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COMUNICAREA CULTURALĂ  

ȘI COMUNICAREA LINGVISTICĂ 

 
Roxana-Magdalena BÂRLEA 

roxanabarlea@gmail.com 

 
Studiile noastre pornesc de la convingerea că orice act de 

comunicare culturală implică în mod obligatoriu și o componentă 

lingvistică, fie și numai în virtutea relației primare dintre limbă și gândire. 

Chiar dacă avem în vedere exemple de comunicare culturală manifestată 

prin elemente de modă vestimentară, de stiluri ale construcțiilor civile sau 

de orice tip al artelor vizuale, muzicale, al tehnicilor gastronomice etc., 

reflexele lingvistice sunt cele care dublează codificarea semnului și 

simbolului respectivei forme de exprimare a gândirii și acțiunii umane.  

De la teoria „geniului intern” al fiecărei limbi, lansată de Wilhelm 

von Humboldt, până la sinteza exprimată prin formula „grai și suflet”, a 

neogramaticilor din generația lui Hermann Paul, iar de aici, la teoria limbii 

ca bază și oglindă a culturii, în același timp, din studiile lui Karl Vossler, 

ideea care revine constant este una de origine platoniciană, de fapt, după 

cum se știe: structura unei limbi determină o anumită „decupare” a realității 

percepute de diferitele comunități de vorbitori și, invers, realitatea 

înconjurătoare favorizează creațiile lingvistice specifice – și acest lucru se 

întâmplă nu numai la nivel lexico-semantic, cum am fi tentați să credem, ci și la 

nivel fonologic, morfosintactic, iar în unele cazuri, chiar stilistico-pragmatic.  

Așadar, sub semnul comunicării culturale stă orice produs uman – 

material sau spiritual – care reflectă predispozițiile psihice ale unei 

comunități, mentalitățile, evaluările referitoare la timp și spațiu, trăirile 

religioase, ritualurile, cutumele, codificările juridice, relațiile interumane și 

ierarhizările sociale, percepțiile estetice, deprinderile de activitate economică, 

raportul dintre reflexivitate și dinamică atitudinal-comportamentală ș.a.m.d. 

Altfel spus, o primă perspectivă asupra conceptului de „comunicare 

culturală” este aceea antropologică. Cea de-a doua este, cum spuneam, 

lingvistică, în sensul cel mai larg al termenului, adică în sensul că tot ce numim 

„cultură și civilizație” se impregnează în structurile profunde ale limbii. 

Pe de altă parte, când vorbim despre „comunicare culturală”, 

înțelegem în primul rând mesajul transmis în interiorul unei comunități prin orice 

tip de creație umană, dintre cele enumerate mai devreme și de încă multe altele. 
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Este vorba, deci, despre comunicarea prin limbajele nonverbale – prin forme, 

culori, sunete muzicale, prin mișcare, prin ritualuri, prin simboluri, precum și prin 

obiectele cu caracter practic (vestimentație, locuințe, gastronomie etc.) și prin 

simbolistica asociată acestora. În al doilea rând, înțelegem mesajul transmis 

între comunități cu identități culturale diferite, cu tot ce înseamnă acest 

schimb de mesaje: influențe reciproce, schimburi de valori, facilitarea unei 

anumite dinamici a atribuirii unor trăsături identitare, generarea unor clișee, 

creația colectivă. Toate aceste forme de manifestare a culturii cu valoare 

comunicativă includ și versiunea verbalizată prin sistemele limbii orale și 

scrise. În sfârșit, nu excludem de la fenomenul comunicării culturale ideea de 

universalii ale gândirii și universalii ale limbii, care explică forme identice de 

exprimare verbală sau nonverbală la comunități umane care nu s-au aflat vreodată 

în situațiile cunoscute de contact istorico-geografic sau de contact cultural. 

Evident, luăm în considerare componenta sincronică și componenta 

diacronică a comunicării culturale. De fapt, la fel ca în lingvistică, 

dimensiunea sincronică este una convențională, impusă de rațiuni strict 

metodologice. Ca și sistemele limbii, identitatea culturală este o realitate 

eterogenă, complexă și în continuă mișcare. Imaginea pe care încercăm să o 

fixăm la un moment dat este rezultatul unui lung șir de transformări pe toate 

nivelurile și la toate componentele – în sinergie, de cele mai multe ori – și 

este supusă unor procese evolutive în continuare, care se manifestă chiar și 

în momentul pe care ne străduim să-l analizăm „în sincronie”.  

