţi se 
identifică un consumator cu produsul? Prin ce modalităţi sunt convinşi oamenii să 
consume un anumit produs? Care sunt mijloacele utilizate în reclame prin care se 
stimulează atenţia consumatorului/utilizatorului?  

 
2. Influenţă prin publicitatea online 
Scopul publicităţii online este similar cu cel al publicităţii tradiţionale, dat fiind 

faptul că publicitatea rămâne un fenomen economic, „cu efecte directe asupra 
producţiei de bunuri şi servicii”1 şi atragerea consumatorilor asupra acestor produse. 
De asemenea, publicitatea online include „mijloace şi metode de exprimare, 
comunicare şi interacţiune cu publicul-ţintă specific mediului electronic”2.  

Noţiunea de cybermarketing îşi are originile în marketing-ul tradiţional, care 
presupune un proces „prin care firmele creează valoare pentru clienţi şi 
construiesc relaţii puternice cu clienţii, astfel încât să obţină, în schimb, valoare de 
la clienţi”3.Cybermarketing-ul s-a adaptat erei tehnologiei şi, deşi nu înlocuieşte 
formele tradiţionale de marketing, adaugă anumite elemente precum „costuri 
scăzute, interactivitate, globalizare”4.  

Totodată, cea mai importantă trăsătură a cybermarketing-ului presupune 
„îndepărtarea barierelor din calea extinderii pe pieţele internaţionale”5.  

                                                 
1 Dan Petre, Mihaela Nicola, 2009, p. 45. 
2 Iulian Vegheş Ruff, Bogdan Grigore, 2003, p. 90. 
3 Philip Kotler, Gary Armstrong, 2008, p. 37. 
4 Gheorghe Orzan, Mihai Orzan, 2005, p. 19. 
5 Ibidem, p. 16. 
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Drept urmare, producţia şi editarea materialului publicitar, interactivitatea cu 
publicul consumator, notorietatea prin globalizarea unui produs sau serviciu aduc 
valoare cybermarketing-ului, în detrimentul marketingului tradiţional. Integrarea de 
elemente audio, video şi animaţie sau de componente rich media într-o reclamă 
interactivă permite mult mai uşor şi rapid diseminarea mesajului publicitar.  
 

3. Funcţia socială a publicităţii 
Publicitatea oferă modele de comportament social prin asocierea brand-ului cu 

imagini de notorietate, preluate din star-system, care aduc cel mai puternic efect în 
publicitate, cel de „tip testimonial”6 sau de mărturie a produsului. Publicitatea de 
tip testimonial foloseşte ca „instanţă de informare” sau de mediere o persoană cu 
grad înalt de legitimitate. Dan Petre şi Mihaela Nicola adaugă conceptul de 
„publicitate care sprijină” sau „endorsment”, elementul de sprijin pentru un brand 
fiind o persoană reprezentativă pentru publicul care i se adresează, vedetă sau lider 
de opinie. Paul Lazarfeld îl numeşte „modelul fluxului în doi paşi”7, unde liderul de 
opinie are un rol activ şi exercită influenţă în rândul comunităţii care-l cunoaşte. 

Astfel, cu cât publicitarii preiau icon-uri culturale cunoscute, din diverse 
domenii, sport, muzică, actorie, cu atât consumatorii vor fi mai atraşi de brand. 
Noţiunea de brand este asociată cu „un nume, un termen, un semn, un simbol sau o 
combinaţie a acestora”8. Companiile se ocupă de crearea identităţii brandului, însă 
sensul şi menirea acestora sunt date de consumatori. Astfel, brandurile ne ajută să 
ne identificăm cu anumite grupuri sociale. Kotler şi Armstrong precizează că 
brand-ul înseamnă calitate, iar cumpărătorii vor reveni tocmai pentru că aceştia 
caută caracteristicile acelui brand. Când vorbim despre brand, vorbim despre 
identitate, care cuprinde elemente precum numele, sigla, sloganul şi, mai ales, 
povestea pe care se construieşte brand-ul. Publicitatea oferă modele de 
comportament social, mărind gradul de integrare socială prin modelele oferite, 
„creează noi moduri de viaţă, facilitează răspândirea unor valori universale sau 
specifice anumitor spaţii culturale”9. 

 
4. Tehnici de persuasiune prin efectul acului hipodermic sau efectul hegemonic 
„Efectul acului hipodermic” este legat de puterea mesajelor media care 

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.10 

                                                 
6 Dan Petre, Mihaela Nicola, 2009, p. 48. 
7 Paul F. Lazarfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet, 2004, p. 201. 
8 Philip Kotler, Gary Armstrong, 2008, p. 222.  
9 Dan Petre, Mihaela Nicola, 2009, p. 45. 
10 Mihai Coman, 1999, p.110. 
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Este vorba despre forţe extrinseci, de stimulare psihologică a atenţiei, precum 
intensitatea, izolarea, mărimea, contrastul, mobilitatea, redundanţa, care acţionează 
ca ace hipodermice, generând efecte puternice sau răspunsuri imediate.11  

Melvin de Fleur numeşte acest efect „teoria glonţului magic”: se accentuează 
ideea că mesajul presei ar fi un instrument vrăjit pentru modelarea opiniei 
publice.12  

Denis McQuail trimite la situaţia care favorizează acest efect pe care îl 
numeşte „stimul răspuns”: campaniile de influenţare a publicului ca modalitate de 
exercitare a puterii şi a controlului prin intermediul comunicării de masă.13 

Un alt efect puternic al comunicării mediatice este efectul hegemonic, schiţat 
de Gramsci, amplificat de reprezentanţii Şcolii de la Frankfurt şi Şcoala de la 
Birmingham. Clasele dominante îşi exercită puterea prin mijloace persuasive de tip 
cultural simbolic, se promovează noutatea şi trendul ca pe ceva absolut 
indispensabil, de o importanţă aproape vitală.14  

Cultura media este considerată de specialiştii în ştiinţele comunicării „locul” 
unde se duc luptele pentru hegemonie.  

 
5. Studiu de caz: analiza comparativă a campaniilor de publicitate de pe 

reţelele de socializare 
 
5.1. Tehnici de promovare prin concursuri 
Concursurile sau jocurile sunt activităţi promoţionale care implică utilizatorii 

în campania brand-ului, prin oferte, recompense sau premiile asociate cu vânzarea 
produsului. Astfel de strategii incită prin forţa ilocuţionară, „prin promisiunea 
făcută consumatorului de a obţine ceva fără a da nimic în schimb şi prin oferirea 
unor premii spectaculoase”15.Campania concurs Moş Crăciun nu lucrează singur, 
din 16 noiembrie 2016, publicitate de conjunctură pe reţeaua Facebook cere 
participanţilor să descrie cum îşi petrec Crăciunul la muncă sau cum o altă 
persoană cunoscută de ei îşi petrece Crăciunul la muncă. Premiile au constat în 
includerea câştigătorului pe materiale publicitare: panou stradal, reclame on-line 
sau reclame TV. Reacţiile utilizatorilor au fost următoarele: 4.1 mii de aprecieri, 
351 de distribuiri.  

Campania concurs The Mission 2016 include dimensiunea discursului narativ 
în competiţia utilizatorilor, a spune o poveste şi a o distribui, a spune o amintire de 
când aveai tu 16 ani. Astfel, sunt stimulate afectivitatea, nostalgia, rememorarea 
adolescenţei consumatorilor, dar şi persuasiunea acestora prin recompensele în 

                                                 
11 Dimitrie Todoran, 2005, pp. 51-64. 
12 Apud Melvin de Fleur, în Mihai Coman, 1999, p. 110. 
13 Apud Denis McQuail, în Mihai Coman, 1999, p. 111. 
14 Apud Gramsci, St. Hall, J. Fiske, J. Hartley, în Mihai Coman,1999, pp. 112-113. 
15 Dan Petre, Mihaela Nicola, 2009, p.209. 
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premii, câştigătorii primind câte o invitaţie dublă la evenimentul organizat de The 
Mission.  

Observăm apelul publicitarilor la dimensiunea mitologică: lumea de basm, 
magia, dar şi prin integrarea premianţilor în star-system:  

„Îi căutam pe cei care muncesc să facă posibilă magia sărbătorilor în fiecare 
an, iar aceştia pot deveni vedete în campania noastră de noastră de Crăciun!”  

Remarcăm, de asemenea, interpelarea prin imperative şi forţa ilocutorie a 
promisiunii:„Intră pe povestidecraciun.ro, Înscrie povestea ta sau a cuiva drag! 
Cele mai frumoase înscrieri vor fi premiate”. 

La campania Pepsi-Cola, apare hashtagul #spiritliber (campanie concurs), cu 
următoarele premii ca recompensă: excursii, geacă Pepsi, smartphone. Discursul 
narativ este de tip promisiv, cu un val puternic de reacţii (8,4 mii de aprecieri):  

„Scrie-ne povestea de care eşti mândru şi noi le răsplătim pe cele mai 
originale cu sneakerşi Pepsi”. (11 ian 2017: „Câştigă un smartphone”)  

 

 
 

Remarcăm promisiunea călătoriilor (#spirit liber) în marile oraşe ale lumii, 
sarcina utilizatorilor este să dea tag persoanei cu care ar călători, popularizând 
participarea la concurs şi a prietenilor. Datorită numărului mare de reacţii (1,4 mii 
de aprecieri; 124 de distribuiri, 26,03.2017), se observă un efect puternic în rândul 
utilizatorilor. 

Campania concurs de la Pepsi Cola, din 3 mai 2017, care cere utilizatorilor 
distribuirea unui comment video la postarea lui Andrei Ciobanu. Aceasta are 9,4 
mii de aprecieri. Recompensa oferită utilizatorilor este participarea la finala UEFA 
Champions League (UCL) de la Cardiff, împreună cu vedeta. Astfel, observăm aici 
două strategii: interacţiunea cu publicul prin concursuri şi premii, dar şi efectul de 
tip endorsment, prin folosirea vedetei. 
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5.2. Utilizatorii, creatori de conţinut publicitar 
Fotografiile utilizatorilor de pe Instagram distribuite şi pe Facebook reprezintă 

interactivitatea brand-utilizator, prin preluarea de către brand a creaţiei de conţinut 
a utilizatorilor, conţinut care apare pe cutiile de Coca-Cola.  

Publicitarii sunt interesaţi de feedback-ul utilizatorilor şi aleg cele mai bune 
imprimări: „Ai văzut InstaCan-urile noastre? Care doză v-a plăcut cel mai mult?”.  

La nivel de discurs, se remarcă succesul interpelării, provocarea la răspunsuri 
„Care este reclama ta preferată de Crăciun la Coca-Cola?” Campania cu feeling-
urile utilizatorilor, de pe 31.10.2017, are 28 de mii de aprecieri. 

 

 
 
5.3. Efectul publicităţii de tip endorsment sau de tip testimonial 
Şapte dintre „cei mai awesome vloggeri şi entertaineri din România”, Laura 

Giurcanu, BRomania, Mikey Haş, Maximilian Ioan, Noaptea Târziu, Anne-Marie 
Chelariu si lie's vlogs, au apărut pe dozele Coca-Cola: „And you know what? Poţi 
să apari şi tu! Alege-ţi echipa, îndeplineşte challenge-ul şi înscrie-l pe site ca să 
devii Romania's Next Big Vlogger şi vedeta pe dozele Coca-Cola!” (16.03.2017, 
aprecieri: 3,3 de mii, https://nextbigvlogger.ro/).  

Clipul cu Gala Next Big Vlogger (24.05.2017) este o forţă extrinsecă de atragere 
a atenţiei prin mobilitatea imaginii, cu efect de 34 de mii de vizualizări, 21 distribuiri, 
271 de aprecieri (emoticoane: 268 like-uri şi love-uri). Clipul cu votarea vloggerului 
preferat (12.05.2017) are 244 mii de vizualizări, 2,8 mii de aprecieri (2,725 pozitive):  

„Ce îţi trebuie pentru o vară perfectă? Braţara Coca-Cola & aplicaţia 
CokeScan, disponibilă în Google Play and AppStore! Poţi câştiga abonamente 
duble la UNTOLD, produse combo la McDonald's şi alte experienţe super cool!” 

Clipurile video la Pepsi Cola cu Psihotrop, vedetă în muzica rap, de pe 
Facebook, postate în 2016-2017 („Eu sunt generaţia Y sau generaţia Z”, „Toate 
premiile astea sunt pentru voi”, „Drumul tău e un moment. Găseşte-l”), atrag prin 
publicitatea de tip endorsment, interpelare, dar şi prin implicarea în concurs şi 
premiile oferite. Pe data de 16 ianuarie 2017, pe pagina oficială de Facebook a 
brand-ului Pepsi Cola, clipul cu Psihotrop („Drumul tău e un moment. Găseşte-l”) 
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atinge 15,9 mii de aprecieri, 1000 de comentarii, 1000 de distribuiri, 1,6 mii de 
vizualizări. Codurile de pe capace sunt semne indiciale de interacţiune şi câştig 
pentru consumatorii fideli. Personajele cu notorietate, Cornel Ilie, Vunk, Corina 
Official, Smiley, Psihotrop, sunt incluse în campaniile Pepsi Cola.  

 
(#cokefest #cokebracelet, 3.05.2017: 

333 de mii de vizualizări, 1000 de 
aprecieri).  

Un alt efect al publicităţii de tip 
endorsment, la Pepsi Cola, este 
asocierea cu UCL (campionat 
internaţional de fotbal), unde clipul de 
pe 19 aprilie 2017 are 1,3 mii de 
aprecieri (1,250 pozitive), 140 de mii de 
vizualizări; clipul de pe 11 aprilie 2017 
are 1,6 mii de reacţii (1,4 mii sunt 
pozitive), 204 mii vizualizări, clipul de 
pe 21 aprilie 2017 are 7,1 mii de 
aprecieri (din care 6,8 mii sunt 
pozitive). Fotografia (din 7 februarie 
2017) cu jucătorii de la FC Viitorul 
însoţită de textul „Le ţinem pumnii 
jucătorilor FC Viitorul în meciul decisiv 
cu FC Copenhaga” are 6 mii de 
aprecieri şi 115 comentarii, ceea ce 
demonstrează puterea efectului de 
endorsment.  

 
 
5.4. Forţe extrinseci sau efectele acului hipodermic şi hegemonia mediatică 
Dimensiunea substanţială (imaginea vizuală a gustului)16 persuadează 

consumatorul prin noutate (lime, vanila, orange, #bemorelime”). Efectul la clipul 
noua coca-cola cu lime („nou”, „pt. nonconformişti”) ajunge la peste 200 de mii de 
vizualizări („Lime. Lime si Coca-Cola. Trebuie să o încerci!” #BeMoreLime). 
Remarcăm efectul hegemonic în reclamă, prin tendinţele legate de vestimentaţia şi 
barba tânărului care bea Coca-Cola, dar şi prin următorul text: „Şarmul ar putea fi 
şi de la barbă, dar noi ştim sigur că e de la lime” (efecte: 9,3 mii de vizualizări, 
125 de comentarii).  

 
 

                                                 
16 J. J. Boutaud, 2004, p. 111. 
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O altă imagine care atrage atenţia prin forţele extrinseci şi interpelare are 3,9 
mii de aprecieri şi este însoţită de următorul text: „E vineri deja? Ia-ţi prietenii şi 
ieşiţi împreună la party!”(#TasteTheFeeling 14.10.2017). Retorica extrinsecă a 
imaginii este compusă din următorul syntax semiotic17: contrast, intensitatea 
culorilor, luminozitate, intermitenţă. 

 

  
 
Pe de altă parte, campania Pepsi Cola #spiritliber atrage prin inovaţie sau 

noutate, percepţia selectivă fiind modelată de forţă intrinsecă, cu efect 
hegemonic, (30.01.2017: 913 vizualizări, 5,9 mii de aprecieri, din care 5,8 mii 
sunt pozitive).  

O altă tendinţă în sportul tinerilor, un joc japonez, nou în România, 
Kendama, este asociată brand-ului Pepsi-Cola datorită efectul hegemonic în 
rândul tinerilor. În data de 8 februarie, textul „Filmează-ţi trickul#Kendama, 
urcă-l ca videocomment, iar Taz Osul va alege şi va premia cel mai tare trick 
cu o Sweets Kendama cu #spiritliber” are 5,5 mii de aprecieri şi 281 

                                                 
17 R. Barthes, 2015, pp. 25-26. 
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comentarii. Reacţiile se datorează şi publicităţii de tip endorsment, prin 
prezenţa vedetei, Taz Osul. 

 
 
Concluzii 

 

Distribuirile, reacţiile puternice prin emoticoane (like, angry, love), 
comentariile şi imaginile postate de utilizatori includ utilizatorii în producerea 
campaniei de brand alături de publicitari. Observăm aprecieri pozitive sau un val 
mare de reacţii datorită concursurilor de pe reţelele de socializare, publicităţii de tip 
endorsment (vloggeri celebri sau alte vedete din muzică, sport), asocierea cu 
campionate internaţionale de fotbal (UCL), restaurante (McDonald’s) sau 
festivaluri cunoscute (UNTOLD), dar şi prin folosirea forţelor extrinseci de 
atragere a atenţiei.  

Reclame interactive îmbunătăţesc calitatea reclamei şi produsului prin schimbul 
de informaţii brand-utilizator, atrag puternic prin angajarea utilizatorul în joc 
(concursuri), dar şi prin interacţiunea dintre utilizatori. Astfel, publicitatea rich media 
are impact crescut şi conduce la notorietatea produsului şi fidelizează publicul. 
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INFLUENŢA LIMBII ROMÂNE ASUPRA NUMELOR CĂRŢILOR 

DE JOC ÎN DIALECTUL RROM CARPATIC DIN TURDA 
ŞI COMUNICAREA NONVERBALĂ ÎN JOCUL DE SOCIETATE 
 

Yusuke SUMI 
anahoretes.ou.o@gmail.com  

 
 
Transilvania, unde situează terenul de cercetare Turda, a fost o parte a Ungariei. 

Limba rromani vorbită de către rromii transilvăneni este influenţată de limba maghiară. 
În comunitatea Poiana din oraşul Turda, judeţul Cluj, rromii vorbesc un grai care 
aparţine dialectului carpatic, unul dintre cele 4 dialecte rrome (dialectul căldărăresc, 
dialectul ursaresc, dialetul spoitoresc şi dialectul carpatic) clasificate de Sarău1. 

Graiul din comunitatea Poiana din Turda a fost cercetat prima dată de către 
Andrei Avram2, după acesta, de către Sumi Yusuke3. 

 
1. Cărţile de joc ungureşti 
În Transilvania, se folosesc, cel mai des, cărţile de joc ungureşti. Este tipul cel 

mai popular în regiunile austro-ungare. Se găsesc în oricare piaţă sau magazin de 
jucării. În Ungaria se numesc magyar kártya „carte ungurească” şi cele care se 
vând în Transilvania sunt originalele sau copiate. 

Despre acest tip de cărţile de joc, citez din blogul lui Mirel Matyas: 
„Descrierea cărţilor ungureşti 
Cărţile ungureşti, Magyar Kártya, sunt aşa cum am spus în număr de 32, câte 

8 de fiecare culoare. Culorile sunt: Roşu (Piros), Dubă (Tök), Verde (Zőld) şi 
respectiv Ghindă (Makk). Pentru fiecare ”culoare” avem 8 cărţi. Dacă în cazul 
primelor patru (VII, VIII, IX, X) numărul scris cu cifre romane spune care este 
valoarea acestora, atestat şi de existenţa a exact atâtor forme (fie că e vorba de 
inimi roşii, de frunze verzi, de ghinde sau de dube), pentru următoarele patru cărţi 
valoarea lor este intuitivă. Avem astfel doiari – cărţi cu valoare numerică 2. Pot fi 
recunoscute după poziţia elementului ce dă ”culoarea” faţă de personaj, acesta 
este dedesubt / alsó. Treiarii, adică acele cărţi cu valoarea 3, au elementul ce dă 
”culoarea” deasupra / felső. Pătrarii sunt recunoscuţi după faptul că personajele 
reprezintă regi şi că aceştia sunt călare. Avem astfel de a face cu Regi / Király. În 
fine, cărţile cele mai valoroase, Asul / Ász are câte două elemente de o parte şi de 
alta a personajului. Mai trebuie menţionat faptul că fiecare carte de joc din cele 32 

                                                 
1 Sarău, 2008, p. 80. 
2 Avram, 1960. 
3 Sumi, 2016. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 127

din set, sunt în oglindă, adică imaginea este desenată pe jumătate din carte şi 
reprodusă identic după o rotaţia cu 180 de grade.”4 

 
2. Denumirea cărţilor de joc ungureşti în graiul din Poiana, Turda 
Tot în comunitatea rromilor din Poiana se foloseşte acest tip de cărţi de joc la 

diverse jocuri. Dar toate jocurile se practică în limba maternă, limba rromani şi 
fiecare carte are denumire în rromani (graiul carpatic).  

Iată tabelul cu numele tuturor cărţi în limba română, maghiară şi limba rromani: 
 

Culorile 
Limba română Limba maghiară Limba rromani5 

Roşu Piros sau Szív Lolo „roşu“ 
Dubă Tök Dudum „dovleac“ 

Ghindă Makk sau Treff Mòko „ghindă” 
Verde Zöld sau Levél ZöDldon„verde” 

 
Numărul şi desenele 

Limba română Limba maghiară Limba rromani 
Tuz sau As Ász Tùzo 

Rege Király Krali„rege“ sau Śtarenqro„al patrulor” 
Treiari Felső, Filkó Filkòwo sau Trinenqro „al treilor” 
Doiari Alsó Valètosau Dujenqro„al doilor” 

X X 
Rani „doamnă” sau Deśenqro „al 

zecelor” 
IX IX EnǎDjaksauEnǎnqro „al nouălor” 

VIII VIII Oxtòjak sau Oxtonqro „al optelor” 
VII VII Eftàjak sau Eftanqro„al şaptelor” 

 

                                                 
4Cărţile de joc ungureşti vs cărţile de joc secuieşti, 15 feb. 2015, MirelMatyas Blog Spot, 

<http://mirel-matyas.blogspot.ro/2015/02/cartile-de-joc-unguresti-vs-cartile-de.html >, 
consultat în 8 ian. 2017. 

5 Ortografia internaţională a limbii rromani: literele folosite pentru descrirea limbii rromani în 
aceasta lucrare şi corespundenţa cu IPA sunt urmatoare: Vocale: a [a], e [e], i [i], o [o], u 
[u], ä şi ë, ï, ö, ü, ь, -ą [-ja], -ę [-je], -í [-ji], -ọ [-jo], -ư [-ju]; Consoane: b [b], c [ts], ć[tƒ], ćh 
[tƒh], 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 [ƒ], t [t], th [th], v [v], z [z], ź [ζ], ζ [dζ], w = u provenit din v [u]; literele 
postpoziţionale -q-, -θ-, -č- apar la flexiuni. De obicei, se pronunţă -q- [k], -θ- [t], -č-[s], iar 
atunci, când stă după n-, se pronunţă -q- [g], -θ- [d], -č-[ts]. La nominativ, toate 
substantivele şi adjectivele tipic rrome au accentul pe ultima silabă. Iar la cuvintele 
împrumutate dintr-o altă limbă, care nu sunt oxitonice, poziţia accentului se marchează cu 
accentul grav.  
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Observăm că denumirile culorilor sunt traduse mai mult din limba maghiară. Lolo 
„roşu” este adjectiv tipic rrom, au tradus culoarea în limba rromani. Dudum „dovleac” 
este tradus din limba mghiară tök „dovleac”. Iar Mòko „ghindă”6 şi Zöldon „verde”7 sunt 
cuvintele împrumutate din limba maghiară, pentru că nu au cuvinte în limba rromani. 

Denumirile numerelor şi ale desenelor sunt amestecul cu slavismul, românismul 
şi maghiarismul. Tùzo„tuz” sau „as”este slav8, intrat, probabil, prin limba română. 
Krali „rege” este din limbi slave9, un cuvânt des folosit în dialectele rrome, pe lângă 
cuvântul thagar „rege” provenit din limba armeană10. Filkòwo „treiari”este din limba 
maghiară filkó, cealaltă denumire folosită pentru Felső „treiari”.  

În dialectele rrome din teritoriul vorbitorilor de limba maghiară, unele cuvinte 
se împrumută prin adăugarea sufixului -vo şi devine substantive masculin11 -vo s-a 
îmuiat şi a devenit-wo [-uo]. Valèto„doiari” este un cuvânt francez, intrat prin 
limba română valet. Rani este un cuvânt tipic rrom, provenit din India12. S-a 
adaugat sufixul moţional-ni la raj „domn” şirajni „doamnă” a dat rani.  

Observăm că Rege, Treiari, Duiari şi de la VII până la X există şi alte denumiri 
provenite din numerele cardinale rrome. Trin „trei”, duj „doi”, efta „şapte”, oxto 
„opt”, enǎ „nouă”, deś „zece” sunt numerele cardinale şi s-a adăugat -(e)nqo, care 
este desinenţa de cazul genitiv plural în limba rromani. 

Eftanqro, Oxtonqro şi Enǎnqro au şi alte denumiri, anume Eftàjak, Oxtòjak şi 
EnǎDjak. Aceste denumiri provin, probabil, de la sufixul din limbi slave-jak13. De 
exemplu, în limba sârbă, există duvojak „de două, dual”, trojak „de trei” etc.14 

 
3. Comunicarea nonverbală în privinţa cărţilor de joc ungureşti în comunitate 
La sfârşitul acestei lucrări, vom adăuga o observaţie extrafilologică, în privinţa 

jocurilor de cărţi. Probabil, intră în etnografie şi, ca un filolog nu am de comentat.  
Prietenul meu, fiul bulibaşei acestei comunităţi Ş. S., într-o zi, mi-a arătat un 

număr de iluzionism. El mi-au dat un pachet de cărţile ungureşti şi mi-a spus să 
aleg una, fără să-i arat. Eu am scos o carte, având grijă să nu se vadă ce am extras. 
După aceea, am pus-o înapoi în pachet şi am amestecat bine-bine. Ş. S. a luat în 

                                                 
6 Există cuvântul berxum pentru „ghindă” după Sarău, 2016.  
7 În mai multe dialecte rrome se foloseşte adjectivul zèleno „verde”, care provine din limbile 

slave. Rromii carpatici din Turda a împrumutat denumirea acestei culori din limba maghiară. 
8 De pildă, în rusa,туз. 
9 <skr.kralj(Boretzky&Igla 1994, p. 150.). 
10 <arm.thagavor „Kronenträger” (Boretzky&Igla 1994, p. 285.). 
11 Wlislocki 1884, p. 4.: „Fu�r die aus dem Ungarischen heru�bergenommenen Substantiva 

lassen sich, was die Suffixe derselben anbelangt, folgende drei Regeln aufstellen: die auf o, 
ö u� und i auslautenden ungarischen Wörter werden im Romschen als masc. mit der 
Endung -vá, -vos als Fem. mit der Endung -ve, -vis versehen.” 

12 raj... <pk.rāā<ai.rājan-; vgl. hi.rāy „König” (Boretzky&Igla 1994, p. 241.). 
13 În Sumi, 2016, am notat că acest sufix provine din sufixul românesc -ică prin altelări 

fonetice, ca şaptică, optică şi noică. Însă, în alte lucrări de specialitate, se sugerează faptul 
că -jak a intrat direct din limbi slave. 

14 Knežević & Džaković, 2014. 
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mână cărţile amestecate şi s-a uitat atent. Apoi, a scos exact cartea pe care o 
alesesem. El a repetat această scamatorie şi niciodată nu a greşit. Eram sigur că nu 
s-a uitat la cartea aleasă, dar a scos tot timpul cartea aleasă de mine din pachetul 
bine amestecat. Am bănuit că nişte prieteni ai lui din jurul meu îi arată cumva 
cartea mea. După prima încercare, eram mult mai atent la cei din jurul meu decât la 
iluzionistul de ocazie Ş. S. şi am fost convins, pe moment, că nimeni nu îl ajuta.  

Într-o altă zi, el mi-a spus secretul. Cum am bănuit iniţial, cei din jurul meu îi 
transmiteau mesajul pe ascuns. Există o metoda secretă, păstrată doar în aceasta 
comunitate de a arăta culoarea şi numărul cărţii. Prin această metodă, ei pot să arate 
oricare dintre cele 32 de cărţi ungureşti fără să fie observat de cei care nu o cunosc. 
Este o comunicare extrem de rapidă şi naturală, deşi sunt în total 12 gesturi şi se 
folosesc combinate… 

Această metodă secretă se foloseşte, să zicem, pentru iluzionism, ca să se amuze 
oamenii străini din afara comunităţii, ca mine. Dar, bineînţeles, ar fi foarte interesant, 
dacă, din întâmplare, s-ar fi folosit în unele jocuri în care se confruntă două perechi. 
Jucătorul poate să-i sugereze partenerului ce carte va da la rândul următor…  

 
Concluzie 
 

În comunitatea Poiana, Turda, judeţul Cluj, s-a păstrat bine limba rromani, dialectul 
carpatic. Cuvintele noi, ca denumirile cărţilor de joc, se împrumută din limbile străine. 
Dar observăm că se folosesc, pe lângă cuvintele cu sufixul străin, şi cuvintele alcătuite 
fără ajutorul elementelor străine. Coexizistenţa celor două sinonime este interesantă. 

În plus, acest grai este, în prezent, cel mai mult sub influenţa limbii române. 
Statistica celor 300 de cuvinte selectate din aprox. 1700 culese din cercetare din 2016, 
arată că în lexicul se păstrând cuvintele limbii române şi cuvintele maghiare sunt sub 
10%: 

 
Sursă etimologică Număr de lexime Procent 

Din familia indo-iraniana (indo-
iraniana veche, persana etc.) 

155 51.6 % 

Română 88 29.3 % 
Maghiară 27 9 % 

Greacă 12 4 % 
Slave 4 1.3 % 

Armeană 4 1.3 % 
Albaneză 1 0.3 % 
Germană 1 0.3 % 

Neidentificate 8 2.6 % 
Total 300 

(statistica din Sumi, 2016) 
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Aşa cum am arătat în studiile noastre, în acest grai există sinonime pentru un 
singur lucru, de pildă, cuvintele, care înseamnă „tren” sunt trei: gedèśi, vònato şi 
trèno. Primele două sunt din limba maghiară şi primul înseamnă „locomotiv” şi 
cealaltă „tren”. Iar ultimul este din limba română. Bineînţeles, pe când cuvintele 
provenite din maghiară sunt preferate de oamenii în vârstă, generaţiile de tineri 
încep să le substituie cu termeni româneşti. Însă, în cazul denumirilor cărţilor de 
joc, influenţa limbii române este minimă. Jocurile de cărţi au, de obicei, regulile 
regionale şi nu ies din comunitate. De aceea, numele cărţilor, împreună cu gesturile 
secrete care se transmit printre jucătorii rromi, sunt conservative şi acceptă 
neologismul din limba română cu greu. 
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III. VIRTUŢILE LIMBII ÎN TEXTE LITERARE 
POPULARE ŞI CULTE 

 

 
ELEMENTE MENTALITARE ÎN PROVERBELE BIBLICE 

CU PRIVIRE LA ROLUL FEMEII ÎN SOCIETATE 
 

Raluca Felicia TOMA 
ralucafeliciatoma@yahoo.com 

 
 
Femeia este tema centrală a unui mare număr de versete din Cartea 

Proverbelor şi din toate celelalte cărţi ale Bibliei. În ceea ce priveşte studiul de 
faţă, am selectat 16 structuri frazeologice, care îndeplinesc într-o oarecare măsură 
condiţionările formale şi de conţinut ale proverbului propriu-zis şi, eventual, ale 
speciilor înrudite.  

Reprezentarea femeii se regăseşte în primele şi ultimele capitole din Pildele lui 
Solomon, în versete formulate ca îndemnuri directe, în stilul predicilor, şi nu în 
structuri gnomice1. 

Termenii asociaţi sunt: familia, dumnezeirea, respectiv înţelepciunea. 
La baza structurii opoziţionale implicate se află atributele femeii, reducându-

se, în esenţă, la perechea „femeie bună/femeie rea”. 
Vinovat de relaţia nepotrivită cu femeia poate fi, uneori, bărbatul: 
Oare poate pune cineva foc în sânul lui, fără ca veşmintele lui să nu ardă? 28. 

Sau va merge cineva pe cărbuni fără să i se frigă tălpile? 29. Aşa este cu cel ce se 
duce la femeia aproapelui său... (6,27-29); 

Dacă ochii tăi vor privi la femei străine şi gura ta va grăi lucruri meşteşugite, 
34. Vei fi ca unul care stă culcat în mijlocul mării, ca unul care a adormit pe vârful 
unui catarg (23,33-34). 

Se remarcă faptul că imaginile sunt terifiante, aproape apocaliptice şi, în orice 
caz, puternic marcate expresiv. Din punct de vedere cantitativ, proverbele axate pe 
tema femeii sunt structuri mai dezvoltate, care nu respectă, de regulă, brevitatea 
specifică a proverbului, depăşind organizarea binară obişnuită. Astfel, multe 
asemenea formulări depăşesc tiparele ale proverbului, fapt ce a determină un alt 
cadru a analizei acestor enunţuri paremiologic. 

Însă distribuţia bărbatului în poziţia actantului negativ este redusă în discursul 
proverbial privind relaţia bărbat/femeie, care are în subtext, de fapt, tema 
înţelepciunii, a iubirii faţă de Dumnezeu.  

                                                 
1 Cf. Pr., 2,16-19; 5,3-23; 6,24-35, adevărate dezlănţuiri retorice, pe spaţii ample, cu imprecaţii, 

interogaţii, enumerări etc. 
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În majoritatea ocurenţelor, femeia este cea care îl împinge pe bărbat spre păcat 
şi, în general, ea este vinovată de toate relele din lume. În acest sens, subliniem 
faptul că „învăţătorii” care au formulat (sau numai au cules) pildele cu rol 
formativ-educativ pentru cititorii şi ascultătorii textului biblic manifestă o 
adevărată obsesie faţă de rolul nefast pe care îl are femeia în societate. Imaginea 
acesteia este aproape întotdeauna caricaturizată, iar termenul care o desemnează în 
limbile vechi „sacre” şi în cele moderne este aproape invariabil însoţit de un 
determinant (adjectival, substantival etc.) care evidenţiază, la rândul său, toate 
atributele negative ale acestei descendente a Evei: 

femeie linguşitoare (5,3); 
femeie desfrânată/femei desfrânate (6,26; 30,20); 
femeie frumoasă şi fără minte (11,22); 
femeie fără cinste (12,4); 
femeile nebune (14,1); 
femeile certăreţe (21,9; 21,19; 25,24); 
femei străine/femeie străină (22,14; 23,27; 23,33); 
femeie arţăgoasă (27,15) ş.a.m.d. 
Contextul în care este plasată nu lasă loc interpretărilor, în cele mai multe 

regăsindu-se definiţii metaforice ale femeii: 
Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte (11,22); 
O groapă fără fund este gura femeilor străine; cel ce este lovit de mânia 

Domnului cade în ea (22,14); 
... femeia desfrânată este o groapă adâncă şi cea străină un puţ strâmt 

(23,17); 
Un jgheab care curge în vreme de ploaie şi o femeie arţăgoasă sunt la fel; / 

Cel care vrea s-o oprească opreşte vânt şi mâna lui cea dreaptă parcă ar ţine în ea 
untdelemn (27,15-16). 

În diverse enunţuri, se regăseşte un discurs didactic, formulat după schemele 
extinse ale predicii, ale imprecaţiei: 

Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi 
cerul gurii sale e mai alunecător decât untdelemnul, 4. Dar la sfârşit ea este mai 
amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două ascuţişuri2 (5,3-4); 

Nu da puterea ta femeilor şi căile tale celor care pierd pe regi3 (31,3). 
Când termenul-cheie al enunţului este „femeie”, orice îndemn trebuie să 

înceapă cu „nu”; astfel, la nivelul construcţiei frazelor, se remarcă faptul că 
enunţurile imperative sunt la formă negativă.  

Enunţurile cu valoare formativă substituie îndemnurile, care îşi pierd gradul de 
semnificare sau care nu mai ating standardele de performanţă, caracteristice unui 
discurs care conţine un subiect delicat: 

                                                 
2 În original: „decât ascuţişul sabiei”. 
3 Imaginea trebuie pusă în corespondenţă cu episodul tăierii părului în care era ascunsă 

puterea regelui David, de către soţia necredincioasă. 
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Aşa este purtarea unei femei desfrânate: ea mănâncă şi îşi şterge gura şi zice: 
„N-am făcut nimic rău!” (30,20). 
În diferite structuri, termenul de comparaţie se situează în zonele absurdului, 

catastrofei, apocalipticului: 
Mai degrabă să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o femeie certăreaţă 

şi într-o casă mare (21,9). 
Proverbul este redat identic în versetul 25,244, ceea ce subliniază recurenţa 

imaginii în epocă: 
Mai bine să sălăşluieşti într-un colţ de acoperiş, decât să trăieşti cu o femeie 

certăreaţă într-o casă mare (25,24). 
Mai bine să locuieşti în pustiu decât cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă 

(21,19). 
Personificarea „nebuniei” recurge la motivul femeii (de moravuri uşoare), în 

zugrăvirea trăsăturilor definitorii ale respectivei forme de gândire, simţire şi 
comportament uman: 

Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic. 14. Ea stă la 
uşa casei sale... (9,13-16)5. 

În alte cazuri, imaginile femeii bune cu ale femeii rele se contrapun: 
Că femeia desfrânată umblă după o bucată de pâine, pe când femeia-soţie 

doreşte un suflet de mare preţ (6,26). 
Potrivit moralei creştine, nici cea dintâi nu ar trebui judecată prea tare, 

deoarece, pentru un spirit lucid, drept şi înţelegător, ea trezeşte milă, sentiment 
fundamental care determină conduita creştină.  