Acestea sunt, elementar expuse, motivele pentru care am selectat în 

prezentul volum contribuții de o mare diversitate tematică și valorică. Micile 

studii și analize consacrate științelor și artelor cuvântului includ și elemente 

de logică, psihologie, teologie, politologie, istorie socială, istorie culturală 

etc. Dacă este vorba despre fonetismele din româna veche, autorul a avut în 

vedere amestecul de populații din sudul și nordul Dunării și istoria 

comunităților etnolingvistice la care se manifestă anumite particularități de 

pronunție și scriere (S. Guia). Studiul despre verbele dicendi (N. Popescu) 

reflectă un anumit mod de gândire și de exprimare a mentalităților, iar cel 

despre demersul detectivistic din romanul lui U. Eco, Numele trandafirului, 

vizează, de fapt, probleme de logică aristotelică și scolastică, transferate 

asupra teoriilor moderne din filosofia științelor, într-un text cu mare încărcătură 

semiotică, vizând istoria creștinismului, istoria social-politică în Europa secolului 

al XIV-lea (P. Gh. Bârlea). Studiile de traductologie (G. Chiran), cele care 

vizează interferențe lingvistice (L. Cuciuc, Y. Sumi, F. Musledin), studiile 

referitoare la discursul didactic scris (S. Popescu, A. Caraman,) sau la 



9 

 

circulația unor teme, motive și structuri lingvistice și stilistice în textele 

populare (S. Palasca, A. Cojocaru, N. Iancu) țin seama, de asemenea, de 

infrastructura social-politică, economică și culturală care favorizează aceste 

manifestări ale gândirii umane exprimate prin limbajul articulat. În unele 

cazuri, autorii au abordat direct aceste elemente de infrastructură, precum 

organizarea sistemului educației, convențiile sociale, geneza dogmelor 

religioase (C. Nițu, O. Popa, I. Cojocea, A. Fanea, C. E. Ștefănescu), 

factorul lingvistic fiind prezent în plan secund, ca o reflectare a realităților 

organizatorice, materiale și spirituale evocate. 

Toate acestea constituie, din punctul nostru de vedere, factori ai 

comunicării culturale, transmise prin sistemele lingvistice și nonlingvistice 

la nivelul de civilizație contemporană, aflată în plină evoluție istorică. 



10 

 

I. INTERFERENȚE LINGVISTICE – 

MANIFESTĂRI ALE CONTACTELOR 

CULTURALE 
 

 

FONETISME ARHAICE 

ÎN DIALECTELE SUD-DUNĂRENE 
 

Sorin GUIA 

soringuia01@yahoo.com 

 

În general, dialectele românești din sudul Dunării conservă o serie de 

fonetisme care au existat în româna comună, de dinainte de separarea limbii 

române în dialecte. În acest sens, multe dintre fenomenele conservate se 

constituie în adevărate fotografii vii ale epocii protoromâne, fiind de mare 

ajutor romaniștilor și istoricilor limbii române în reconstituirea unor forme 

neatestate și în stabilirea unor legi fonetice care caracterizează limba română.  

Vom prezenta aceste fonetisme pentru fiecare idiom sud-dunărean în 

parte, chiar dacă unele dintre ele sunt specifice celor trei dialecte românești 

de la sud de Dunăre.  

I. Aromânii1, împreună cu meglenoromânii, sunt urmașii românilor 

primitivi (vorbitori ai românei de dinainte de separarea în dialecte) din 

sud-estul Dunării. 

Prezentăm câteva trăsături arhaice vocalice aromânești, stadii 

fonetice mai vechi, pierdute în unul sau mai multe dialecte românești:  

- se conservă vocala e după labiale, indiferent de timbrul vocalei din silaba 

următoare (chiar dacă în silaba următoare avem poziţie dură)2: lat. pilu (m)  rom. 

                                                 
1 Dialectul aromân se vorbeşte pe un teritoriu întins din Peninsula Balcanică (în Grecia, 

unde se constituie ca principala minoritate națională, în Albania, Macedonia, Bulgaria) şi în 

România, unde au venit în număr mai mare începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

în oraşe, pentru ca în perioada interbelică mulţi dintre cei veniţi din Balcani să se 

stabilească în Dobrogea, unde au rămas până astăzi. Datorită condiţiilor economice şi 

politice în care s-au dezvoltat, cele trei ramuri care-i despart pe românii sud-dunăreni s-au 

accentuat, ajungându-se la deosebiri lingvistice teritoriale în cadrul aceluiaşi grup. Vezi, 

pentru o prezrntare detaliată, Saramandu, 1972 și Saramandu, 2005. 
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com. *peru  arom. peru  drom. păr (dar peri); lat. video  rom. com.* vedu  

arom. vedu  drom. văd (dar vezi); lat. fetus  rom. com.* fetu  arom. fetu  drom. făt (dar 

feţi);  