Înţeleptul din Cartea Pildelor preferă să stabilească foarte clar, în spirit 
maniheic, deosebirile dintre cele două tipologii feminine: 

Din rodul gurii sale se satur; de cele bune omul, şi fiecăruia i se răsplăteşte 
după faptele lui (12,4); 

Femeile înţelepte zidesc casa, iar cele nebune o dărâmă cu mâna lor (14,1). 
În altă ordine de idei, întâmplător femeile sunt plasate într-un context care 

sugerează ideea de feminitate. O imagine pozitivă a femeii este precedată de un 
enunţ retoric: 

Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul? 
Portretul femeii virtuoase, conturat cu valoare de ghid (mode d’emploi), este 

prezentat în numeroase enunţuri-maxime: 
... Preţul ei întrece mărgeanul 

                                                 
4 Astfel de reluări, care nu pot fi socotite nici măcar „variante”, în accepţia curentă a naraţiunii – 

utilizată în tratatele de specialitate –, ne susţin în afirmaţia făcută la începutul acestei lucrări, 
că nu se poate vorbi, decât cu multă îngăduinţă, despre „culegerea sistematică”, despre 
„sistematizarea” proverbelor şi organizarea capitolelor din Cartea lui Solomon. 

5 Ulterior, începând chiar cu veacurile antichităţii clasice greco-latine, continuând cu Evul 
Mediu, Renaşterea şi epocile moderne, femeia era folosită pentru a personifica concepte din 
sfera cea mai înaltă a valorilor umane: Patria, Primăvara (Anotimpurile), Libertatea ş.a.m.d. 
Cf. Umberto Eco, 2005, Istoria frumuseţii, Bucureşti: RAO, pp. 150-248. 
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Într-însa se încrede inima soţului, iar câştigul nu-i va lipsi niciodată; 
Ea îi face bine şi nu rău în tot timpul vieţii sale; 
Ea se aseamănă cu corabia unui neguţător care de departe aduce hrana ei. 
Ea se scoală dis-de-dimineaţă... 
... 
Cinstit este bărbatul ei la porţile cetăţii, când stă la sfat cu bătrânii ţării; 
... 
Gura şi-o deschide cu înţelepciune şi sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei; 
Ea veghează la propăşirea casei sale şi pâine, fără muncă, nu mănâncă; 
Feciorii ei vin şi o fericesc, iar soţul ei o laudă... (31,10-28). 
Imaginea se încheie apoteotic:  
Înşelător este farmecul şi deşartă este frumuseţea; femeia care se teme de 

Domnul trebuie lăudată! / Să se bucure de rodul mâinilor sale, şi la porţile cetăţii 
hărnicia ei să fie dată ca pildă! (31,30-31). 

Referentul „femeie” generează termenul final al celei mai cunoscute culegeri 
de pilde din istoria tuturor civilizaţiilor lumii: întâmplător, sau nu, aceasta se 
încheie cu cuvântul pildă, care concentrează întreaga carte, având însă ca referent, 
repetăm, femeia. 
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TEORII ŞI DIRECŢII DE ANALIZĂ 

A DERIVĂRII DELOCUTIVE 
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Studiul de faţă îşi propune analiza unui segment al derivării prefixale, şi 

anume, delocuţiunea, prin raportare la parametrii codificaţi în lumina principiilor 
teoriei semantice a formării cuvintelor.  

 
1. Derivarea prefixală – noi abordări teoretice  
 

1.1. Abordarea lexicalistă 
Modelul lexicalist recunoaşte existenţa unei componente morfologice 

autonome, prin urmare, independentă de sintaxă, şi anume, domeniul lexical, unde 
operaţiile lexicale sunt caracteristice formei cuvintelor. În plus, teoria propusă 
respinge intervenţia sintaxei în structura internă a unui termen.  

Conform lui Danielle Corbin, forma şi sensul cuvântul se creează simultan: 
„Reprezentarea gramaticală trebuie să reflecte construcţia simultană a 

structurii şi a sensului.”1 
Considerând prefixarea ca operaţie strict lexicală (sau morfologică), D. Corbin 

demonstrează, pe baza a două argumente, abordarea lexicalistă a prefixării.  
În primul rând, ţinându-se cont de criteriile de ordin semantic pe care le 

implică o asemenea abordare, se consideră că prefixele nu trebuie analizate ca 
„avataruri [transformări] ale prepoziţiilor sau adverbelor”2, deoarece acestea nu 
îndeplinesc mereu aceleaşi valori.  

Pentru a susţine acest argument, D. Corbin dă ca exemplu prepoziţia sub (fr. 
sous), care are o valoarea locală (sub nivelul mării), pe care prefixul nu o deţine 
(cf. subestima).  

Mai departe, se susţine că, dacă prepoziţiile şi prefixele nu exprimă aceleaşi 
valori, prefixarea trebuie considerată un procedeu de formare a cuvintelor specific, 
şi nu ca o simplă adiţie a prepoziţiilor la o bază gramaticală.  

În al doilea rând, se afirmă că, spre deosebire de sensul descriptiv al cuvintelor 
compuse, impus de unirea a două cuvinte autonome, adăugăm noi, afixele au, de 
cele mai multe ori, un „sens procedural sau intrucţional”, pe care le defineşte astfel: 

„Din punct de vedere semantic, afixele sunt purtătoare ale unui sens 

instrucţional (subl.n.), ceea ce înseamnă că nu ele însele au o capacitate 

                                                 
1 Danielle Corbin, 1987, p. 221.  
2 Apud Kristel Van Goethem, 2009, p. 22.  
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referenţială, însă conţin unele «instrucţii semantice», care le permit, prin 
combinarea cu proprietăţile semantice ale bazelor, să ofere o imagine de ansamblu 
asupra referentului desemnat de cuvântul construit. Atfel spus, sensul [afixelor] nu 
este constituit din proprietăţi care descriu o «categorie conceptuală », ca în cazul 
substantivelor, verbelor, adjectivelor, ci dintr-un ansamblu de «proprietăţi 
relative», necesare identificării referentului cuvântului construit.”3 

De aici, reiese faptul că prefixele au aceeaşi întrebuinţare, şi anume, aceea de 
impune bazelor (de orice natură gramaticală) diferite valori – locativă, temporală, 
eventivă, iterativă, aspectuală. Or, unele dintre aceste valori sunt exprimate şi de 
prepoziţii. De exemplu, în- exprimă „interioritatea’, având sens intrucţional, atât ca 
prepoziţie a intra în seară/în noapte, cât şi ca prefix a (se) însera, a (se) înnopta.  

Putem afirma că aplicarea acestui argument nu conduce la o netă separare a 
prefixelor de prepoziţii, ci realizează o asociere a acestora în plan lexico-semantic.  

Dincolo de argumentele de tip semantic aduse în abordarea lexicalistă a 
prefixăriii, se regăsesc şi argumente de natură morfologică. Astfel, susţinătorii 
acestei abordări susţin că prefixarea se înrudeşte cu sufixarea prin capacitatea de 
„recategorizare.” Însă studiile tradiţionaliste subliniază faptul că prefixele nu sens 
gramatical, ci numai semantic în cuvintele derivate. Această concepţie este 
enunţată şi în definiţia clasică a prefixelor:  

„Prefixele sunt grupuri de sunete care nu au existenţă autonomă şi care se 
adaugă în faţa unui cuvânt existent pentru a forma cuvinte noi. Spre deosebire de 
sufixare, prefixele nu schimbă natura gramaticală a cuvintelor, ci numai sensul 
acestora; prefixarea nu antrenează nicio modificare formală a bazelor (tr. n.).”4 

Evident, această concepţie dominantă a fost preluată în toate studiile despre 
prefixare (fie ele diacronice, fie sincronice), însă faptele de limbă oferă date care 
infirmă această concepţie tradiţionalistă. Astfel, analiza întreprinsă de către 
Danielle Corbin oferă date care exprimă puterea de recategorizare a prefixelor. În 
acest sens, autoarea citată se opreşte asupra cuvintelor derivate cu prefixul en-, în 
limba franceză, cf.: 

– embellir „(a) înfrumuseţa”, derivat de la baza adjectivală -belle- „frumoasă”; 
– enlaider „(a) urâţi”, derivat de la adjectivul -laid „urât”; 
– enfeuiller „(a) înfrunzi, derivat de la baza susbtantivală -feuille- „frunză” etc. 
Conform lui D. Corbin, prefixul în cauză schimbă categoria bazei, asemenea 

unui sufix: 
„[...] prefixele sunt purtătoare ale unei instrucţii categoriale care este 

responsabilă cu (re)categorizarea cuvintelor construite (tr. n).”5 
Aceeaşi situaţie se manifestă şi în limba română, cf. (a) înfrumuseţa, (a) 

înrăutăţi, (a) înverzi, (a) înfrunta, (a) alunga, (a) îmbarca etc. Aceste cuvinte 

                                                 
3 Idem, p. 23.  
4 Idem, p. 24.  
5 Danielle Corbin, 2001, p. 49.  
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derivate confirmă ipoteza emisă de către autoarea citată, indiferent de idiomul în 
care se petrece fenomenul derivării.  

În plus, definiţia prefixelor conţine ideea recategorizării bazelor cărora li se 
ataşează. În acest sens, exemplele despre prefixul în-(îm-) extrase din Dicţionarul 
de Ştiinţe ale Limbii confirmă, în esenţă, (re)categorizarea despre care aminteşte 
Danielle Corbin, în cazul limbii franceze:  

„[...] prefixul în-(îm-) creează frecvent derivate denominative (formează verbe 
de la nume-substantive şi adjective) şi parasintetice (împreună cu sufixul): (a) 
înnopta (de la noapte), (a) împietri (de la piatră)[...].”6 

 

1.1.2. Direcţia mixtă a prefixării  
Direcţia discontinuă (abodare de tip mixt a derivării, cunoscută în literatura de 

specialitate ca „discontinuă”, respectiv „graduală”7) are ca punct de plecare 
principii ale teoriei semantice privind formarea cuvintelor (cf. germ. inhatliche 
Wortbildungslehre), propusă de către lingvistul Eugenio Coseriu8.  

Denumită şi „discretă”9, această abordare descrie câteva tipuri de prefixare. 
Astfel, autorul creează un alt câmp de analiză pe baza a trei procedee 
morfolofogice: 

1) „Modificarea” (germ. Modifizierung, fr. modification) 
2) „Conversiunea’ (germ. Entwicklung); 
3) „Compunerea’ (germ. Komposition, fr. composition)10, procedeu ce implică 

existenţa a două sau mai multe unităţi lexicale autonome din punct de vedere 
lexical, morfologic şi sintactic.  

Aceste trei procedee corespund viziunii canonice a procedeelor interne la care 
recurge orice idiom pentru a se dezvolta. În cazul de faţă, procedeele respective 
descriu, conform lui J. Lang, tipuri de prefixare.  

Ţinând cont atât de aspecte lexico-semantice, cât şi morfologice, lingvistul 
prezintă fiecare dintre procedeele enunţate, în funcţie de valorile pe care le deţin 
prefixele.Modificarea exprimă capacitatea prefixelor de a schimba din punct de 
vedere semantic bazele cărora li se ataşează11: 

                                                 
6 DŞL, 2006, s.v. prefix.  
7 Cf. Kristel Van Goethem, 2009, p. 25.  
8 Eugenio Coseriu, 1982, „Les procédés sémantiques dans la formations des mots”, in: 

Cahiers Ferdinand de Saussure 35, Genève: Librarie Droz, pp. 33-16.  
9 Apud Kristel Van Goethem, 2009, p. 25.  
10 Ibidem.  
11 Autorul ilustrează acest tip de derivare pe baza derivatelor din germană, cf. kaufen „a 

cumpăra” vs verkaufen „a vinde”. Atât exemplele din germană (idiom din grupul vestic al 
limbilor germanice), cât şi cele din română, franceză, italiană etc. (limbi romanice) indică, în 
esenţă, formarea derivatelor pe baza substituţiei de afixe, fapt ce conduce la constituirea 
antonimelor homolexe. În cazul de faţă, prefixele sunt purtătoare ale instrucţiilor categoriale, 
despre care aminteşte D. Corbin, precum şi ale valorilor antonimice (+/-). În plus, aceste 
exemple confirmă universaliile lingvistice şi universaliile gândirii.  
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– rom. (a) împodobi „a (se) găti; „a orna” vs (a) despodobi „a(-şi) scoate a 
podoabele”, (a) înfrunzi „a face frunze” vs (a) desfrunzi „a-şi pierde frunzele” ş.a., 

– fr. embarquer „mettre, faire monter dans une barque, un navire” vs 
débarquer „faire sortir d’un navire, mettre à terre”12 etc. 

De aici, rezultă ca modificarea este asociată cu derivarea propriu-zisă (adică 
formarea unui nou termen, în cazul nostru, verbe şi dobândirea unui sens nou, în 
funcţie de prefixul ataşat), căruia Eugenio Coşeriu îi atribuie denumirea de 
dezvoltare (fr. développement).  

Pentru prezentarea conversiunii, care exprimă schimbarea categoriei lexico-
gramaticală a cuvântului existent în limbă şi funcţia sa sintactică, autorul 
exemplifică acest procedeu pe baza cuvintelor Kaufen „a vinde” – kauf 
„cumpărături”13.  

 

1.2. Direcţia „graduală”  
Această abordare propune analiza prefixelor care au o origine prepoziţională 

ca „elemente hibride”14, deoarece acestea sunt utilizate, pe de o parte, ca elemente 
de compunere, iar, pe de altă parte, ca veritabile prefixe.  

 
2. Teoria gramaticalizării  
 

2.1. Conceptul de „gramaticalizare” 
Literatura de specialitate consideră gramaticalizarea procesul care implică 

acele schimbări de ordin lingvistic (care au la bază relaţia dintre lexic, morfologie 
şi sintaxă), prin care o unitate lexicală devine, îndeplinind anumite funcţii, o unitate 
gramaticală sau o unitate gramaticală devine „şi mai gramaticală”15.  

Procesul de gramaticalizare este invocat de către E. Coşeriu în vederea 
descrierii procedeelor semantice ale formării cuvintelor.  

Lingvistul precizează că diferitele tipuri de procedee semantice de formare a 
cuvintelor corespund naturii şi condiţiilor pe care le implică procesul de 
gramaticalizare. Cu alte cuvinte, E. Coşeriu subliniază faptul că, pe baza a două 
criterii, se pot distinge trei tipuri generale de formare a cuvintelor, în funcţie de modul 
în care „gramaticalizarea implicită”16 antrenează unităţile lexicale la nivelul bazei: 

a) numărul de unităţi ale bazei cuprinse în procesul formativ (o unitate sau două); 
                                                 
12 Le Petite Robert, 1981, s.v.  
13 Kristel Van Goethem, loc. cit.  
14 Ibidem.  
15 Autoarea citată propune, pentru definirea gramaticalizării, textul lui J. Kurilowicz, 1965, p. 69: 

„Grammaticalization consist in the increase of the range of a morpheme advantage from a 
lexical to a grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status, e.g. from a 
derivative formant (sulb. n.) to an inflectional.”, iar, pe de altă parte, definiţia lingviştilor P. 
Hopper şi E. Traugott, 1993, p. 2: „(...) that subset of linguistic changes through which a 
lexical item in certain uses becomes a grammatical item, or through which a 
grammatical item becomes more grammatical (tr. n.)” Apud Kristel van Goethem, loc. cit. 

16 E. Coşeriu, 1982, p. 9.  
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b) tipul general al funcţiei gramaticale implicate de cuvântul rezultat – „funcţie 
neactuală sau actuală”17.  

În esenţă, modificarea şi dezvoltarea implică gramaticalizarea unei singure 
unităţi de bază; în schimb, compunerea presupune existenţa a două sau mai multe 
unităţi legate printr-un raport gramatical18.  

În acest sens, fiecare procedeu de formare a cuvintelor implică manifestarea 
actuală (activă) sau neactuală (inactivă) a funcţiilor gramaticale. Astfel, 
modificarea presupune funcţia neactuală (categorii gramaticale cum ar fi genul sau 
numărul), iar dezvoltarea, funcţia actuală (de tipul subiect, predicat etc.). În ceea 
ce priveşte compunerea, funcţia gramaticală este fie actuală, fie neactuală. 

Pe de o parte, modificarea (fr. modification) implică o funcţie gramaticală 
inactivă, deoarece unităţile lexicale rezultate sunt identice cu bazele lor:  

a) subst → subst = bază-substantiv → derivat-substantiv, de exemplu: 
– casă – căsuţă, masă – măsuţă, mână – mânuţă, floare – floricică etc.  
b) adj. → adj. = bază-adjectiv → derivat- adjectiv: 
– frumos – frumuşel, bolnav – bolnăvior, alb – albicios etc.  
Pe de altă parte, dezvoltările (fr. les développements) indică funcţii gramaticale 

active (actuale), întrucât cuvintele rezultate aparţin, în cea mai mare parte, altor clase 
gramaticale decât cele ale bazelor încorporate. Astfel, acest procedeu semantic de 
formare implică următoarele treceri ale membrilor participanţi ala procesul derivare: 

a) subst → adj = baza-substantiv → derivat-adjectiv: 
– răutate – răutăcios etc.  
b) subst → vb = baza-substantiv → derivat-verb:  
– (în) floare – (a) înflori, (în) barcă – (a) îmbarca, (în) gloată – (a) îngloti, 

(în) ceată – (a) înceti etc.  
c) adj → subst = baza-adjectiv → derivat-substantiv:  
- bogat – bogăţie, bun – bunătate, frumos – frumuseţe, rău – răutate etc.  
d) adj → vb = baza-adjectiv → derivat-verb:  
– bogat – (a) îmbogăţi, bolnav – (a) îmbolnăvi, cărunt – (a) încărunţi, galben 

– (a) îngălbeni etc.  
e) adv → vb = baza-adverb → derivat-verb;  
– mai rar, brăţiş – (a) îmbrăţişa, cruciş – (a) încrucişa etc.  
f) num→ vb = baza-numeral → derivat-verb:  
– mai rar, sută – (a) însuti, jumătate – (a) înjumătăţi etc.  
Fiecare dintre cele două procedee semantice sunt clasificate plecând de la 

funcţiile gramaticale pe care le implică. Astfel, iniţiatorul acestei teorii distinge 
tipuri, respectiv subtipuri ale modificării şi ale dezvoltării.  

Privind modificarea, sunt analizate două tipuri, denumite „schimbarea clasei 
sau a genului’, respectiv „cuantificarea’19, cu subdiviziunile „cuantificare 

                                                 
17 Ibidem.  
18 Ibidem.  
19 Cf. E. Coseriu, 1982, p. 13.  
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diminutivă’, „cuantificare augmentativă’: cf. casă – căsuţă, casă – căsoaie, frunză 
– frunzuliţă.  

Dezvoltarea poate fi subclasificată, plecând de la funcţia sintactică implicită a 
bazei20: 

a) „dezvoltare predicativă’: drum – (a) îndruma, parte – (a) depărta etc.; 
b) „dezvoltarea grupurilor prepoziţionale’, de tipul: în barcă – (a) îmbarca, în 

cleşte – (a) încleşta, în fapt – (a) înfăptui etc.  
c) „dezvoltare atributivă’: ştiinţă – înştiinţat etc.  
Subtipurile ilustrate mai sus reflectă asocierea dintre compartimentele limbii 

(lexic – morfologie – sintaxă), constituind un continuum, care exprimă relaţii 
ierarhice, cf. direcţia graduală. Astfel, teoria gramaticalizării îmbină atât abordarea 
lexicalistă, cât şi cea sintactică în studiul formării cuvintelor, precum şi aspecte 
semantice, întrucât aceastea reprezintă o structură ordonată la nivelul general al 
limbii. 

Revenind strict la formarea cuvintelor prin derivare prefixală, teoriile actuale 
au dezvoltat parametrii ai prefixării care se înscriu în cadrul direcţiei graduale.  

 
3. Derivarea din perspectiva gramaticalizării 
Pentru descrierea fenomenului gramaticalizării, Dany Amiot dezvoltă patru 

parametri ai prefixării care implică, pe de o parte, abordarea lexicalistă, iar pe de 
altă parte, abordarea sintactică.  

Lingvista consideră că între prepoziţii şi prefixe se creează un continuum care 
implică relaţia în diacronie şi sincronie a acestor elemente, din perspectiva 
morfologiei construcţionale. Cu alte cuvinte, D. Amiot analizează fenomenul de 
gramaticalizare pe care îl implică prepoziţiile şi prefixele prin prisma criteriilor 
semantic, categorial şi morfologic. 

Ţinând cont de aceste criterii, D. Amiot completează paradigma derivării 
prefixale cu patru parametrii21, şi anume: 

– criteriul categorial implică parametrul „posibilităţile combinatorii ale 
elementului legat’,  

– criteriul semantic dezvoltă parametrul „semantica elementului legat’; 
– criteriul morfologic presupune parametrii „noţiunea de „centru” şi statutul 

endo- sau exocentric al cuvântului format’, respectiv „atribuirea genului cuvântului 
constituit’.  

 
3.1. Parametri ai prefixării codificaţi de Dany Amiot  
a) „Posibilităţile combinatorii ale elementului legat’ 
În vedere delimitării întrebuinţărilor prefixelor şi ale prepoziţiilor, cu origine 

comună, acest prim parametru vizează analiza capacităţii de combinare a unui afix 
cu lexeme-bază de natură gramaticală diferită (nominală, adjectivală, verbală etc.).  

                                                 
20 Ibidem.  
21 Dany Amiot, 2005, pp. 2-3.  
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Subliniem faptul că parametrul menţionat are la bază principii ale gramaticii 
generative. În acest sens, Mark Aronoff şi de Sergio Scalise formulează principii de 
tip generativ în vederea analizei formării cuvintelor, în general. Însă, după cum 
vom arăta în lucrarea noastră, aceste modalităţi pot fi restrânse la nivelul analizei 
delocuţionării.  

Pe de o parte, M. Aronoff, constituind principiul Unitary Base Hypothesis 
(UBH)22, consideră că un afix, în cazul de faţă, înţelegem prefix, se ataşează unei 
singure baze, care aparţine unei categorii lexicale majore (substantiv, verb şi 
adjectiv). Pe de altă parte, Sergio Scalise, făcând referire la principiul aşa-numit 
Unitary Output Hypothesis (UOH)23, afirmă că orice afix poate forma lexeme 
aparţinând unei singure categorii lexicale majoritare.  

De altfel, cele două principii – completându-se în privinţa constrângerilor 
lexicale pe care le implică – sunt unite în principiul formulat de către Danielle 
Corbin, sub denumirea de principiul unicităţii categoriale (fr. principe d’unicité 
catégorielle, PUC).24 

Principiul unicităţii categoriale conferă fiecărui afix o „instrucţie categorială”25 
unică, responsabilă de capacitatea omogenă sau etorogenă a categorialităţii. Cu alte 
cuvinte, prefixele se pot ataşa oricărei baze (indiferent de natura lor morfologică, în 
diferite proporţii), ele însele fiind purtătoare ale instrucţiei semantice.  

De aici, rezultă faptul că putem aplica parametrul menţionat atât din 
perspectiva posibilităţilor combinatorii ale prefixelor cu diverse baze (input), cât şi 
din cea a categoriilor morfologice rezultate prin procesul derivării (output).  

 

 
Schema 1. Reprezentare input – output în procesul derivării delocutive 

                                                 
22 Mark Aronoff, 1985, p. 47.  
23 Sergio Scalise, Claudio Iaccobini, 2008, pp. 94-95.  
24 Danielle Corbin, 1978, I, p. 415.  
25 Danielle Corbin, 1999, p. 66.  
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b) „Semantica elementului legat’26  
Acest parametru, bazându-se pe criterii semantice, indică sensul instrucţional 

pe care îl comportă prefixele. Astfel, parametrul de natură semantică determină 
„sensul construit”27 al termenului derivat.  

c)”Atribuirea genului cuvântului constituit’ 
Parametrul menţionat, având la bază criterii morfologice, este inoperant în 

ceea ce priveşte derivarea delocutivă, întrucât acest fenomen presupune formarea 
unor verbe (postverbale şi postadjectivale, ţinând cont de bazele lor). Or, verbele 
nu prezintă categoria morfologică de gen, tipică claselor de cuvinte de natură 
nominală şi adjectivală.  

d) „Noţiunea de „centru” şi statutul endo- sau exocentric al cuvântului format’ 
Conceptele cu care se operează în cadrul acestui parametru, şi anume, centru, 

endocentric, exocentric, sunt preluate din gramatica distribuţională.  
Dany Amiot analizează conceptele de „endocentric” şi „exocentric” din 

perspectiva endocentricităţii semantice a unităţilor lexicale derivate. În acest sens, 
autoarea descrie aceste aspecte pe baza relaţiei hiponimie – hiperonimie.28 

a) Un cuvânt este endocentric dacă are un semnificat identic cu cel al bazei 
sale.  

b) În schimb, un cuvânt este exocentric dacă are un semnificat diferit de cel al 
bazei.  

c) Prin urmare, termenul „endocentric’ este hiponim/hiperonim cu termenul 
care îi serveşte ca „centru” semantic, iar termenul „exocentric’ nu este 
hiponim/hiperonim faţă de acesta.  
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The rumours and legends launched during the events of December 1989 hold a 

special place in Romania’s recent history. We are referring to those provocative, 
aggressive urban legends that emerged and were persuasively disseminated, starting 
with the afternoon of December 22nd 1989, by the national television and radio 
channels and later by the written press all over Romania and abroad. They spread 
over an extremely wide geographical area, even beyond the Romanian borders, being 
favoured by their transmission through national media channels; nonetheless, they 
have been little analysed historically and sociologically, although the specialised 
literature extensively approached these events from various angles and perspectives1.  

This can be explained by the particular nature of their content, which is 
typical of the military specialised (espionage and counterespionage) institutions 
that conceived them, a content related to diversion, disinformation and 
manipulation, by the context in which they emerged (revolution, protest 
movements, local armed conflicts, etc.), as well as by the harmful consequences 
they entailed: civilian and military casualties, destruction and appropriation of 
valuable goods that were part of the national cultural and historical patrimony, the 
ridicule of military actions in those days, meant to counterattack the omnipresent 
invisible terrorists’ ‘imminent’ assaults. Typically, such legends have a time-
limited duration, are conceived and launched during social, political crises, civil 
wars, armed conflicts and produce effects mainly in the short term, but also in the 
long run, depending on the purpose pursued by their sources. 

All the legends launched in December 1989 had a direct and immediate 
emotional impact on the mentality of large social and professional categories of our 
country, being designed to disinform, manipulate and negatively influence the 
masses; the inducement of feelings of anxiety, fear, physical insecurity, terror 
ultimately created a background of chaos that thousands of people fell victim to 
(both civilians and militaries were either killed or wounded).  

The effects of these legends were immediate: several activists from the second 
and third echelons of the former Communist Party established themselves as the 
political leaders of Romania; an important institution of the national security 

                                                 
1 More than 500 volumes have been published. Based on these legends, they approach the 

events from different points of view, namely from the perspectives of the various institutions 
involved, such as the Army, the former Securitate and Police officers, or of the various 
personalities directly engaged in those events, such as Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, 
General Victor Atanasie Stănculescu, etc. 
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system, the Securitate as a whole, was denounced and later dissolved; the entire 
Army was blamed for the direct involvement in the repression of riots in Timişoara 
and Bucharest (until December 22nd, 1989); the individual disparagement of several 
superiors from the Ministry of National Defence, that of Internal Affairs and from 
the Department of State Security who did not execute Nicolae Ceauşescu’s orders 
to shoot the demonstrators, etc. 

Furthermore, at a later stage, these legends were designed to prompt the 
withdrawal from the streets of protesters, whose large-scale, out-of-control 
movements the newly established political leadership from Bucharest feared. 
Ultimately, these legends, even with all the tragic consequences they triggered, 
accelerated the fall of the totalitarian communist regime and its replacement with a 
modern democratic system.  

Of the numerous diversionist legends which emerged in December 1989 and 
which entered the “black” history of that period, there were some defined by such 
phrases as: “foreign tourists have invaded Romania”, “terrorist-Securitate”, 
“poisoned water”, “blood infestation”; “fanatic orphans” raised to blindly obey 
Ceauşescu; “ammunition and guns carried to the church in the kollyva basket or 
hidden under the skirts of terrorists disguised as old women”.  

Prior to the events that occurred after December 16th, 1989, a legend seized the 
public mentality, namely that of the “invasion” of Romania by numerous groups of 
‘foreign tourists’, generally young men with an athletic physical constitution, who 
spoke Romanian and Russian and who were driving cars registered in the USSR: 

“During the 1989 revolution, tens of thousands of Soviet tourists, most of them 
from Bessarabia, invaded Romania; they were, in fact, the triggers of the revolution. 
Supposedly, they were not at all real tourists, but undercover KGB agents”.2  

“I know from a friend that, when the Revolution broke out in Romania, there 
was an impressive movement of forces on the eastern front. Thousands of KGB 
agents from the present-day Republic of Moldova had crossed the border a few 
months earlier and worked pro-revolution, instigating to revolt. Un unknown 
number of tanks were near the border, ready to cross it in case the revolution had 
succeeded. The purpose was to establish a regime of anarchy and civil war, and 
later on the Soviet power would have intervened to ‘settle down’ the situation. 
Soviet helicopters wanted to cross the border in the Jassy area. But the Chief of the 
General Staff of Moldova intervened, stating that he would shoot anything and 
anyone pushing the border. Such deployments may have occurred in other areas of 
the country, for example in the west.”3  

Apparently, the legend of the invasion of foreign tourists is not completely out 
of touch with reality. This is proved by Raportul SRI privind revoluţia din 

                                                 
2 http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=139880&st=18 (published July 22nd, 2007, 

accessed on February 23rd, 2012). 
3 http://mituriurbane.vira.ro/category/mituri-urbane/conspiratie/page/2/ (published February 

21st, 2007, accessed on February 23rd, 2012). 
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decembrie 1989 (‘The Romanian Intelligence Service Report on the revolution of 
December 1989), according to which, on December 19th only, 207 cars registered 
in the USSR passed through Braşov County on the Braşov - Făgăraş – Sibiu route, 
and on December 21st and 22nd the Soviets occupied the parking lots of several 
hotels. The Securitate units in charge of monitoring them reported that most of 
them were Bessarabian and spoke Romanian (Cartianu et al., 2011: 218). In 
Constanţa County too, in December of 1989, there was a wave of ‘tourists’ who 
entered the country through the border crossing points of Vama Veche and Negru 
Vodă in cars registered in Ukraine, Russia and Bulgaria. The passengers (four or 
five in each car) were usually robust, short-haired men. Furthermore, Raportul 
Comisiei senatoriale privind acţiunile desfăşurate în revoluţia din decembrie 19894 
(‘The Report of the Senate Commission regarding the events that occurred during 
the revolution of December 1989’) specifies in vol. I, on page 618, that starting 
with December 9th 1989 the number of Soviet tourists in private cars increased up 
to 80-100 a day and that, during routine checks carried out on such cars, the traffic 
officers found that some occupants were actually militaries.  

During the bloody events of Timişoara, Bucharest and other areas in the 
country where casualties were reported, many witnesses signalled the presence of 
such “tourists” who were discussing in Russian or in Romanian with a pronounced 
Russian or Bessarabian accent. Some of them were involved in shootouts with 
Romanian military forces who had set up check points at the main entrances of 
some cities.  

By far, the diversionist “terrorist-securitate” legend, launched aggressively and 
persuasively first by the national television and then supported by the main 
international media channels, was that which triggered violent actions with extremely 
serious consequences, thus leading to numerous victims among the civilians and 
militaries: officially, 957 deaths were recorded from the 22nd to the 25th of December 
(of the total number of 1,116 deceased during the events of December 1989).  

It should be noted that this particular phrase was first launched and broadcast 
in the afternoon of December 22nd, when General (res.) Nicolae Militaru, who had 
been the Chief of the General Staff and vice-minister of the Ministry of Defence in 
the 1970’s5, appeared in the Romanian Television studios. He justified his presence 
at the television by stating that he had been a “victim” of Ceauşescu’s totalitarian 
regime and vehemently required the armed forces to cease the slaughter6 at a time 
when, all over the country, the troops had been ordered to withdraw to the barracks 
and all the institutions of the defence system, public order and national security 
                                                 
4 Available at http://posturi.files.wordpress.com/2013/01/schimbarea_vol-i_si-cu-anexe_.pdf 

(accessed on August 21st,). 
5 He was identified as a Soviet agent and in 1978 he was removed from the command of the 

General Staff; then, in 1983, he was put in reserve. 
6 See Gen. Militaru’s address on TVR from December 22nd, 1989, available at 

https://www.youtube.com/watch?v=wcBdsubmLcA&feature=related, Revolutia din 1989 part 
4 (publishedon January 1st, 2007, accessed on August 21st, 2014). 
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(Ministry of National Defence, Ministry of the Interior, Department of State 
Security) had publicly declared their adhesion to the revolution, while, in the 
afternoon of the same day, the presidential couple had been arrested at Târgovişte.  

The irrational, aggressive and persuasive information bombardment, triggered 
by the (so-called ‘Free’) Romanian Television by broadcasting contradictory 
rumours/news and press releases according to which paramilitary groups that were 
loyal to the former dictator or the Securitate military troops were allegedly 
attacking the army and other civil institutions, created an atmosphere of extreme 
nervousness among the participants in the events and those who were watching 
everything on TV. All the more so as many such “messages” were vehemently 
supported by several emanaţi7of the Revolution and the anti-Securitate psychosis 
instilled into people’s minds was to entail numerous abuses and excesses.  

In fact, creating a false target towards which all economic, social, political, 
religious dissatisfactions, historically accumulated in society in a certain period of 
time, should be directed is a crowd manipulation technique, verified and confirmed 
throughout history. The people’s negative perception, even fear, related to the 
Securitate was also played upon. 

The “Securitate-terrorist” legend was amplified by the media and persuasively 
sustained by public persons who, owing to repeated appearances on national radio 
and television channels, had already penetrated the public consciousness (Ion 
Iliescu, Silviu Brucan, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Mircea Dinescu, Ion 
Caramitru, Gen. (res.) Nicolae Militaru and so on). 

All these allegations were designed to basically trigger the hunting of any 
Securitate employee (espionage, counterintelligence, anti-terrorism units, etc.). 
This is what can be called a disindividualisation of the “enemy” in which the 
journalist Bogdan Ficeac identifies a manipulation technique that aims to 
encourage aggressive behaviour (Ficeac, 1997: 22). The techniques of 
dehumanising the enemies by describing them as dangerous monsters, by depriving 
them of any human trait makes it possible for executants (ordinary people, for the 
most part) to exterminate them without hesitation or remorse (Ficeac, 1997: 22). 

In order to sustain the “Securitate-terrorist” diversionist legend, aggressively 
and persuasively launched on December 22nd mainly on the National Television in 
Bucharest and several other county capitals in the country, armed units belonging 
to the Department of State Security, officers or militaries from the Securitate 
troops, were drawn to conflict areas – an order given even by Army officers – 
under the pretext of neutralising alleged terrorists; they were to be slain and later 
presented to the public as “terrorists”. 

Such a bloodcurdling event occurred on the evening of December 23rd 
1989, in front of the Ministry of National Defence head office. Two USLA 
(Special Counter-terrorism Unit) troops had been called to neutralise the attacks 

                                                 
7 The term emanat was frequently used after the 1989 Revolution, usually ironically, and 

designated a person that had no contribution or merit to the events, but benefited from them.  
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of terrorists “infiltrated” into the buildings around the ministry. An Army 
subunit, that was also here, opened fire, without warning, against the two 
USLA vehicles killing eight officers, including their commander, Gheorghe 
Trosca. On the two armour-clad vehicles someone wrote “terrorists” and the 
bodies of the fighters were left in the street and desecrated until December 28th. 
Moreover, the commander was decapitated and his head was placed as a 
“trophy” in a tyre with a cigarette in his mouth8. The next day, the survivors of 
this massacre and the entire Romanian people learned from radio, TV and the 
written media that USLA “terrorists” had “attacked the National Defence 
headquarters” where the new leaders of the country had gathered. 

That same night of December 23rd/24th another diversion with similar tragic 
consequences happened at Otopeni Airport. Students from Câmpina School of 
Signals of the Security Troops Command had received orders to head for the 
airport and help the military defence unit there. But, on arrival, the National 
Defence Ministry unit started to shoot at the Câmpina brigade; the slaughter 
resulted in 40 dead and 13 injured cadets.  

Generalised terror was set up by the dissemination of rumours announcing 
catastrophes, reprisals, attempts, and the use of words with heavy significance: 
poison, blood, terrorist etc. Here is an example: 

“A motorised armour-clad convoy is heading for Piteşti to occupy the atomic 
point, the refinery, the cyanide reservoirs, the dam from Curtea de Argeş… the city 
of Piteşti may completely disappear from the map […] we demand that the Army 
intervene… we demand the people to urgently go there, to intervene… the aviation 
to intervene, everyone that can do anything to stop the armour-clad convoy…”9. 

Another legend launched on national television, which produced strong 
emotions and feelings of fear, panic and revolt among those who were watching 
the Romanian revolution live, was that about the “infestation of the drinking 
water by the terrorists”, namely of water treatment plants and reservoirs that 
supplied urban communities. Teodor Brateş, the deputy chief editor of the 
television news department: “Inimical groups, the Securitate officers, have 
poisoned the water at Sibiu, Timişoara. Water should be filtered before 
consumption”10. 

                                                 
8 See the article “Crimele Revoluţiei: măcelul de la MApN” in Adevărul newspaper, available at 

http://adevarul.ro/news/societate/crimele-revolutiei-macelul-mapn-
1_50ad16c87c42d5a6638e7aa3/index.html (published on November 29th, 2009, accessed 
on August 21st, 2014). 

9 See the documentary “Piepturi goale şi buzunare pline”, produced by Cornel Mihalache, 
available at https://www.youtube.com/watch?v=oyDGVjr4-88 (loaded on January 5th, 2013, 
accesses on August 21st, 2014) - Cazimir Ionescu’s address on the Romanian National 
Television, December 22nd, 1989. 

10 TV address, December 22nd, 1989, available at 
https://www.youtube.com/watch?v=jp02KojXhCc (loaded on September 5th, 2010, accessed 
on August 21st, 2014). 
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In order to emphasise with intensity (and produce a strong emotional effect 
in people’s minds) that the “terrorists” were capable of any abominable deed to 
rescue the Communist dictatorship and Nicolae Ceauşescu, another legend was 
launched on the National Television as well, that of the “infestation of the blood” 
used for transfusion, which points out that this legend, just like all the others, had 
all the features of an organised diversionist action. The two TV employees Victor 
Ionescu and Teodor Brateş, who were actually the main broadcasters of alarmist 
legends on the national channel, announced on December 22nd in the afternoon 
that the terrorists had “destroyed the blood deposits in hospitals”11, which is 
utterly untrue as are all the other diversionist legends that were meant to generate 
fear and terror among the population. 