- tot după labiale și indiferent de timbrul vocalei din silaba 

următoare, se conservă diftongul ea3 ca în protoromână: lat. me (n)sa  

rom. com.* measă  arom. measă (F), measî (A)  drom. masă; lat. feta 

 rom. com.* feată  arom. feată (F), featî (A)  drom. fată;  

- păstrarea lui i în poziţie nazală, precedat de labiale (indiferent de 

timbrul vocalei din silaba următoare): lat. ventum  rom. com.* ventu (vintu) 

 arom. vimtu  drom. vînt; lat. vendo  rom. com.* vendu  arom. vindu  

drom. vînz, vînd;  

- în graiurile de tip A se păstrează u final silabic după orice grup 

consonantic (álbu, alávdu „laud”, ávdu „aud”, cáftu „caut”, préftu „preot”, 

cîntu, múltu, lémnu, plîngu, ţérbu), în timp ce după orice consoană simplă 

se păstrează un u scurt, final, asilabic (lúpu, búnu, dúcu, védu, pómu); 

graiurile de tip F prezintă un u scurt, asilabic, după orice consoană simplă 

(cápu, lúpu, védu, pómu), dar și după orice grup consonantic (álbu, 

alávdu, cáftu, préftu, căntu, múltu, lémnu, plăngu)4;  

- absenţa lui î- provenit din i- latin în poziţie nazală este considerată 

tot un fenomen arhaic (nsuratu < lat. *inuxoratus, ntregu < lat. integer, 

                                                                                                                            
2 De altfel, lipsa velarizării prin labiale se manifestă şi în conservarea diftongului ea, ca în 

protoromână. În dacoromână, e se conservă numai când în silaba următoare se află o vocală 

palatală, în celelalte contexte vocala e velarizându-se la ă.  
3 În dacoromână, diftongul ea se monoftonghează la a, după labiale, cînd silaba următoare 

nu conţine o vocală palatală, devenind e sub influenţa unei vocale identice în silaba 

următoare: lat. me (n)sa  rom. com.* measă  arom. measă (F), measî (A)  drom. 

masă. 
4 Prezentăm detaliat câteva evoluţii, care reflectă modalitatea de conservare diferită a 

posterioarei labiale u în cele două tipuri de graiuri aromâneşti: lat. lupu (s)  rom. com.* 

lupu  arom. F, A lupu  drom. lup; lat. duco  rom. com.* ducu  arom. F, A ducu  drom. duc; 

lat. bonu (s)  rom. com.* bunu  arom. F, A bunu  drom. bun; lat. lignu (m)  rom. com.* 

lemnu  arom. F lemnu, arom. A lemnu  drom. lemn; lat. albu (s)  rom. com.* albu  arom. F 

albu, arom. A albu  drom. alb; lat. plango  rom. com.* plîngu  arom. F plăngu, arom. 

A plîngu  drom. plîng. Prin urmare, o trăsătură care diferenţiază aromâna de celelalte 

dialecte româneşti este legată de structura silabei finale, aromâna având întotdeauna silaba 

finală vocalică; fenomenul se datorează faptului că aromâna păstrează vechiul -u final latin, 

pierdut în celelalte dialecte româneşti (cu excepţia unor graiuri dacoromâne şi a poziţiei 

„muta cum liquida”, cum ar fi în cúscru, sócru). Vezi, în acest sens, Caragiu Marioţeanu, 

1975: 226-227.  
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ncarcu < lat. in-carricare, ndreptu < lat. in directo); alteori, absenţa lui î 

în poziţie iniţială, în grupurile în-, îm- din dacoromână, este compensată de 

folosirea lui a protetic (análtu, ancărcam).  

Menţionăm și o serie de particularităţi arhaice consonantice specifice 

dialectului aromân:  

- păstrarea africatei dentale d5 în elementele de substrat și în cele 

latinești, condiţia fiind provenienţa fonetismului arhaic dintr-un d urmat de ĕ 

accentuat, ī, i flexionar sau de e, i în hiat: búdă, grumádu, mádăre, 

dáţe „zece” (< lat. dĕcem), dău „zău” (< lat. deus), dîcu „zic” (< lat. 

dīco), ávdî „aude” (< lat. audīs), duuă „zi” (< lat. dies);  