Another legend which aimed to call attention to the omnipresence and 
unlimited military power of the “invisible terrorists” was launched in Studio 5 
of the Romanian ‘Free’ Television, again in the afternoon of December 21st. 
The citizens were warned that they could fall victim to terrorists even in 
churches while attending the service; that the terrorists were carrying munitions 
and guns in baskets of kollyva or had disguised as old women and hid the 
weapons under the skirts; that the terrorists were hiding in cemeteries and 
attacking those who came there: in Sibiu, “there’s shooting coming from the 
cemetery chapel” and “terrorists were seen coming in and out of the chapel 
with chests full of weapons”; there was also information that next to the 
Romanian-Hungarian border, between Crişul Alb and Beba Veche, and in the 
vicinity of the Romanian-Yugoslavian border, between Beba Veche and the 
Nera river, groups of terrorists were hiding in the cemeteries of the frontier 
localities (Sava and Monac, 1999: 325-328).  

Other such alarmist rumours were: the infestation with viruses and toxic 
substances of the great animal farms in Jassy County, hence their products (meat, 
milk) were harmful to consumers; the terrorists planting bombs under the main 
bridges of the county or mining the power plant and the oxygen plant of Oţelul 
Roşu (Sava an Monac, 1999: 323).  

Journalist Bogdan Ficeac considers the Romanian revolution to be “an 
exceptional factual material for identifying the many manipulation techniques 
that functioned perfectly, from the radio-electronic war to the television’s 
decisive role in magnetising the masses” (Ficeac, 1997: 22). According to him, 
maintaining a permanent state of tension makes it possible to render the 
individual vulnerable, hence easy to manipulate. The confusion created during 
the revolution of December 1989, the rout, alongside the rumours about terrorists 
and tragedies increased the state of tension, inhibiting reason and prompting 

                                                 
11See the documentary “Piepturi goale şi buzunare pline”, produced by Cornel Mihalache, 

available at https://www.youtube.com/watch?v=oyDGVjr4-88 (loaded on January 5th, 2013, 
accesses on August 21st, 2014) and the volume Revoluţia română în direct (ed. by Mihai 
Tatulici), pp. 47-61. 
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ordinary people to kill their fellowmen (Ficeac, 1997: 21). The release of the 
legends and rumours previously discussed aimed to establish a generalised reign 
of terror by exploiting fear – fear of repression, of cruelty, of death.  
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Forţa creativă argheziană a modernizat şi, în acelaşi timp, a autohtonizat 

poezia românească, printr-o înnoire de fond, de substanţă, o înnoire internă.  
Prin Arghezi, poezia românească a dobândit o altă limbă şi o altă gândire. El a 

îmbogăţit şi înnoit vocabularul poetic românesc prin impunerea nu numai de termeni 
până la el, consideraţi tabu, ci şi de alte vorbe fără acces, până atunci, în literatură, 
recoltate din toate zonele şi straturile limbii. Astfel, se remarcă în opera argheziană 
vocabule şi locuţiuni periferice, argotice, de exemplu, pute, şezut, păduchi, bă; forme 
populare, multe regionale: băniţi, grăniţi, cucuvăi, părete; arhaisme: hrisov, slovă, 
stih; termeni religioşi: mătănii, hram, pomelnic, parastas; neologisme: crepuscul, 
atroce, impudoare; cuvinte şi expresii din limbajul familiar: niţică, oleacă, şi din 
limbajul copiilor: mânca-o-ar mama, papa.Arghezi utilizează şi cuvinte din sfera 
cotidianului: utilitar, prozaic, canapea, pălărie sau dinsfera produselor 
meşteşugăreşti: mărgele, giuvaere, brăţări, cristale. Un alt element inovator sunt 
vocabulele create: nefire, nevieţi, nefemeie, descremenit. Banalitatea nu e ucisă însă 
atât prin lansarea de cuvinte noi, cât prin relaţiile în care sunt puse cuvintele, prin 
„potrivirea” lor: tâlhar de ceruri, crâmpeie mici de gingăşii. Astfel, pentru Tudor 
Arghezi poezia înseamnă cuvinte potrivite de un artist al cuvântului, care contopeşte 
slova de foc (inspiraţia) şi slova făurită (meşteşugul). 

Prezentând aspecte ale limbii poetice argheziene, exegeţii poeticii lui Arghezi 
au făcut asocieri cu limbajul creatorului „esteticii urâtului”, Charles Baudelaire. 
Cel dintâi care a remarcat aceasta a fost Eugen Lovinescu care aprecia că „întâia 
fază a poeziei d-lui Arghezi se caracterizează printr-o influenţă baudelairiană”1, 
pentru ca, mai târziu, Vladimir Streinu să găsească, în creaţiile poetului francez şi 
în cele ale lui Arghezi, elemente lexicale comune – metoda hazardată, după cum 
recunoaşte chiar autorul, dar ilustrativă:  

„Cuvintele lui Baudelaire le iau, din goana ochiului, cum se întâmplă: 
bourbeaux, puer, helminthes, chancre, crachet, cadavre, fange, tette, ver, carcases, 
brute, agathe, pestilance, le boue, velour, la brute, la plaie, serpents, le bourreau, 
velours, cracher, suave, venin, florentine. Transcriu şi vocabularul lui Arghezi 
după aceeaşi voie a răsfoirii: venin, ocara, mucegaiuri, bube, noroi, scârbit, 

                                                 
1 Eugen Lovinescu, 1969, p. 409. 
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putregai, florentina, tată, otrava, mocirla, limbrici, şerpi, nămoluri, coptura, se 
impuţi, brute, suav, călău, hoit. 2 

Universul poetic arghezian cuprinde tot ceea ce frământă dintotdeauna condiţia 
umană. Poetul, damnat prin origine la concret, dar însetat de absolut, s-a războit o 
viaţă întreagă între certitudine şi incertitudine, între credinţă şi tăgadă, într-un 
Dumnezeu care se confundă cu ideea de adevăr, cu harul poetic.  

Psalmii lui Arghezi sunt mărturia unei stări agonice, a luptei interioare în 
căutarea lui Dumnezeu, pe calea certitudinii materiale sau a revelaţiei. Chiar când 
domină sentimentul îndoielii, nevoia credinţei se afirmă impetuoasă, ca o 
recunoaştere indirectă a lui Dumnezeu. Ipostazele poetului psalmist sunt extreme: 
poetul e când „beat” de har, protejat al divinitaţii, dăruit cu har poetic şi mistuit de 
patima cerească, când lipsit de har, „tâlhar de ceruri, căutând să uzurpe locul 
divinităţii; când este în graţia lui Dumnezeu, când e alungat departe de el, 
comunicând cu el sau implorând zadarnic un semn. 

„Între credinţă şi tăgadă”, psalmii arghezieni sunt o pendulare, „mărturia unei 
stări agonice a luptei interioare în căutarea lui Dumnezeu pe calea certitudinii 
materiale a revelaţiei”3, cum observa Şerban Cioculescu. 

Limbajul Psalmilor confirmă intenţia exprimată în arta poetică argheziană, dar 
se individualizează conform specificului fiecărui mesaj. Remarcăm, între cele mai 
uzitate elemente lexicale, precum slugărnicie, beteşug, a înţărca, şubred, ţarc, a 
potcovi, beznă, putregai, blid, nemernic, majoritatea fiind preluate direct din 
limbajul uzual popular. Acestea capătă, în context, parfum şi culoare, determinând 
o emoţie estetică autentică: 

„Vreau să pier în beznă şi în putregai”; „Nu-mi vreau cu stele blidu-nvăluit”, 
„Nu-i nimeni nemernic şi singur ca Isus”; „beteşugul ce-l ucide”. 

Alături de acestea apar expresii ca a doborî grămadă, a lua în seamă, a isca 
primejdii, a pune picioru-n bătătură, cu dublu efect: creează o stare de comunicare 
orală şi fac să transpară o anumită apropiere a umanului de divin. Acelaşi efect îl 
are şi folosirea persoanei a II-a în mimarea comunicării cu Dumnezeu: 

„Cu ochii, Doamne -n turla-ţi milostivă”; „Uită-te, Doamne, jos de tot, în jos”; 
„Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură”; „Când magii au purces după o stea/ Tu le 
vorbeai.” 

Există un fond de cuvinte din vocabularul religios care dă tonalitatea 
dominantă Psalmilor sau modificări de topică specifice acestei categorii poetice: 
ruga, rugăciune, a îngenunchea, Sfânta Scriptură, magi, înger, milostiv, milă, 
neputincios, Tărie, isop, porunci, învăţăminte, arhanghel.  

Topica dă senzaţia de vorbire arhaică sugerând patina timpului:  
„N-am aşteptat un înger s-aducă-ne isop”; „Numai suferinţa cerului păcat/ 

Nu-i să tulburi apa din Iordan”; „De-ajuns a fost ca nezărit/ Să te zăresc şi-am 
tresărit”. 

                                                 
2 Vladimir Streinu, 1976, p. 169. 
3 Şerban Cioculescu, 1971, p. 43. 
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Impresia dominantă de oralitate este dată de prezenţa expresiilor de nuanţă 
regională, unele întâlnite în texte populare: „aşa se povesteşte”; „nu mi-ai pomenit 
de mormânt”; „îţi trebuia loc slobod”; „am apucat pe drumul”; „a drămui”; „cu 
tine să mă măsor”; „gătită masă pentru cină”; „a lăsa uitării”. 

Este notabilă observaţia lui Tudor Vianu că Arghezi „a procedat astfel ca toţi 
marii înaintaşi ai literaturii noastre, ca Alecsandri, Eminescu, Creangă, 
Caragiale, Sadoveanu, genii ale oralităţii în primul rând, scriitori a căror forţă şi 
valoare provine din felul în care au ştiut să ducă până la o treaptă înaltă a 
expresivităţii graiul tuturor, graiul poporului întreg.”4 

Cuvântul este, după spusele poetului, o „unealtă firavă şi dură” cu care se 
poate construi un mesaj convingător numai dacă este receptat în intenţia sa poetică. 
„Fiecare scriitor – observă Arghezi- este un constructor de cuvinte, de catapetesme 
de cuvinte, de turle şi de sarcofagii de cuvinte. Cuvântul construit poate să aibă 
gust şi aromă; poate oglindi în interiorul lui profunzimi imense pe o singură latură 
lustruită; el dă impresii de pipăit aspru sau catifelat după cum sapa-n lespezi sau 
se strecoară prin frunze (…) Nici un meşteşug nu este mai frumos şi mai bogat, mai 
dureros şi mai gingaş totodată, ca meşteşugul blestemat şi fericit al cuvintelor.” 

Pentru înţelegerea corectă a mesajului poetic arghezian este necesară şi analiza 
structurală a textului, organizarea gramaticală a acestuia. Conştient de rolul 
organizării formelor, poetul observă că „poezia pune puţine probleme de vocabular 
dar foarte multe de organizare, de rânduială nouă în cuvinte”.  

Psalmii folosesc, spre exemplu, verbul la imperfect şi perfect compus, spre 
deosebire de alte texte poetice, unde sunt frecvente prezentul şi perfectul simplu, ca 
urmare a intenţiei de evocare, de a surprinde acţiuni trecute, determinate: plângea, 
trecea, ajungea, priveai, am dat, ai făcut. 

Adesea este folosit condiţionalul-optativ al verbelor pentru a exprima aspiraţia 
spre divin aş da, aş putea, m-aş umili, m-aş ruga, parc-aş fi, aş măguli, aş încerca 
şi conjunctivul să găsesc, să nu se ştie, să oprească, să te slujesc, să te cânt, să-
ncep, să m-asuprească, să-mi vorbeşti, să cânt, să dai, să te pipăi, să urlu, să-ţi 
cânt, să leagăn. 

Se remarcă şi preferinţa pentru formele pronominale în dativ cu nuanţă de 
dativ etic, precum şi a formelor neaccentuate ale pronumelor la persoana I singular. 

Un regim special are verbul a fi care poate fi clasificat, la rândul lui, în două 
categorii: a fi- semnificând contingentul, determinarea, timpul critic şi a fi - 
semnificând netimpul, veşnicia, timpul mitic; această dihotomie fie că sugerează 
„viziunea lipsei de viziune”, fie lipsa de certitudine, fie amestecul de absenţă şi 
prezenţă a divinităţii, ambiguitatea faţă de ceea ce nu poate fi văzut, faţă de ceea ce 
nu se arată:  

                                                 
4 Tudor Vianu, 1964, p. 41. 
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„Tu eşti şi-ai fost mai mult decât în fire/ Era să fii, să stai, să vieţuieşti -/Eşti 
ca un gând, şi eşti şi nici nu eşti, /Între putinţă şi - ntre amintire.”//(Ps. 7)- versuri 
care trimit, la Teoria ideilor lui Platon: „este ceea ce nu este şi nu este cea ce este”.  

Verbele care vizează câmpul semantic al profanului (a drămui, a se măsura, a 
pândi, a ucide, a doborî, a râvni, a tulbura, a răsturna) asociate cu pronume şi 
adjective pronominale (te, cu tine, tău), precum şi substantivele printre care 
vocativul Doamne, Părinte, ţintesc conturarea tăgadei, a revoltei, a îndoielii, a 
mortificării; sugerează frământarea acerbă a psalmistului, incertitudinile, tânjirea 
după o altă condiţie existenţială. 

Verbele care vizează depăşirea profanului (a arde, a căuta, a gândi, a sluji, a 
închipui, a îngenunchea) asociate cu pronume, adjective, substantive, sugerează 
starea de obedienţă, de evlavie, chiar credinţa.  

„Credinţa” şi „tăgada”, cele două dimensiuni ale cunoaşterii, puse alături de 
verbele a ucide, a cere şi a îngenunchea, sunt aspectele grave ale dramei 
argheziene: umilinţa în faţa perfecţiunii divine sau renunţarea la relevarea lui 
Dumnezeu par a fi incompatibile. Psalmistul intuieşte zădărnicia întreprinderii sale, 
dar nu are curajul unei decizii definitive. Prin expresia „să te dobor grămadă”, 
poetul reduce în mod voit dimensiunile „vânatului” său pentru a-şi minimaliza 
gestul şi a-şi micşora „vina” de a unelti împotriva Divinului. 

În încrâncenata luptă cu sine, Psalmistul se izolează de semeni. El manifestă o 
revoltă pasivă, deşi verbal profesează o agresiune intolerabilă: 

„Singuri, acum, în mare ta poveste,/ Rămân cu tine să mă mai măsor./ Fără să 
vreau să ies biruitor,/ Vreau să te pipăi şi să urlu: „Este!”.  

Făcând parte dintr-un „spectacol care nu se mai termină�5, psalmii, cu terenul 
lor „accidentat” sunt, dincolo de tenta religioasă, adevărate arte poetice. Paralel cu 
experienţa religioasă sau cu cea morală a psalmistului, eul liric promovează, înainte 
de toate, un mesaj estetic. Unui Dumnezeu estetic6 îi corespunde o revelaţie pur 
estetică, astfel că îndoiala, mortificarea, tăgada, revolta, credinţa, evlavia, depăşind 
accepţiunea religioasă, devin trepte - ipostaze în „ asceza� eului liric spre piscurile 
exprimării inexprimabilului. 

Cu privire la sintaxa propoziţiei, observăm folosirea predicatului nominal 
format cu ajutorul verbelor copulative a (se) face, a ajunge. În general, subiectul 
este exprimat prin pronume sau este subînţeles. Poetul preferă valori impersonale 
ale verbelor pentru a crea imaginea unei anumite distanţări faţă de obiectul 
adoraţiei:  

„Hrănit cu piatră şi-adăpat cu vânt,/ De-a fi-n vecii o streajă mă-nspăimânt./ 
Mi-e foame de nisip şi lut /Şi dor de apele din care n-am băut.” 

Observăm, în strofa de mai sus, faptul că primele două versuri cuprind două 
verbe la participiu şi unul la prezent. Din punct de vedere formal, primele trei verbe 
indică acţiuni care suntsubordonate celui de al patrulea: mă-nspăimânt. Semantic, 

                                                 
5 Emil Cioran, 2002, p.12. 
6 Tudor Arghezi, Versuri, prefaţă de Ion Caraion, Editura Cartea Românească, 1980. 
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ultimul verb exprimă teama faţă de ideea exprimată de a fi hrănit cu piatră şi adăpat 
cu vânt, precum şi de „a fi -n vecii streaja”, adică de a trece în mineral. Verbul „a 
fi” aşezat în deschiderea versului al treilea, putea fi folosit sub forma „să fiu”, dar 
ar fi dus la diminuarea forţei, expresive a următoarei fraze poetice şi ar fi estompat 
forţa verbului precedent: „mă-nspăimânt”. 

Versurile trei şi patru formează fiecare propoziţii principale în raport de 
coordonare copulativă, „Mi-e foame de nisip şi lut / şi dor de apele…”, urmate de o 
propoziţie atributivă care determină substantivul apele.  

Predicatul verbal al primei propoziţii este subînţeles în următoarea propoziţie 
unde este prezent doar subiectul „dor” ceea ce dă întregii comunicări unitate şi 
senzaţia de concentrare, de economie lexicală.  

Există şi o simetrie pronominală, versul al treilea debutând cu dativul 
pronumelui personal, persoana I, forma neaccentuată, iar versul al doilea 
încheindu-se cu acelaşi pronume în acuzativ. Strofa face parte din volumul Alte 
cuvinte potrivite şi exprimă ideea rezistenţei poetului în faţa veşniciei ca urmare a 
genezei sale din nisip şi lut, elemente ale naşterii primordiale. 

Ceea ce aduce o notă distinctivă acestor „căutări metafizice”7 - cum numeşte 
Alexandru George psalmii arghezieni- este şi puterea de mortificare a misticului.  

În aşa- numiţii psalmi ai tatonărilor (primii doi din Cuvinte potrivite), 
paralelismul contrastant dintre timpurile verbelor vizează în cadrul periplului 
spiritual al eului liric, două etape complet diferite, şi anume: un trecut reprobabil al 
insului satanic - care, fireşte, îi repugnă acestuia şi un alt timp, superior primului, 
cel prezent în care se produce conştientizarea păcatului - un timp pe care Marian 
Popa îl numeşte al bunei-credinţe:  

„Poetul pare a fi întruchiparea bunei - credinţe, care verifică postulatele 
vieţii, iar verificarea duce la îndoială, disperare, umilinţă, revoltă, smerenie.”8  

Mortificarea propriu-zisă – ca moment de răscruce în asceza misticului – se 
evidenţiază, la nivelul textului, prin verbe la timpuri trecute: am dorit, m-am 
strecurat, am prădat, deprins - am, făcui, cercasem. Stocarea tuturor faptelor 
aparţinătoare acestui trecut sumbru care pare să fi pus stăpânire definitivă pe toată 
fiinţa celui în cauză - vor căli sufleteşte.  

Mortificarea propriu-zisă o întâlnim printre altele, în ultima strofă din Psalmul 
I (Aş putea vecia cu tovărăşie):  

„Vreau să pier în beznă şi în putregai, / Ne-ncercat de slavă, crâncen şi 
scârbit./ Şi să nu se ştie că mă dezmierdai/ Şi că-n mine însuţi tu vei fi trăit”.  

Nimicirea trupului – cum făceau misticii pentru „a stoca din el un plus de 
putere”9 - este echivalată cu începutul unui nou drum spre purificare.  

Verbele la prezent marchează trecerea de la mortificare la înfiriparea bunei - 
credinţe:  

                                                 
7 Alexandru George, 1970, p. 85. 
8 Ibidem. 
9 Emil Cioran, 2002, p. 60.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 156

„Sunt vinovat că am râvnit / Mereu numai la bun oprit.”- (Psalmul II - Sunt 
vinovat că am râvnit) - virtute care face casă împreună cu îndoiala, cu tăgada, cu 
prejmuirea şi cu revolta. Prejmuirea din Psalmul III (Tare sunt singur, Doamne, şi 
pieziş) – supranumit de Nicolae Balotă psalm al „însingurării, al părăsirii”10 şi 
construit în jurul ideii de retragere a sacrului, ar ţine tot de mortificare.  

Abandonat de pe orbita firescului de un Deus Absconditus11, condamnat la 
sterilitate asemeni „copacului pribeag”, eul liric tânjeşte după rod, tot aşa cum 
tânjeşte după o revelaţie: „În rostul meu tu m-ai lăsat uitării/ Şi mă muncesc din 
răsputeri şi sânger.” Mărturisire nu fără reproş.  

Asistăm aici la o denudare a sacrului. „Prins între vecii şi ceaţă”, eul liric 
tânjeşte după o revelaţie: „Trimite, Doamne, semnul depărtării, / Din când în când, 
câte un pui de înger”.  

Şi de data aceasta, prezentul verbelor sugerează nesecata combustie interioară: 
tânjesc, aştept, nu am, slujesc - a celui care se mortifică, iar imperativul, asociat cu 
vocativul doamne, sugerează ruga ardentă. 

Trecerea bruscă de la reproş la cuvinte de laudă şi invers, de la tăgadă la 
credinţă şi invers, de la ironie la evlavie şi invers, evidenţiază faptul că îndoiala 
este „una din stările sufleteşti fundamentale ale poetului psalmist”12 care tutelează 
întregul registru de sentimente şi stări. Îndoiala deschide, în fapt, orizont ironiei cu 
care eul liric evaluează retragerea sacrului în Psalmul V (Nu-ţi cer un lucru prea cu 
neputinţă) – „un lamento al creaturii părăsite”13 şi care are la bază obsesia 
argheziană a unui Deus otiosus14 – de unde mostra de refuz a revelaţiei. Din nou 
prezentul verbelor vizează mixtura de sentimente care definesc sufletul eului liric: 
„Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des...” 

Poezia „neliniştii mistice”15 care are în centru tânjirea eului liric spre 
nemărginire - dă contur limbajului răzvrătirii – „al confesiunii refulate – un 
derivativ care este subjugat celui al pocăinţei”16. Aşadar, dacă neliniştea 
argheziană se declanşează atunci „când obiectul credinţei nu e găsit”17, credinţa 
reprezintă, aşa cum precizează Mircea Scarlat: „elementul structurant al poeziei 
argheziene şi principalul provocator al tensiunii lirice”18; ea trebuie privită şi aici 
ca un continuu suiş, în ceea ce priveşte desăvârşirea spirituală a omului. Abaterile, 
redate prin manifestări precum pribegia, tăgada, revolta, nu fac altceva decât să o 
consolideze.  

                                                 
10 Nicolae Balotă, 1977, p.  
11 Ibidem. 
12 Nicolae Balotă, 1977, p. 45. 
13 Ibidem 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Pompiliu Constantinescu, 1967, p. 78. 
17 Nicolae Balotă, 1977, p. 67. 
18 Ibidem. 
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Asocierea unor termeni cum ar fi substantiv concret – substantiv abstract: 
tâlhar de ceruri; şoim (vânat) – Dumnezeu; vulturi – Tăria; pui de înger; peşti – 
stele; grămadă – cer; arcul - Dumnezeu; ceaţă - vecii; aripă – înger; tăgadă – 
credinţă19– exprimă dorinţa arzătoare de concretizare a abstracţiunilor. 

Termenii creaţiei asociaţi cu cei ai profanului sau ai sacrului – stihuri, scripcă, 
melodie, cântec, oglindire, apă (oglindă), cuvinte, ivire, blidul, cântă, trâmbiţe, 
izvor, truda, înger, rugăciune, candelabru, altar, povaţa, pâinea (termeni 
omonimici) – au rolul de a sugera nevoia palpării impalpabilului (ex. imaginea 
artistică); nevoia identificării hranei sufleteşti a omului, care este, pe de o parte, 
sfera religiosului, pe de alta – cea a artisticului.  

O mare expresivitate o au termenii care vizează dihotomia: Timp critic – Timp 
mitic. Ei sugerează ponderea celui dintâi şi ineficienţa celui de-al doilea în 
gândirea omului modern muncit de angoasă şi anxietate. Termeni ca ceas, ceaţă, 
grădină, timpul rupt, clipă- stau faţă-n faţă cu marea stepă, veşnicia, vecii. 
Împerecherea lor sugerează că Timpul mitic s-a criticizat, s-a demitizat, aşa cum se 
întâmplă şi în lirica lui Lucian Blaga.  

Sugestia textului poetic este reprezentată de figurile de stil:  
- epitete – „te caut dârz”, „visul meu [...] cel frumos”, „taurul sălbatec”, 

„marea ta poveste”, „să ies biruitor”; 
- comparaţii - „Şi te pândesc în timp, ca pe vânat”, „Ca-n oglindirea unui 

drum de apă”, „Ca taurul sălbatec când s-adapă” accentuează îndoiala filozofică; 
- metafora de factură populară „şoimul meu cel căutat”, care sugerează 

Divinitatea. 
Noutatea absolută a limbajului arghezian constă în opoziţia dintre sfere 

lexicale total deosebite, astfel încât sublimul şi grotescul, seninul si noroiul îşi 
găsesc locul deopotrivă în lirica sa: 

„E pardosită lumea cu lumină,/ Ca o biserică de fum şi de răşină,/ Şi oamenii, 
de ceruri beţi,/ Se leagănă-n stihare de profeti./ Rece, fragila, noua, virginala, 
Lumina duce omenirea-n poală.” (T. Arghezi, Vânt de toamnă).  

„Pe tine, cadavru spoit cu unsoare, /Te blestem să te-mpuţi pe picioare,/ Să-ţi 
crească maduva, bogată şi largă,/ Umflată-n sofale, mutată pe targă. Să nu se 
cunoască de frunte piciorul,/ Rotund ca dovleacul, gingaş ca urciorul.” (T. 
Arghezi, Blesteme). 

În cele două texte, contrastul nu este numai de limbaj, ci şi de viziune între 
imaginea oamenilor îmbătaţi de o lumină sacră şi cea a oamenilor supuşi unui 
proces de germinaţie anarhică şi grotescă.  

Metafora argheziană este, uneori, străbătută de sensuri înalt filosofice: „Seara 
razvrătită” este adâncul Genezei din care ies la lumină, într-un uriaş proces 
germinativ, primii oameni; „umbra mare” este întunericul final care va cuprinde 

                                                 
19 Tudor Arghezi, 1988, p. 34. 
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planeta, adâncind-o în neant; „ora care întârzie” în timp să se-nghită” sugereaza 
moartea „marelui Timp”. 

Comparaţia exprimă stări sufleteşti dramatice, de exemplu, „Sunt, Doamne, 
prejmuit ca o gradină/ În care paşte un mânz”) sau contribuie la descrierea unor 
tablouri din natură („Noaptea, pe şesuri se desface lină, /La nesfârşit, ca dintr-un 
vârf de caer, /Urzit cu fire de lumină”). 

Există şi comparaţii şocante, singulare, care exprimă urâtul: „ca un ciorchin de 
negi", „...a jucat Stăpânul ca un ţap înjunghiat". 

Epitetul oscilează şi el între sublim („linişti de lumină”, „iarba cerului, 
albastră”) şi parodie („Golgota seasa, fără altare”). 

Ca o concluzie, se poate afirma că stilistica sacrului abundă în accente 
antinomice şi contraste care produc un anume disconfort sufletesc, premeditat însă 
de poet, care nu poate crea decât în integralitatea fiinţei sale. Acesta are voluptatea 
modernilor de a şoca, de a fi în răspăr cu gustul comun.  

Registrul liricii argheziene suferă modificări rapide, aproape de la un poem la 
altul, uneori, chiar în marginile aceluiaşi poem. Frăgezimea fanteziei paradisiace 
alternează cu viziunea spre caricatural şi violenţele de limbaj ale pamfletarului. 

„O epifanie a hidosului şi alta a graţiosului îşi fac faţă, se aleargă, se alungă.”20 

Copilăria văzută ca „stare de conştiinţă adamică”21 rămâne ca un un reper şi 
ca un permanent termen de comparaţie. Forţa misticii argheziene vine însă, pe cât 
ne dăm seama, tocmai dinspre latura demonică şi egotistă a sensibilităţii poetice, 
încât chiar şi limbajul poetic în atingere cu sacrul nu se rarefiază, ca la Blaga 
(acesta obsedat fiind de un „stil al transcendenţei”), din contră, îşi păstrează intactă 
energia şi vigoarea plastică originară.  
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Basmul popular este receptat de publicul larg, deseori, doar ca o naraţiune 

fabuloasă, de o amploare relativă, alcătuită din module epice care conduc spre un final 
luminos, o apariţie menită să corespundă unor scopuri educative, dar şi spiritului 
raţionalizant al cărturarilor. Este o abordare profund nedreaptă, dovedită prin analiza 
versiunii vorbite a basmului popular, surprinsă în colecţii tipărite relativ târziu, unde 
vom descoperi elemente care conduc spre definirea nevoii universale de a comunica, 
evidentă prin verva colocvialităţii libere. Pitorescul graiului muntenesc, stilizarea frustă 
în care se întrepătrund intuiţia clară despre lume şi adevărurile ei cu forme poetice de o 
expresivitate şi o prospeţime întâlnită doar ca specific al locului pe care îl 
individualizează se remarcă în corpusul de texte selectat de noi. 

Apariţia acestora dovedeşte necesitatea omului de a se desprinde de realitate şi 
de a crea lumi fabuloase, ireale, cu personaje fantastice care ar fi capabile să 
învingă orice rău, indiferent de forma pe care ar lua-o acesta. 

Analizând elementele definitorii ale basmului şi structura acestora, se observă 
că au fost create după anumite stereotipuri, devenite trăsături definitorii ale 
basmului ca specie, evidente atât la nivelul organizării formale a discursului, cât şi 
la nivelul conţinuturilor comunicate.Considerăm că expresiile stereotipe, formulele 
iniţiale şi finale, pe care le-am putea privi ca prolog sau epilog al basmului, fără a 
le neglija pe cele mediane, necesită în continuare o atenţie sporită, iar producţiile 
munteneşti oferă suficient material de cercetare, aspect evidenţiat, la nivel general, 
şi de Lazăr Şăineanu, în studiul comparativ despre basmele românilor: 

„Formulele iniţiale sunt la celelalte popoare puţinu numeroase şi se 
mărginescu adesea la una singură, pe când ele îmbracă în basmele noastre o mare 
varietate, deşi nu atingu numerulu superioru ale formuleloru finale.”1 

S-ar putea avansa teoria conform căreia prezenţa stereotipiei ar anula originalitatea 
basmelor, cu toate că fiecare povestitor va aborda basmul în manieră personală, singura 
modalitate în care se poate manifesta geniul creatorului popular, după cum explică 
George Călinescu, în Estetica basmului, atunci când face referire la geneza acestuia. 

Continuând expunerea criticului literar, susţinem că raportul dintre stereotipie 
şi originalitate nu poate fi reliefat decât printr-o analiză amănunţită a producţiei 
populare, din multiple perspective: 

                                                 
1 Lazăr Şăineanu, 1895, p. 204. 
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„Esteticeşte, stereotipia ne lămureşte asupra chestiunii originalităţii. În niciun 
caz, aceasta nu este de ordin schematic. Accidentul constituie în basm esenţa. 
Aşezarea în timp şi spaţiu, detaliul senzorial şi moral conferă fără sforţări de 
invenţie a treia dimensiune. Ca şi literatura clasică, basmul e un plagiat sincer şi 
total, şi geniul se revelă în arta copiatului.”2 

Chiar dacă se hiperbolizează oarecum rolul accidentului în basm este de 
necontestat faptul că există o anumită tendinţă spre copiere, care poate evidenţia, 
până la urmă, geniul creatorului popular. Pe aceeaşi linie se înscrie şi Nicolae 
Roşianu, care consideră stereotipia drept un dat universal al basmului: 

„ [...] nu putem vorbi de originalitatea unui basm fără să-i cunoaştem 
stereotipia; nu putem determina critic adevărata valoare a unui basm fără a 
identifica în prealabil elementele stereotipe, care sunt tradiţionale, în majoritatea 
cazurilor universale, specifice deci întregului gen.”3 

Prezenţa acestor formule tradiţionale în discursul narativ vizează şi relaţia care 
se formează între narator şi receptor, atitudinea fiecăruia faţă de semnificaţia 
mesajului transmis şi viziunea lor despre lume. Orice basm, de regulă, debutează 
cu plasarea în timp şi spaţiu a acţiunii, ne obligă să recunoaştem existenţa 
formulelor iniţiale.  

Pe lângă această funcţie, de a localiza acţiunea, formula mai are şi rolul de a 
stabili contactul cu cititorul şi de a-l pregăti pentru receptarea basmului, după cum 
menţiona şi Tudor Vianu: 

„Orice enunţ lingvistic este tranzitiv şi reflexiv totodată, căci cine vorbeşte 
comunică şi se comunică.”4  

Procedeele stilistice întâlnite vor transmite, concomitent, atât o atitudine 
subiectivă, cât şi un anumit sens gramatical.  

În analizele care urmează, ne întemeiem pe un corpus de basme populare 
româneşti din zona Munteniei (de Nord, de Sud), selectate din colecţia de basme 
populare a lui D. Stăncescu, dar şi din cea semnată de Octav Păun şi Silviu 
Angelescu.  

Pornind de la cele expuse mai sus, am ales, pentru această lucrare, cinci texte 
cu ajutorul cărora să ilustrăm ceea ce ne-am propus:  

- Împărăţia Arăpuşchii, basm povestit de Ion Georgescu din comuna 
Boţeşti, judeţul Dâmboviţa; 

- Busuioc şi Musuioc, povestit de Costache Ionescu, de fel din Telega; 
- Pici ramură din nuc, auzit de culegător de la mama sa; 
- Crai-Visan, spus de Smaranda Iordache din Găeşti, Dâmboviţa; 
- Petrişor-Vânător, povestit de Haica Gheorghe din Ludeşti, Dâmboviţa; 
Pentru a evidenţia o paralelă, ne-am oprit şi asupra a două texte care se 

încadrează subdialectului moldovean al limbii române, texte incluse în volumul al 

                                                 
2 George Călinescu, 1965, p. 386. 
3 Nicolae Roşianu, 1973, p. 6. 
4 Tudor Vianu, 1977, p. 14. 
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II-lea al recentei Antologii a basmului cult românesc, realizată de folcloristul Ioan 
Şerb, unde sunt considerate posibile izvoare ale unor basme culte: Trei feciori de 
împărat, Drăgan Cenuşă; 

Textele populare munteneşti nu fac excepţie. În acest sens, formula clasică 
iniţială a basmului românesc prezentă sub diferite variante. În basmul despre 
Petrişor-Vânător, se observă o nuanţă uşor ironică pe care povestitorul o imprimă 
clasicei exprimări, pe care o foloseşte la conjunctiv perfect, pentru a arunca şi mai 
mult umbra îndoielii asupra posibilităţii existenţei întâmplării. Ironia rezidă tocmai 
din revenirea asupra ideii iniţiale, prin adăugarea unui element de noutate, care 
înlătură îndoiala cu privire la existenţa faptelor din basm:  

„...de-aici înainte basmu’ mieu să povesteşte.” 
„Să fi fost odată ca niciodată, dacă n-ar fi fost nu s-ar fi povestit, da dacă ieste 

să povesteşte, de-aici înainte basmu’ mieu să povesteşte.” (PV, 134) 
 
1. Adăugarea elementului „ca niciodată” participă la schimbarea structurii iniţiale 

a formulei, prin modificarea sensului verbului „a fi”, care dobândeşte înţelesul de a se 
petrece, a se întâmpla, a avea loc. De altfel, această determinare circumstanţială nu 
anulează primul termen, dovadă fiind existenţa următorului element: „dacă n-ar fi fost, 
nu s-ar fi povestit”, care certifică veridicitatea celor ce urmează a fi narate. Această 
primă parte a formulei iniţiale nu face referire la eroii basmului, axându-se, în 
principal, pe situarea în timp a acţiunii, un timp unic, îndepărtat, nereperabil, 
atemporal, străvechi. Opoziţia „dacă n-ar fi fost..., da dacă ieste” ar părea un nonsens, 
care aparţine, de fapt, artei basmului, ceremonialului epic cu care acesta 
debutează.Îndoiala este înlăturată prin asumarea şi implicarea directă a povestitorului: 
„basmu’ mieu să povesteşte.” Este o exprimare metaforică a naratorului popular care 
spulberă cititorului îndoiala, nelăsând impresia că ceea ce urmează să povestească este 
o simplă ficţiune, ci o întâmplare excepţională, dar adevărată, el nefăcând decât să 
relateze ceea ce cunoaşte: „...dacă ieste, să povesteşte...”.  

Sunt evidente aici mărcile oralităţii caracterizate prin discontinuităţi, elipse, 
anacolute, lexic şi fonetism local, ticuri şi stereotipii în expresii şi o anume 
familiaritate cu auditoriul. Plasarea acţiunii în timp creează atmosfera necesară 
pentru a se continua comunicarea basmului prin introducerea în scenă a eroului: 

„A fost un om bogat dintre care el n-avea decât un sângur fecior. La o vârstă 
oarecare, împăratu’ ăsta, boieru’ ăsta s-a prăpădi, a murit, şi-a rămas fecioru’... ”  

În acest moment, auditoriul este pregătit pentru lumea ireală, pentru eroi 
fantastici, pentru că s-a făcut trecerea de la realitatea înconjurătoare la lumea 
fabuloasă a basmului. 

Alteori, formula iniţială este simplă, fără multe elemente, anunţând o situaţie 
epică, ascultătorul fiind pregătit rapid pentru a participa la aventura ce îi va 
cuprinde pe oamenii care au uitat de Dumnezeu şi de biserica lui, dedându-se la 
petreceri cu diavolul: 
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„A fost odată, pă vremea poveştilor, un sat unde oamenii uitaseră cam dă mult 
calea bisericii. Nu e vorbă, oamenii pomeniseră dîn moşi-strămoşi o biserică veche 
şi-un popă bătrân, dar...ce folos?! Cine să mai gândească la biserică şi la popă, 
când Ucigă-l crucea deschisese o cîrciumă, unde dă dimineaţa şi pînă seara şi 
iarăşi dă seara şi pînă dimineaţa, să porneau neşte chiolhanuri şi neşte refenele dă 
se dusese pomina?! ”(CV, 155) 

Întâlnim aici un element nou care se adaugă formulei iniţiale temporale, şi 
anume, localizarea în spaţiu a acţiunii, fenomen care „constituie o raritate”5 în 
basmul românesc, ceea ce dă naştere „unei formule mixte”6. Dacă aici cadrul 
spaţial este definit clar – un sat, timpul este ambiguu – pe vremea poveştilor- o 
precizare care nu oferă prea multe detalii, dar care nu aruncă nicio urmă de îndoială 
asupra întâmplării, chiar dacă totul se plasează în lumea miticului. 