- se conservă fonetismul arhaic ĝ6, în elementele latinești, când 

africata prepalatală provine din j- + o, u sau d + ió, iú: ĝocu (< lat. joco, 

jocum), ĝugu (< lat. jugum), aĝútu (< lat. adiuto), aĝutóru (< lat. 

aiutorium), aĝúŋgu (< lat. adiungo), ĝúdicu (< lat. judico), ĝóni „june” (< 

lat. juvenis); 

- se păstrează ń (primar) < lat. n + e, i (în hiat) sau de –i flexionar, 

care în dialectul dacoromân (cu excepţia unei arii din subdialectul bănăţean) 

trece la i: călcîńu „călcîi” (< lat. calcaneus), cuńu „cui” (< lat. cuneus), 

ayíńi „vie, viţă-de-vie” (< lat. vīnea), oárfăń „orfani, săraci (< lat. 

orphani);  

- se conservă ľ etimologic în cuvintele de origine latină7 care 

conţineau un l urmat de ĕ accentuat, ī, i flexionar sau de e, i în hiat, care în 

dialectul dacoromân trece la i: fumeáľe „familie” (< lat. familia), găľínă 

„găină” (< lat. gallīna), ľau „iau” (< lat. lĕvo), ľépure „iepure” (< lat. lĕpus, 

- oris), ľértu „iert” (< lat. liberto), h’ilu „fiu” (< lat. filius), ľinu „in” (< lat. linum);  

                                                 
5 Conservarea fonetismului arhaic d la aromâni (cu excepţia celor de la Gopeş şi 

Mulovişte, unde africata devine constrictiva z) este întâlnită şi în arii laterale ale dialectului 

dacoromân, mai exact în nordul Moldovei, în Maramureş şi în Banat, în celelalte arii 

africata evoluând la constrictiva z. 
6 Arhaismul ĝ, urmaşul lat. i, consoană în poziţie iniţială, urmat de posterioarele labiale o, 

u, respectiv provenit din d + e, i urmate de o sau u accentuate, devenit mai întâi ĝ, este 

păstrat ca atare în subdialectul maramureşean, dar este fricativizat la j în graiurile muntean 

şi crişean, ca în limba literară, și devine constrictivă în graiurile moldoveneşti şi bănăţean, 

dat fiind faptul că orice ĝ se pronunţă fricativ în Moldova (z) şi în Banat (ź). De exemplu 

zoc (< iocum sau ioco), zug (< iugum), azuŋg (< adiungo) etc.  
7 Se conservă ľ etimologic şi în câteva elemente de origine slavă veche: nivoľe „nevoie” (< v. sl. 

nivolja), năvaľu „troian de ninsoare” (< bg. navaljam).  
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- ľ muiat etimologic se păstrează și în grupurile consonantice cľ, gľ, 

în elemente de origine latină (care în dialectul dacoromân au dat k’ și g’)8: 

ocľu „ochi” (< lat. oculus), cľemu „chem” (< lat. clamo), ncľegu „încheg” (< lat. 

inclago), ncľidu „închid” (< lat. includo), gľemu „ghem” (< lat. glomus 

lat. pop. *glemus), ngľitu „înghit” (< lat. inglutto), gľáţă „gheaţă” (< lat. 

glacies  lat. pop. glacia);  

II. Meglenoromânii, un grup etnic foarte restrâns9, fac parte, ca și 

aromânii, din ramura sud-est dunăreană a romanităţii10, dialectul 

meglenoromân constituindu-se într-unul dintre continuatorii românei 

comune în sud-estul Dunării.  

La fel ca și celelalte două idiomuri sud-dunărene, dialectul 

meglenoromân conservă o serie de fenomene fonetice identice cu cele din 

româna comună: 

- se conservă e după labiale, indiferent de natura (timbrul) consoanei 

următoare, ca în toate dialectele sud-dunărene: ạmbét „îmbăt” (< lat. 

*inbibito), per „păr” (< lat. pelu < pĭlum), uspéţ „ospăţ” (< lat. hospĭtium), 

mer „măr” (< lat. melum = malum), anvéţ „învăţ” (< lat. *invitio); ạmpirát 

„împărat” (< lat. imperator); 

- tot după labiale și indiferent de timbrul vocalei din silaba 

următoare, se conservă diftongul ea, ca în protoromână11: si speálă „se 

spală”, feátă „fată” (< feta), veárză (mai rar veárdă) „varză” (< lat. vĭridia), 

veárgă „vargă” (< lat. vĭrga), ạnveáţă „învaţă”, si veádă „să vadă”, veádi 

                                                 
8 Semivocala i, provenită din muierea lui l, a determinat muierea velarei precedente, 

conducând la transformarea grupurilor consonantice etimologice în palatalele k’, g’. 
9 Meglenoromânii sunt grupaţi în jurul Câmpiei Meglen („într-un orăşel şi 10 comune” - 