În Împărăţia Arăpuşchii găsim o altă structură a formulei iniţiale, în care se 
îmbină diferite elemente morfologice ale formulei iniţiale temporale româneşti: 

„A fost odată ca niciodată, şi de vreţi a şti ce-a fost odată şi altă dată n-a mai 
fost ascultaţi până-oi sfârşi, c-acu abia începui. 

A fost un împărat viteaz peste fire, că unde pornea cu război zvânta, de nu 
rămăsese domnie cât de mică, ori împărăţie cât de mare, pe la hotarele împărăţiei 
lui, să n-o fi bătut el, şi ăst împărat avea trei feciori tot unu şi unu de viteji şi de 
frumoşi.” (ÎA, 47) 

Iată că veridicitatea întâmplării este acentuată aici de reluarea ideii că totul s-a 
petrecut o singură dată, iar aceasta poate fi cunoscută doar ascultând povestitorul. 
Se reflectă aici şi atitudinea lui faţă de întâmplările miraculoase povestite. 
Informaţiile sunt sigure şi trimit la motivele tradiţionale ale basmului, împăratul cu 
cei trei feciori, povestea urmându-şi cursul cu repeziciune. 

Aspectul formal, specific muntenesc, al formulei iniţiale, este completat în 
basmul Busuioc şi Musuioc cu câteva elemente compoziţionale menite să 
întărească caracterul afirmativ al acestei formule şi să confere mai multă 
credibilitate acţiunii: 

„A fost odată ca niciodată, când mânca ţiganul mămăliga cu unt de îşi lingea 
degetele pân-apuca cleştele; au fost doi fraţi. Acum, boieri dumneavoastră, să nu 
gândiţi că numai în vremurile alea depărtate de cari vorbii au fost doi fraţi, că 
fraţi, slavă Domnului, sunt şi azi, dar ce au făcut ei şi ce li s-a întâmplat lorapoi 
nimeni n-a făcut şi nimului nu i s-a mai întâmplat d-atunci încoace.” (BM, 95) 

Folosirea diferenţiată a elementelor componente care intră în alcătuirea formulelor 
iniţiale regăsite în basmele munteneşti ne oferă posibilitatea de a afirma că acestea nu 
au trecut de la un basm la celălalt şi de la un povestitor la altul fără a fi adaptate 
situaţiei ce urmează a fi narată. Chiar dacă, deseori, se regăseşte cea mai simplă şi mai 
concisă alcătuire a formulelor, există alte elemente, adăugate, care dovedesc atitudinea 
povestitorului cu privire la întâmplarea propriu-zisă, adaptarea lor în funcţie de 

                                                 
5 Nicolae Roşianu, p. 35. 
6 Ibidem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 163

auditoriu. Se observă existenţa permanentă a situării în timp şi sublinierea caracterului 
extraordinar, dar posibil, al întâmplărilor, dar şi o anumită stilizare a formulelor, ceea 
ce dovedeşte un grad mai mare de implicare a culegătorului.  

Apariţia elementului negaţiei în formula iniţială din debutul basmului Pici 
ramură din nuc, demonstrează că răspândirea acestora a depăşit formalismul: 

„A fost într-o vreme, demult, pe când se potcovea puricele cu câte 99 de oca 
de fier şi cu câte 99 de oca de oţel la un picior şi zbura în slava cerului şi se lăsa 
pe foaia teiului, de se spurca în gura grecoteiului, şi se lăsa pe foaia lipanului, de 
se spurca în gura ţiganului; d-atunci şi nici d-atunci, că e mai dincoace cu vreo 
trei conace, de când îşi ungea fetele feţele şi flăcăii mustăţile...a fost un împărat 
mare, dar prea mare, foarte mare, şi ăst împărat avea trei fete.” (PRN, 146) 

Se observă aici complexitatea formulei, rar întâlnită în proza populară muntenească, 
caracterizată printr-un stil precis, anticipativ. Apariţia celor „99 de oca de fier şi cu câte 
99 de oca de oţel” neagă veridicitatea întâmplării ce urmează a fi povestită. Există, 
aşadar, o contradicţie de termeni din care înţelegem că întreaga poveste este o ficţiune, în 
ciuda adverbului demult. Pe lângă determinările temporale şi caracterul unic al timpului 
din basm, apar şi cele spaţiale, „e mai dincoace cu vreo trei conace”, dar şi eroii, 
previzibili pentru specia în cauză, împăratul cu cele trei fete. Tonul de glumă, de parodie 
este asigurat prin apariţia personajelor conexe – grecoteiul, ţiganul – care fac parte din 
procesul creaţie unui context imposibil din punct de vedere logic, dar, care denotă 
inventivitatea povestitorului român. Aceeaşi notă comică, cu amplificări de parodie, se 
regăseşte şi în ampla formulă iniţială din basmul Drăgan Cenuşă, creaţie populară din 
zona Moldovei, care se apropie prin conţinutul elementelor de cele munteneşti: 

„O-s că dacă nu m-aş da a povesti, 
ca un purice-a plezni, 
poveşti astăzi pe la noi pe icea n-ar mai fi, 
că nu-s de când poveştile, 
nici de când minciunile, 
că-s c-o zi, două mai încoace 
de când se potcovea mâţa cu coajă de nucă 
şi mergea la sfânta rugă...” (DC, 244) 
Se accentuează caracterul excepţional al povestirii, iar elementul veridicităţii 

este evidenţiat, ca şi în basmul muntenesc, printr-o contradicţie de termeni. Dacă în 
basmul Pici ramură din nuc puricii se potcoveau şi apoi zburau in slava cerului, 
aici ei pleznesc, iar mâţa este elementul pe baza căruia se construieşte negaţia: „se 
potcovea mâţa cu coajă de nucă/ şi mergea la sfânta rugă... ”.  

Imposibilitatea acţiunii este redată metaforic, povestitorul incluzând, totuşi, în 
formula sa, ideea spaţiului sacru unde are loc sfânta rugă, pentru că, să nu uităm, credinţa 
în Dumnezeu, caracteristică poporului român, este cu sfinţenie manifestată în Moldova, 
un spaţiu puternic spiritualizat. Ritmicitatea formulei iniţiale este specifică poeziei 
populare româneşti şi îi asigură viabilitate şi o memorare facilă din partea auditoriului.  
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Chiar dacă moldovenii sunt recunoscuţi pentru stilul mucalit şi locvacitatea 
specifică, există, ca şi în zona Munteniei, formule iniţiale care prezintă succint, fără 
înflorituri sau dezvoltări, o anumită situaţie epică, aşa cum am regăsit în basmul 
Trei feciori de împărat: 

„A fost odată ca niciodată. A fost un împărat care avea trei feciori: pe unul îl 
chema Vasile, pe unul îl chema Ioan, şi acela mai mic era Ivan.” (TFÎ, 301) 

 
2. Caracterizate prin repetiţia elementelor componente, formulele mediane au 

generat discuţii privind sfera termenului, atât la nivelul folcloristicii române, cât şi 
la nivel internaţional. Lazăr Şăineanu distinge formulele mediane redate în versuri, 
în principal: 

„... formule stereotipe care revin la ocazii analoage, alcătuind frazeologia 
particulară a basmelor, şi, în sfârşit, expresii metaforice, aproape necunoscute 
chiar graiului poporului, care constituie elementul retoric al basmelor şi nu le 
întâlnim decât într-însele.”7 

O. Bârlea, făcând referire la aceeaşi problemă, afirmă: 
„Formula mediană, în comparaţie cu formula iniţială şi cu cea finală, este mai 

săracă în forme, ea reducându-se, de fapt, la un singur tip, care are funcţia de a 
solicita sau de a verifica atenţia ascultătorilor...; de aceea nu apare în chip constant, 
fiind folosită de povestitor numai atunci când auditoriul dă semne de oboseală.” 8 

Chiar dacă acestea nu înregistrează varietatea celor iniţiale sau finale, 
formulele mediane sunt legate de acţiunea propriu-zisă a basmului, având locul lor 
bine stabilit. Însă, cel mai important este de analizat funcţiile pe care le îndeplinesc 
în dinamica textului.  

Deşi slab reprezentate, în basmul Petrişor – Vânător, regăsim una dintre 
formulele tipice prin care se urmăreşte trezirea atenţiei ascultătorilor şi stârnirea 
curiozităţii, introducând unele elemente şi acţiuni fabuloase prin promiterea unor 
fapte minunate: 

„S-a dus gândind aşa trei zile şi trei nopţi şi trei albe dimineţi, pân cân a ajuns 
într-o pădure.” (PV, 140) 

Verbul a se duce, utilizat la timpul trecut, prin care este introdusă această 
formulă face legătura între povestea propriu-zisă şi textul formulei şi anunţă 
schimbarea locului acţiunii, unde eroul are de îndeplinit alte misiuni. 

Tot o formulă de trecere regăsim şi în textul poveştii Pici ramură din nuc, 
unde utilizarea clasică a celor două verbe să lăsăm şi să vedem (folosit cu sensul de 
a afla) anunţă tocmai trecerea de la un episod la altul, cu atât mai mult cu cât se 
cunoaşte şi locul unde urmează să se desfăşoare acţiunea: 

„Acum să-i lăsăm pe ei îndrăgostiţi gata, şi să vedem pe la curtea împăratului 
ce mai e.” (PRN, 153)  

                                                 
7 Lazăr Şăineanu, p. 208. 
8 Ovidiu Bîrlea, p. 78. 
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Pe aceeaşi direcţie se înscrie şi Nicolae Roşianu care, făcând referire la 
formulele de trecere: 

„... au o funcţie pur compoziţională, ele fiind folosite numai atunci când se 
schimbă locul acţiunii, ceea ce coincide aproape întotdeauna cu începutul unui 
nou episod.”9 

În povestea Crai-Vişan se schimbă registrul, iar ameninţarea şi pedeapsa pe 
care o suportă preoteasa, pentru neascultare, este transpusă în aceleaşi stereotipii: 

„Uite şi canunu’. Ea să se facă vacă neagră, stearpă şi rea: 
să te-alerge nouă hotare 
şi să se balige nouă care 
ca să-şi spele păcatili, să aibă trei suflete.” (CV, 157) 
Prezenţa numerelor nouă şi trei înregistrează o frecvenţă considerabilă în 

basmele munteneşti, regăsindu-se de multe ori pe parcursul textului, uneori doar 
din considerente poetice, pentru realizarea rimei. 

Regăsim în textul aceluiaşi basm şi formule care definesc acţiuni ale 
personajului şi fac referire la drumul lung pe care acesta îl mai are de parcurs, 
motiv pentru care este introdusă prin verbul a merge la timpul trecut. Se creează 
aici o rimă împerecheată, care poate constitui o formulă de sine stătătoare, ce 
marchează imensitatea spaţiului pe care trebuie să îl străbată eroul: 

„Şi-a mers el zi de vară până-n seară, că cuvântu’ din poveste înainte lung 
mai este.” (CV, 161)  

 
3. Tot o caracteristică a stilului popular narativ o constituie şi utilizarea de 

către povestitor a unor întrebări menite să anunte existenţa unui fapt miraculos, 
solicitând, la maximum, în acest mod, atenţia ascultătorilor: 

„Calu, ce-i spune?” (PV, 137) 
„Ce zîce împăratu?” (PV, 137) 
„Ce spune el?” (PV, 138) 
“Ce să facă el?” (ÎA, 49) 
Dincolo de solicitarea atenţiei ascultătorilor, aceste formule imprimă voiciune 

textului pentru că ele apar, în special, în locuri în care predomină naraţiunea, 
simulând existenţa unui dialog, ceea ce înlătură monotonia şi obligă ascultătorul să 
rămână atent pentru aflarea răspunsului. 

Frecvente în proza muntenească sunt formulele care marchează dialogul dintre 
personajele basmelor, prin care se aleg armele şi se stabileşte modalitatea de luptă 
dintre cei doi eroi. Formula înregistrează două părţi, întrebarea zmeului şi 
răspunsul voinicului. Exemplificăm cu ajutorul basmului Busuioc şi Musuioc: 

„– Cum să ne luptăm, întreabă zmeul? 
– Cum vrei?...eu zic în luptă, că e mai dreaptă. 
– În luptă să fie, zise zmeul.” (BM, 97)  

                                                 
9 Nicolae Roşianu, p. 106. 
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Se observă şi alegerea clasică a luptei corp la corp pe motivul că este mai 
dreaptă, chiar dacă ordinea este inversată şi modalitatea de luptă este aleasă de 
Busuioc, nu de zmeu. 

Mult mai frecvente decât le-am regăsit în basmele munteneşti analizate, 
formulele mediane înregistrează o frecvenţă şi o varietate uimitoare în basmul 
Drăgan Cenuşă, regăsindu-le, cu precizie, după secvenţele epice: 

„Ş-au luat feciorii straie de primeneală 
şi bani de cheltuială 
şi cal de călărit.” (DC, 246) 
Construită printr-un paralelism sintactic des întâlnit, această formulă constituie 

punct de plecare pentru o alta care anunţă ameninţarea la adresa feciorilor mai mari: 
„joi dimineaţa 
li se ciuntă viaţa! 
Unde le stă capul, le stă picioarele 
şi unde le stă picioarele le stă capul.” (DC, 245) 
De asemenea, întâlnim tot aici şi formule ritmate, poetice, specifice stilului 

vivace al povestitorului moldovean, formule pe care le foloseşte acolo unde 
predomină naraţiunea înlocuind, astfel, dialogul şi asigurându-se de atenţia şi 
interesul ascultătorilor: 

„mergem lin ca vântul, 
tremurând pământul! 
S-o dus lin ca vântul,  
tremurând pământul!.” (DC, 246) 
„prin codri, 
prin sihăstrii, 
prin pustietăţi.” (DC, 252) 
Analizând aceste formule mediane se observă că nota ironică, tonul de glumă 

sau de parodie pe care le-am întâlnit frecvent la cele iniţiale au dispărut, iar 
povestitorul îşi înfăţişează naraţiunea într-o manieră sobră. Asemănare există între 
formulele iniţiale şi cele finale, construite relativ similar, mai ales că urmăresc să 
stabilească veridicitatea acţiunilor sau ficţiunea lor, în funcţie de modul în care 
povestitorul se raportează la basmul lui. Despre acestea, Lazăr Şăineanu aprecia: 

„Formulele finale sunt pretutindenea mult mai numeroase. Unele din ele 
exprimă regret pentru acele vremuri fericite, altele, din contră, constată că astăzi 
suntem mai fericiţi. Adesea povestitorul îndeamnă ironic pe ascultătorii săi să 
meargă înşişi într-acolo, spre a se convinge de adevărul spuselor sale.”10 

Există varietate şi bogăţie în expresia formulelor finale, iar frecvente sunt 
acelea care anunţă participarea povestitorului la nunta împărătească sau la alte 
întâmplări la care au luat parte personajele. Deşi textul Împărăţia Arăpuşchii ne 

                                                 
10 Lazăr Şăineanu, p. 154. 
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plasează în sfera miraculosului, povestitorul, aparţinând ariei lingvistice a graiului 
muntenesc, scurtează vorba şi încheie concis, anunţând: 

„Şi-ncălecai p-o şea şi sfârşii povestea, că doar n-aţi fi gândit că-i minciună, 
că eu nu-s de când cu minciunile, ci-s de când cu minunile.” (ÎA, 51) 

În ceea ce priveşte expresia, des întâlnită, şi-ncălecai p-o şea, avem în vedere 
explicaţia pe care o oferă B. P. Hasdeu, care, găsind în Decameronul lui Boccaccio 
exprimarea novella a cavallo, prin care se desemna specia basmului în italiana 
veche, consideră că: 

„[...] expresia încălecai p-o şea trebuie considerată a fi o moştenire din 
latină”, iar în ceea ce priveşte sensul, autorul încearcă să îl explice etimologic: „în 
latină, inequito (încalec), construit cu dativul, înseamnă a râde de cineva, a-l lua 
peste picior”, aşadar, „expresia este sinonimă cu am glumit sau am minţit.”11 

În basmele munteneşti, formula se dovedeşte a fi o minciună tocmai din 
contextul în care apare. Povestitorul insistă că basmul său este o minune, iar prezenţa 
lui din timpurile în care nu existau minciuni, contrazice tocmai acestă afirmaţie. 

Prezenţa povestitorului la nunta împărătească, aşa cum reiese din basmul 
Petrişor-Vânător, nu constituie decât în aparenţă un aspect al veridicităţii acţiunii, 
combătut chiar de formula iniţială care anunţa petrecerea acţiunilor într-un timp 
mitic, acţiunea încheindu-se brusc prin înţelegerea care se face între miri: 

„Atuncea, a luat şi fata lu paşu’ turcesc pă băiatu’ împăratului, el a rămas cu Ileana 
Cosînzeana, şi şi-a făcut o nuntă mare, mare dă tot, şi da la cîini fîn, la pisici oţăt, şi la oi 
carne. M-am dus şi io p-acolo, şi nu să uita nimini, nimini la mine.” (PV, 145) 

Proba pe care autorul o aduce în sprijinul afirmaţiei sale că a participat la 
nuntă nu este nici ea veridică, apariţia câinilor, pisicilor şi a oilor – puse în ipostaze 
neobişnuite şi ireale –, nefiind caracteristică zonei munteneşti şi provenind, mai 
degrabă, din basmele altor popoare. 

În Crai-Vişan, formula iniţială este anunţată printr-o interogaţie pe care suntem 
obişnuiţi să o întâlnim în cuprinsul textului: „Şi ce gândiţi c-au făcut?”, pentru ca 
apoi autorul să ne ofere şi răspunsul care se constituie într-un prolog al basmului: 

„Au dat o raită pă la Pară dă Foc şi-au poposit la Rodu Pămîntului, unde-au 
şi început petrecerili. Când au început şi când au sfârşit munţiinu ştiu. Ştiu însă 
précis că izvorul puterii l-au aşezat la marginea unui munte, lângă potecă, să bea 
toată lumea. Şi cine bea întinereşte. Ştiu de la străbunicu mieu care s-a dus anume. 
Cum a băut, cică a-ntinerit atâta, încât nevasta mai să nuâl recunoască. Fugi d-
aici, ghiujule, c-ai dat în mintea copiilor! 

Muscă albă pă perete, 
Mai mincinos cine nu crede.” (CV, 172) 
Povestitorul urmăreşte să convingă şi oferă detalii despre care spune că are 

cunoştinţă direct, pentru ca la final să întreţină iluzia miracolului prin implicarea 
ascultătorilor, printr-o ironie subtilă. 

                                                 
11 B. P. Hasdeu, 1973, p. 64. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 168

 
4. Formula finală ritmată este şi ea des întâlnită: 
„Încălecai p-o şea 
Şi vă spusei dumneavoastră aşa, 
Şi- ncălecai p-o lingură scurtă, 
Să lovesc peste nas pe ăl de n-ascultă.” (BM, 104) 
Observăm aici că este o formulă glumeaţă, care aduce în prim-plan 

imposibilul, a cărei expresivitate rezultă din alăturarea unor fenomene care se 
exclud, aspect ce duce la asocieri absurde şi neobişnuite. 