Capidan, 1925: 5 ş.u.), la nord de golful Thessaloniki, pe malul drept al râului  Vardar, 

de-a lungul unui şir de munţi. În această regiune, într-o zonă dominată de populaţie 

slavă-macedoneană se află infiltrate cele câteva localităţi meglenoromâne: orăşelul Nînta 

(Nónti)9 şi câteva sate (Lunguţa, Birislav, Huma, Oşani, Liumniţa, Cupa, Ţîrnareca)9, 

dintre care trei sunt cu populaţie mixtă româno-slavă (Baroviţa, Coinsco, Sirminina)9. 

Numeroşi megleniţi trăiesc şi în oraşele Ghevghelia (un adevărat centru al 

meglenoromânilor) şi Skopje (în Macedonia), în Salonic, Sobotsko (Aridéa) şi Bóimiţa 

(Axiupolis) - în Grecia. Între 1923-1926, peste 200 de familii din localităţile sus menţionate 

au emigrat în România, urmaşii acestora trăind în comuna Cerna, judeţul Tulcea. 
10 Ideea a fost susţinută mai cu seamă de Theodor Capidan (1925: 57 ş.u.) şi de Matilda 

Caragiu Marioţeanu (1975: 266). 
11 În graiul din Lundin diftongul eá a evoluat la é: méri „mere”, péră „pere”; vezi TDR, 1984: 

491.  
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„vede”, niveástă „nevastă” (< v. sl. nevĕsta), pumeánă „pomană” (< v. sl. 

pomĕn);  

- se păstează i în poziţie nazală, precedat de labiale (chiar dacă în 

silaba următoare avem poziţie dură): vint „vînt” (< lat. ventus), pimínt 

„pămînt” (< lat. pavimentum), simínţă „sămînţă” (< lat. sementia), vínă 

„vînă” (< lat. vena), vind „vînd” (< lat. vendo), vínit „vînăt” (< lat. venetus);  

- doar în graiurile din Huma și Ţîrnareca se păstrează u final silabic12 

după orice grup consonantic, fenomen similar cu cel din aromână: álbu, 

cắntu, plắngu, víndu; în celelalte graiuri, -u final silabic se păstrează doar 

după grupul muta cum liquida, la fel ca în dacoromână: ácru, sócru, ócľu13; 

- absenţa lui î este un fenomen întâlnit și în graiurile aromânești de 

tip F, dar și în istroromână: ạmpirāt „împărat”, ạntréb „întreb”, ạnţilég 

„înţeleg”, ăntro „intră”;  

Și în ceea ce privește sistemul consonantic meglenoromân, întâlnim 

o serie de fenomene arhaice, cele mai multe similare cu cele din aromână: 

- păstrarea lui ľ etimologic în elemente de origine latină care 

conţineau un l urmat de ĕ accentuat, ī, i flexionar sau de e, i în hiat, care în 

dialectul dacoromân trece la i: ľépuri „iepure” (< lat. lĕpus, -oris), găľínă 

„găină” (< lat. gallīna);  

- se păstrează ľ muiat etimologic și în grupurile consonantice cľ, gľ, 

în elemente de origine latină (care în dialectul dacoromân au dat k’ și g’): 

uocľu „ochi” (< lat. oculus), ạncľin „închin” (< lat. includo), ạncľid 

„închid” (< lat. includo), ạncľeg „încheg” (< lat. inclago), végľu „veghez” 

(< lat. vigilo), ạngľit „înghit” (< lat. inglutto), ạngľeţ „îngheţ” (< lat. 

inglacio), zinúcľu „genunche” (< lat. genuculus); 

- se păstrează ń (primar) < lat. n + e, i (în hiat) sau de –i flexionar, 

care în dialectul dacoromân (cu excepţia unor arii din subdialectul bănăţean) 

trece la i: călcóń „călcîi” (< lat. calcaneus), vińă „vie, viţă-de-vie” (< lat. 

vīnea), tămóńă „tămîie” (< lat. thymanea);  

Spre deosebire de aromână, doar în localitatea Ţîrnareca se conservă 

africatele d și ĝ, provenite din d și respectiv j latini; în celelalte localităţi, 

meglenoromâna a transformat aceste africate în constrictivele z, respectiv 

                                                 
12 În aceleaşi zone se păstrează şi i final plenison în cuvinte precum orbi „orbi”, álbi „albi”, 

cáşti „caşti”, în timp ce în celelalte graiuri, fenomenul se păstrează doar după muta cum 

liquida: ácri, ágri „ogoare”, áfli. Vezi TDR, 1984: 494.  
13 Meglenoromâna l-a păstrat pe -u numai după grupurile consonantice formate dintr-o 

oclusivă sau f şi o lichidă. 
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j14: zic, vez „vezi”, caz „cazi”, záţi „zece”, zoc „zîc”, zónă „zînă”, sónzi 

„sînge”; joc (juăc), júdic, júni, jut „ajut”, jutór „ajutor”, jung „ajung”.  

III. Istroromânii, urmași ai populaţiei romanizate de la nord-vestul 

Peninsulei Balcanice și continuatori ai marelui grup al românilor apuseni15, 

formează cel mai mic grup de români sud-dunăreni care vorbesc un dialect 

propriu16, fiind așezaţi în partea croată a Peninsulei Istria17, în preajma Mării 

Adriatice, la nord și sud de Muntele Mare (cr. Učka Gora, it. Monte Maggiore)18. 

Unele dintre trăsăturile fonetice specifice istroromânei sunt 

arhaisme, asemănându-se cu cele ale aromânei sau meglenoromânei, altele 

sunt inovaţii, mai apropiate de dialectul dacoromân, apărute ca urmare a 

unei evoluţii interne sau ca rezultat al unei influenţe externe.  

Ca în aromână și meglenoromână19, se conservă, din româna comună, e după 

labiale și când în silaba a doua avem poziţie tare: betắr „bătrîn” (< *betrăr < betranus), 

fet „făt”, pecǻt „păcat”, per „păr”, úmer „umăr”. 

Ca și în celelalte dialecte sud-dunărene, se păstrează i în poziţie 

nazală, când este precedat de labiale, indiferent de timbrul vocalei din 

silaba următoare: cuvintå „a vorbi” (< *cuvintu „cuvînt” < conventum), 

pemint (< *pămintu < pavimentum), seminţa „sămînţă, cheag” (< sementia), 

semirå „semăna” (< seminare), vind „vînd” (< *vindu < vendo), vint „vînt” 

(< *vintu < ventus).  

Spre deosebire de aromână și meglenoromână20, unde se conservă 

diftongul ea din protoromână, dialectului istroromân îi este specifică 

                                                 
14 Fricativizarea africatelor, adică dezvoltarea elementului fricativ z, respectiv j şi 

pierderea ocluziei, este un fenomen caracteristic celor mai multe graiuri  din dacoromână, 

dar şi istroromânei. 
15 Termenul aparţine lui Sextil Puşcariu şi este sinonim cu „vlahii balcanici de limbă 

română”. Vezi Puşcariu, 1926: 4.  
16 Idiomul vorbit de istroromâni este cel dintâi dialect sud-dunărean care a fost semnalat şi 

primul dialect românesc studiat pe baza unei anchete la faţa locului.  
17 Întinzîndu-se în trei state (Croaţia, Slovenia şi Italia), Peninsula Istria are o suprafaţă de 

aproximativ 3.500 de km pătraţi şi un număr de aproximativ 300.000 de locuitori. Vezi, 

pentru o descriere detaliată, lucrarea Kovaček, 1971. 
18 De fapt, Muntele Mare separă aşezările istroromânilor în două grupuri: grupul de nord, 

din care face parte doar satul Jeiăn (al cărui grai este mai conservator decât celelalte, fiind 

izolat şi periferic) şi grupul de sud, al românilor din Valdarsa, alcătuit din câteva sate şi 

cătune, dintre care amintim doar localităţile în care se mai vorbeşte astăzi istroromâna: 

Letåi, Suşńeviţe, Nóselo, Sucódru, Bîrdo (cu cătunele Costîrčan, Dolinšćina, Zancovci, 

Peråsi, Brig). Vezi Frăţilă (coord.), 2010: 13-14.  
19 Fenomenul este întâlnit, sporadic, şi în unele graiuri din sud-vestul Transilvaniei şi din 

nord-estul Banatului.  
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monoftongarea la é, atât după labiale (féte/féta „fată”, vérza 

„varză”, nevéste /nevesta „nevastă”), cât și după alte consoane (lémne, 

sére / (a)séra „aseară”, ste „stea”, ăntrébe „întreabă”). Același 

fenomen este întâlnit și în cazul diftongului oa, care se reduce la ó: 

códe/códa „coadă”, mórte, nópte, ómir „oameni”, pórte/pórta „poartă”, 

póte „poate”, sócre/sócra „soacră”, mórte „moartă”.  