Aceleaşi elemente de construcţie a formulei finale identificăm şi în povestea 
moldovenească Trei feciori de împărat, care se încheie cu ceremonialul nupţial, absolut 
obligatoriu, după care domniţa îşi conduce mirele „în palaturile ei din rai” (TFÎ, 315).  

Ca în majoritatea basmelor care se încheie cu nunta eroului, regăsim şi aici referiri 
la prezenţa povestitorului, iar ingeniozitatea acestuia este evidentă prin înlocuirea 
elementului şa cu alte lucruri: căpşună, lingură cu coadă scurtă, fus.  

Formula evidenţiază modalităţi de deplasare a povestitorului către ascultători, 
practic nelimitate, care se supun imaginaţiei şi talentului creatorului popular şi care 
depăşesc limita verosimilului, de altfel, formula devenind una a imposibilului, cum 
frecvent întălnim şi în graiul muntenesc. 

„Şi-am încălecat pe-o căpşună ş-am spus o mamă de minciună. Şi-am 
încălecat pe-o lingură cu coadă scurtă, vai de cel ce-o ascultă, am încălecat pe-un 
fus şi mare minciună am spus!” (TFÎ, 315). 

 
5. În concluzie, diversitatea formulelor conferă fiecărui text valoare de 

unicat, chiar dacă pornesc de la acelaşi tipar, fiecare povestitor se raportează la 
textul său în manieră personală, incluzând în prezentarea lui şi aspecte care ţin de 
identitatea locului, dar şi de natura ascultătorilor. Aceste formule se înscriu, 
firesc, în definirea basmului ca o „naraţiune senină” ce propune „o oglindire a 
vieţii în moduri fabuloase”.12 
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Direcţia de analiză iniţiată de către Eugenio Coşeriu vizează, în esenţă, un 

studiu al unităţilor complexe dintr-o limbă din perspectivă etnolingvistică (în 
sensul general al disciplinei, şi anume, analiza limbajului ca o funcţie a culturii), 
întrucât relaţia dintre cultură şi lexic este exprimată prin prisma motivaţiei dintre 
modelul cultural prestabilit şi recunoscut de utilizator şi termenul care îl 
desemnează pe baza unei activităţi cognitive1. De altfel, este cunoscută teza 
generală emisă de E. Coşeriu asupra relaţiei de interdependenţă dintre cultură şi 
limbaj, ca funcţie socială.  

În primul rând, lingvistul citat afirmă că limbajul este, pe de o parte, o formă 
primară a culturii, a redării realităţii propriu-zise într-un mod obiectiv.  

În al doilea rând, „limbajul reflectă cultura nonlingvistică”2, dat fiind faptul că 
exprimă idei, noţiuni şi judecăţile emise despre realitatea identificată. De 
asemenea, comunicarea dezvoltă, pe lângă competenţa lingvistică, pe cea 
extralingvistică, descrisă prin tot ce înseamnă cunoaşterea exterioară a lumii.  

Având în vedere ce înseamnă relaţia lexic – cultură, discursul repetat (sp. 
discurso repetido) oferă o nouă abordare în studiul frazeologic: „tot ce este în 
frazeologie, este un discurs repetat”.3 

În acest context, conceptul de „discurs repetat’ înglobează totalitatea 
elementelor sus-discutate: 

„... totalitatea a ceea ce se repetă în vorbirea unei comunităţi, într-un mod mai 
mult sau mai puţin identică, sub forma unui discurs (subl. n.) deja făcut sau de 
combinare mai mult sau mai puţin fixă, ca fragment, lung sau scurt, a «ceea ce s-a 

spus deja» (subl. n.): citate, proverbe, locuţiuni fixe, anumite sintagme, perifraze 
lexicale, formule tradiţionale de comparaţie”.4 

Din definiţia dată, reiese că discursul repetat propune o extindere a obiectului 
de studiu al frazeologiei, întrucât sunt precizate citatele, proverbele şi elemente ale 
literaturii aforistice sau chiar textele literare propriu-zise.  

                                                 
1 Cf. Eugenio Coşeriu, 2000, p. 15.  
2 Apud Petronela Savin, 2012, p. 17.  
3 Apud Cristinel Munteanu, 2013, p. 17; Apud Petronela Savin, 2011, p. 382.  
4 Ibidem.  
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În ceea ce ne priveşte, vom utiliza conceptul coşerian din perspectiva restrânsă 
a cadrului frazeologiei, referindu-ne la noţiunile unanim acceptate în literatura de 
specialitate, şi anume: locuţiuni, expresii, unităţi frazeologice.  

Revenind la definirea frazeologiei pe baza unui discurs repetat, în studiile de 
specialitate se subliniază faptul că ceea ce rezultă, pe baza tehnicii colajului, din 
diversele elemente alăturate este un text, o formulă sau o sintagmă care să 
evidenţieze asocierea dintre termeni cu un nou sens5, marcând aspectul 
intertextualităţii (discursul nou-construit trimite la un alt discurs).  

Prin urmare, discursul repetat dezvoltă o direcţie de analiză etnolingvistică, 
deoarece valorifică, de fapt, varietatea şi, totodată, variaţia limbajului, având în 
vedere relaţia dintre acesta şi cultură, prin exemplificarea modului în care un semn 
lingvistic este echivalentul unui anumit tip de experienţă şi de cunoaştere a realităţii.  

Abordarea etnolingvistică a frazeologiei aduce în discuţie universaliile 
lingvistice, deoarece acestea propun, conform lui Eugenio Coşeriu, „fapte [de 
limbă] care se află în toate limbile sau în toate limbile cunoscute, sau sunt posibile 
în toate limbile”6.  

Astfel, perspectiva discursului abordat dezvoltă modelul analizei prin prisma 
unei abordări socio-culturale care să evidenţieze tiparul constituirii unităţilor 
frazelogice în cadrul mai multor limbi ori în cadrul unui singur idiom.  

Pornind de la teoria coşeriană, lingvistul Stelian Dumistrăcel dezvoltă un 
concept care sugerează mecanismul constituirii unităţilor cu diverse grade de 
sudare, şi anume, „universaliile frazeologice’7.  

Conceptul desemnează, în studiile de dată recentă8, fenomenul poligenezei 
(constituirea unor frazeologisme în mai multe idiomuri, pe baza materialului lingvistic 
existent, în funcţie de factorul cultural) care descrie perfect universaliile gândirii.  

În acest caz, unităţile frazeologice vizează „universalii «de mentalităţi»9, 
caracteristice utilizatorilor mai multor idiomuri distincte, având în vedere două 
clase de expresii idiomatice, potrivit opiniei lui S. Dumistrăcel, şi anume: „cpii 
ale realităţii” şi „imaginare”10, despre care vom discuta, pe larg, într-o altă parte a 
lucrării noastre. Astfel, aceste structuri rezultate sunt expresive şi descriu o serie 
corespondentă în alte idiomuri.  

De exemplu, conceptul de „universalii de mentalităţi’ este ilustrat în diferite 
studii de specialitate prin expresii de tipul: 

a pescui în ape tulburi 
a fierbe de mânie 
măsea de minte 

                                                 
5 Cf. Cristinel Munteanu, 2013, p. 15.  
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
8 Stelian Dumistrăcel, 2001, pp. 5-8; Petronela Savin, 2011, pp. 383-384.  
9 Apud Petronela Savin, 2011, p. 384.  
10 Ibidem.  
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bani gheaţă 
a fi ceva putred la mijloc etc.  
Prima dintre acestea, a pescui în ape tulburi, cu sensul de „a profita de o 

situaţie încordată, confuză, pentru a trage foloase”, este explicată prin prisma 
universaliilor frazeologice, datorită faptului că este general valabilă prin practica 
obişnuită „de a pescui oriunde” şi prezintă idiotisme corespondente în multe alte 
limbi, fie romanice, fie nonromanice:  

fr. pêcher en eau trouble 
sp. a rio buelto ganacia de pescadores y pescadores 
engl. it is good fishing in troubled waters ş.a.m.d.11 
În mod evident, structurile frazeologice au la bază un proces de transfer 

semantic de la concret la abstract. Astfel, cele mai multe unităţi complexe 
reprezintă o metaforă.  

Acest proces metaforic este descris pornind de la următorii indici, codificaţi de 
către Stelian Dumistrăcel12: 

1. „trecerea de la sensul denotativ la cel conotativ’, bazându-se pe procesul 
analogiei şi marcând o restrângere sau o extensie a sensului unui lexem.  

- arcan „laţ pentru prinderea sau pentru priponirea animalelor, în special a 
vitelor” trece de la concret la abstract în expresia a prinde cu arcanul „a aduce pe 
cineva cu forţa”. 

Tranferul în plan conotativ indică reprezentări care exprimă un grad ridicat de 
subiectivitate, datorată practicii sau imaginaţiei13 utilizatorului. 

2. „conotaţiile rezultate’ prin transferul sensului devin catachreze.  
Astfel, acestea sunt inserate în comunicare ca forme ale discursului repetat, 

situaţie datorată gradului mare de recunoaştere în uzul limbii. 
- a o lua la sănătoasa, a-i veni bâzdăcul, a avea sare şi piper etc.  
3. „modificări accidentale în planul formei cuvintelor’, datorate intervenţiei 

vorbitorilor sau trecerii dintr-o limbă în alta. 
- apă chioară, în loc de apă clară; 
- a da sfoară în ţară, pentru a da şfară în ţară.  
4. „posibilitatea de a desemna mai multe cuvinte, respectiv mai multe expresii 

pentru aceeaşi noţiune’:  
- a (se) da de-a berbeleacul/a (se) da de-a rostogolul/ a (se) da peste cap „a 

(se) rostogoli”;  
- a lua la trei păzeşte, a face cu ou şi cu oţet „a mustra, a ocărî”;  
- a-şi găsi beleaua/a da de belea „a da de necaz, a avea o supărare” etc.  
Cei patru indici ai unităţilor frazeologice descriu, de fapt, dinamica limbii, în 

general, care determină schimbări de ordin formal, lexical şi, mai ales, semantic, în cazul 
de faţă. Aceste schimbări conduc la constituirea unui număr foarte mare de metafore.  

                                                 
11 A se vedea discuţia, pe larg, la Stelian Dumistrăcel, 2001, s.v. a pescui.  
12 Stelian Dumistrăcel, 1980, pp. 125-126.  
13 DŞL, 2005, s.v. conotaţie.  
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La rândul ei, metafora, considerată una dintre schimbările de sens 
fundamentale în cazul cuvintelor, acţionează în mod sistematic şi în cazul 
constituirii unităţilor frazeologice.  

Acest metasemem, conform clasificării realizate de către Grupul de la Liège, 
conduce la modificarea conţinutului semantic al termenilor, pe baza a două 
operaţii: adjoncţie şi suprimare.14  

De asemenea, metafora, ca formă de extrapolare, implică o identitate reală, 
manifestată prin intersectarea a doi termeni cu scopul afirmării identităţii dintre 
cuvintele respective.  

Prin urmare, procesul metaforic este descris prin următoarea schemă: 
D (termen de plecare) → I (lexem intermediar) → A (termen de sosire). 
Termenul de plecare (D) reprezintă cuvântul cu sens propriu, termenul 

intermediar (I) este implicit şi marchează intersecţia semică, iar termenul de sosire 
(A) este termenul care dobândeşte un sens conotativ.  

De exemplu, în planul unităţilor frazeologice, mecanismul metaforic stă la 
baza a numeroase expresii idiomatice: 

– D (a) greşi, ghiotură „mult, belşug” → A „a greşi cu ghiotura” → I [+ 
cantitate];  

– D (a) înghiţi/a lua hap „medicament preparat în formă de pastilă sau de 
caşetă, pentru a putea fi înghiţit uşor” → A „a înghiţi hapul”, „a lua hapul” → I [+ 
peiorativ] „a suporta cu greu”.  

Privită din această perspectivă, metafora probează, de fapt, teza emisă de către 
Eugenio Coşeriu, despre cunoaşterea lingvistică şi despre universaliile gândirii:  

„[...] cunoaşterea lingvistică este de multe ori o cunoaştere metaforică (subl. 
noastră, F. M.), o cunoaştere prin imagini, care, de altfel, se orientează atât de des în 
aceeaşi direcţie, încât ne face să ne gândim în mod serios la o anumită unitate universală 
a imaginaţiei umane, dincolo de diferenţele lingvistice, etnice sau culturale.”15 

 
 

Bibliografie  
 

I. Dicţionare  
BIDU-VRĂNCEANU, Angela et alii, 2005, Dicţionar de ştiinţe ale limbii (DŞL), Bucureşti: 

Editura Nemira. 
CIORĂNESCU, Al., 2002, Dicţionar etimologic al limbii române (CDER). Ediţie îngrijită şi 

traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu-
Marin, Bucureşti: Editura Saeculum I.O. 

***, 1998, Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Bucureşti: Editura Univers 
Enciclopedic. 

DUMISTRĂCEL, Stelian, 2001, Până-n pânzele albe. Dicţionar de expresii româneşti, Iaşi: 
Institutul European. 

                                                 
14 Grupul µ, 1974, p. 156.  
15 Eugenio Coşeriu, 1956, pp. 24-26. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 174

MĂRĂNDUC, Cătălina, 2010, Dicţionar de expresii, locuţiuni şi sintagme ale limbii române, 
Bucureşti: Editura Corint. 

SALA, Marius, 2001, Enciclopedia limbii române, Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. 
 

II. Articole, studii, tratate de specialitate 
BALLY, Charles, 1909, Traité de stylistique française, Genève: Georg et Klincksieck. 
BITIURCĂ, Doina, 2012, „Locuţiuni/expresii şi tipare cognitive”, în: Limba română, nr. 3-4, 

anul XXII, Chişinău.  
COLŢUN, Gheorghe, 2000, Frazeologia limbii române, Bucureşti: Editura Arc. 
COSERIU, Eugenio, 1956, La creación metafórica en el lenguaje, Montevideo, Universidad 

de la República: Facultad de Humanidades y Ciencias, Intituto deFilogía – 
Departamento de Lingúistica. 

COSERIU, Eugenio, 1997, Sincronie, diacronie şi istorie. Versiune în limba română 
deNicolae Saramandu, Bucureşti: Editura Enciclopedică. 

DIMITRESCU, Florica, 1958, Locuţiunile în limba română, Bucureşti: Editura Academiei. 
DUBREIL, Estelle, 2008, « Collocations: definitions et problematiques », [En ligne], Volume 

XIII - n°1/2.  
DUMISTRĂCEL, Stelian, 1980, Lexic românesc. Cuvinte, expresii, metafore, Bucureşti: 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.  
GROSS, Gaston, 1996, Les expressions figées en français: noms composés et 

autreslocutions, Paris: Edition Ophrys. 
GROSS, Maurice, 1982, „Une classification des phrases « figées » du français », in: 

Lefrançais parlé au Québec, Volume 11, numéro 2, Université du Québec à Montréal. 
GROZA, Liviu, 2011, Probleme de frazeologie. Studii, note, articole, Bucureşti: 

EdituraUniversităţii. 
Grupul µ, 1974, Retorică generală. Traducere şi note de Antonia Constantinescu şi 

IoanaLittera, Bucureşti: Editura Univers.  
HAßLER, Gerda; HÜMMER, Christiane, 2005, « Figement et défigement polylexical: l’effet 

des modifications dans des locutions figées », in: Linx [En ligne]. 
HRISTEA, Theodor (coord.), 19843, Sinteze de limba română, Bucureşti: Editura Albatros. 
LAKOFF, George; JOHNSON, Michael, 1980, Metaphors We Live By. Chicago: University of 

Chicago Press. 
LEPINETTE, Brigitte, 2013, « Les séries figées dans Le Traite de stylistique de 

CharlesBally », in: Synergies Espagne, n°6, pp. 55-71. 
MUNTEANU, Cristinel, 2009,  
MUNTEANU, Cristinel, 2013, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, Iaşi: 

Institutul European. 
SAVIN, Angela, 2014, Motivaţia unităţilor polilexicale stabile în limba română, Chişinău. 

[Teză de abilitare] 
SAVIN, Petronela, 2011, „Direcţii de cercetare în frazeologia europeană în lumina lingvisticii 

integrale coşeriene”, în: ALIL, t. LI, Bucureşti, pp. 381-386.  
ŞTEFAN, Dumitru, 2013, Expresii frazeologice latineşti, Bucureşti: Editura Universităţii din 

Bucureşti.  
VAN GOETHEM, Kristel, 2009, L’emploi préverbal des prépositions en français. Typologie 

et grammaticalisation. Duculot: De Boeck. 
ZAFIU, Rodica, 2001, Diversitate stilistică în româna actuală, Bucureşti: Editura Universităţii 

din Bucureşti.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 175

 
 

 

În colecţiile Istorie literară 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 176

 
• 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 
• 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultură şi comunicare 
 

 177

 
• 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 

• 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 
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• ***, 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) 
• 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 
• Nicolae Georgescu, Din misterele literaturii române Ediţia princeps Eminescu. II. 

Mişcarea pe loc a poeziei 
• ***, Simpozion naţional. Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a 

operei lui Radu Petrescu, volum îngrijit de Mihai Stan 
• Dumitru Copilu-Copillin, Eminescu în circuitul universal. Traducerea şi ecoul 

operei în 85 de limbi din peste 250 de ţări 
• Liviu Grăsoiu, Povestea dintre vorbe 
• Mihai Cimpoi, Totul prezenţei în „Litere” sau Cum am trecut rub(r)iconul 
• Mihai Stan, Confreria. Convorbiri şi confesiuni. Vol. II – O istorie a Societăţii 

Scriitorilor Târgovişteni în interviuri 
• Mihai Stan, Alexandru Muscalu, Bibliotheca XX. Din istoria unei edituri târgoviştene 
• ***, Simpozion naţional. Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a 

operei lui Alexandru George, volum îngrijit de Mihai Stan 
 
 
 

 

Puteţi comanda aceste titluri la adresa Editurii Bibliotheca, 
str. Nicolae Radian, KB 2/3, Târgovişte, cod 130062 sau prin 
e-mail: biblioth@gmail.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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EDITURA Bibliotheca Târgovişte 
 
N. Radian, KB 2/3, Târgovişte, 130062  
tel/fax: 0245 212 241; mobil 0761 136 921 
e-mail: biblioth@gmail.com • www.bibliotheca.ro 
 
• Acreditată CNCS în anul 2012, pe domeniile CNATDCU:  
  Filologie, Teologie, Istorie şi studii culturale,  
• Prezentă în lista B – edituri clasificate de CNCS pe domeniile: 
  Istoria economiei, istoria ştiinţei şi a tehnologiei.  
  Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară.  
  Limba şi literatura română. Mituri, ritualuri, reprezentări  
  simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie 
  cod depunere PN-II-ACRED-ED-2011-0095; 
  PN-II-ACRED-ED-2011-0096; PN-II-ACRED-ED-2011-0097. 
• Atestată de Ministerul Culturii şi Cultelor cu avizul nr. 4363/27.05.1997 
• Membru al Societăţii Editorilor din România – SER 
  (Romanian Publishers Society – RPS) 
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