Se menţine -u final21 după grupul „muta qum liquida”22 (ắntru, 

ănúntru, códru, cúmatru „naș de botez”, lúcru, åflu, ócľu „ochi”, zerúncľu 

(Sușnieviţa)/jerúncľu (Jeiăn) „genunchi”, dar și după alte grupuri 

consonantice (åvdu „aud”, cåvtu „caut”, aștéptu – la Jeiăn).  

În ceea ce privește sistemul consonantic istroromân, se conservă, ca 

în celelalte două dialecte sud-dunărene, ľ și ń etimologici, când acestea 

proveneau din l latin urmat de ĕ accentuat, ī, i flexionar sau de e, i în hiat 

sau din l slav urmat de iot, respectiv din n urmat de e, i (în hiat) sau de -i 

flexionar, care în dialectul dacoromân trec la i (cu excepţia lui ń 

etimologic, întâlnit și în unele zone din Banat): ľépure „iepure” (< lat. lĕpus, 

- oris), gaľíra „găină” (< lat. gallīna), fiľ „fiu” (< lat. filius), muľere (< lat. 

mulierem), voľe „voie” (< v. sl. volja), ľubi „iubi” (< v. sl. ljubiti), (< v. sl.); 

ań „ai” (< lat. anni) sau în derivatele cu sufixele -oń, -ońe: răţoń, lupońe, 

vulpońe, ursońe. 

L muiat se conservă și în grupurile consonantice cľ, gľ: cľem „chem” 

(< lat. clamo), ocľu „ochi” (< lat. oculus), gľem „ghem” (< lat. glomus  lat. 

pop.* glemus), vegľå „veghez” (< lat. vigilo). Frecvenţa lui ľ crește prin 

împrumutarea unui procedeu croat, intercalarea între labiale și iot a unui ľ 

(după modelul sl. sabjia < cr. sablja „sabie”): pľerde „pierde”, cľept < 

pľept „piept”, fľer „fier”, mľere „miere”. 
Africata dentală d din româna comună nu se conservă, ci 

evoluează, reducându-se la constrictiva z, la fel ca în meglenoromână (cu 
excepţia comunei Ţîrnareca, unde africata se păstrează) și ca în româna 

                                                                                                                            
20 În dialectul meglenoromân, doar în graiul din Lundin diftongul eá a evoluat la é: 

méri „mere”, péră „pere”. 
21 Dispăriţia lui -u final silabic, ca şi în cele mai multe graiuri din dacoromână, este un 

fenomen destul de vechi (mai vechi decât dispariţia lui -l final, dar nu atât de vechi ca 

rotacismul, trecerea lui n simplu intervocalic la r, în elemente vechi de origine latină). Vezi, 

pentru o prezentare detaliată, Puşcariu, 1926: 98.  
22 Fenomenul este diferit de cel întâlnit în dialectul aromân şi graiurile din Huma şi Ţîrnareca 

din dialectul meglenoromân, unde se păstrează u final silabic după orice grup consonantic. 
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standard și în unele graiuri dacoromâne: zic, zeţe/zeče „zece”, vez „vezi”, 
avzi „auzi”, pľerz „pierzi”. 

Unele fonetisme arhaice se conservă în toate cele trei idiomuri 
sud-dunărene, altele evoluează spre fonetisme apropiate de dacoromână și 
de limba literară. În orice caz, vorbim de unele fenomene arhaice, care au 
evoluat doar la nord de Dunăre și care se constituie în fonetisme primare, ce 
caracterizează româna comună, dar au dispărut din dacoromână.  
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 Verbele dicendi în limba română se caracterizează prin două tipuri 

principale de raporturi: obiective (directe și indirecte) și determinative sau 

circumstanțiale. Rolul principal în determinarea sensului lexical aparține 

raporturilor obiective. 

Societatea umană nu poate exista fără comunicare, dar nici 

comunicarea nu poate avea loc, în sensul larg al cuvântului, decât în 

societate, pentru că viața și activitatea omului de multe milenii l-a făcut să 

fie o ființă socială. Comunicarea a devenit pentru el nu numai condiția 

obligatorie a traiului în comun, a conlucrării, dar și condiția manifestării 

sale, ca ființă socială, în relațiile cu semenii. Adică, ea nu este doar o 

condiție care asigură înțelegerea dintre oameni în vederea conlucrării lor, 

dar și o necesitate a fiecărui individ. Imposibilitatea satisfacerii acestei 

necesități, ceea ce ar însemna izolarea de societate, echivalează pentru unele 

persoane cu o condamnare dintre cele mai grele. De fapt, dacă pătrundem în 

esența lucrurilor, ajungem la concluzia că omul are nevoie de comunicare, 

chiar dacă aceasta, ca multe alte lucruri și fenomene, poate fi 

corespunzătoare sau necorespunzătoare, de calitate bună sau rea, plăcută sau 

deranjantă, interesantă sau plictisitoare etc. Iar de calitatea ei depind 

confortul psihologic și buna înțelegere [1, p. 9], 

În această ordine de idei, doctorul în filozofie Aurel Codoban este 

ferm convins că „totul e comunicare: nu există o formulă mai cuprinzătoare 

și mai adecvată pentru a defini substanța vieții sociale, economice și 

culturale ce ne animă decât aceasta” [2, p. 71]. 

Comunicarea fiind una dintre activitățile de bază în viața umană, 

verbele care redau diverse aspecte ale acesteia sunt numeroase și de o 

importanță majoră în vocabularul unei limbi. Verbele dicendi constituie, în 

cadrul vocabularului oricărei limbi, o clasă bogată și eterogenă, pe cât de 

interesantă, pe atât de dificil de definit și de clasificat. 

Organizarea sistemică a lexicului, legăturile paradigmatice și 

sintagmatice dintre unitățile lui reprezintă o problemă de mare interes în 

lingvistica modernă. Această abordare sistemică implică scoaterea în relief a 
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unor grupuri lexico-semantice cu anumite configurații semantico-stilistice și 

funcționale distincte și complementare. Printre asemenea configurații se 

numără și câmpul lexical-semantic al verbelor dicendi, care reflectă actul 

vorbirii din diferite perspective. 

Cu toate că această categorie de verbe a fost supusă cercetării în 

lingvistica românească – atât din perspectivă semantică, cât și din cea 

morfosintactică și stilistică [3, p. 14-17] – se mai pot identifica unele aspecte 

care nu au intrat în vizorul cercetătorilor și ne-au trezit interesul prin varietatea 

lor semantică și stilistică. De aceea ne-am propus să contribuim – în măsura 

competențelor și abilităților noastre – la elucidarea unor probleme legate de 

semantica și sintagmatica verbelor de vorbire în limba română.  

Prezentul articol are ca obiect de investigație o clasă de cuvinte care 

ocupă un loc cu totul aparte în sistemul limbii – verbul. Implicat, la nivel 

sintactic, în actul predicativ, verbul se caracterizează, în primul rând, prin 

capacitatea lui semnificativă, prin posibilitatea de a exprima o varietate de 

acțiuni, stări, existențe și procese în desfășurare. În al doilea rând, având rolul 

de centru predicativ al enunțului, verbul servește la organizarea comunicării.  

Deoarece comunicarea are o importanță atât de mare în viața umană, 

am ales să studiem verbele zicerii, care desemnează actul vorbirii și au o 

importanță deosebită în comunicare. 

Privite din perspectiva teoriei valențelor, verbele dicendi exprimă un 

proces, pentru realizarea căruia este necesară prezența a doi factori: cel 

intern și cel extern. Factorul intern indică despre ce se vorbește (a povesti 

despre război, a întreba despre călătorie etc.), sau ce se vorbește (a spune 

adevărul, a pronunța un cuvânt, a nu spune nimic etc.). Factorul extern 

indică persoana căreia îi este adresată vorbirea (a anunța publicul, a se 

adresa profesorului etc.), sau persoana împreună cu care se realizează actul 

vorbirii (a vorbi cu mama, a se certa cu vecina etc.). 

Conținutul semantic al verbelor vorbirii nu se concretizează în 

suficientă măsură, dacă nu se ia în considerare prezența sau absența acestor 

doi factori. Complinirea sub formă de obiect intern și extern este obligatorie 

pentru precizarea conținutului semantic al verbelor zicerii. Așadar, verbele 

dicendi în limba română se caracterizează prin două tipuri principale de 

raporturi: obiective (directe și indirecte) și determinative sau 

circumstanțiale. Rolul principal în determinarea sensului lexical al verbelor 

zicerii le aparține raporturilor obiective. 

Raporturile obiective dintre verb și actanții săi se exprimă prin 

anumite modele structurale de îmbinare a cuvintelor. Pentru verbele dicendi 
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din limba română sunt caracteristice modelele cu actanți ce indică obiectul 

direct al vorbirii, conținutul vorbirii, adresatul sau interlocutorul în actul 

vorbirii. Acestea sunt modelele structurale principale, pe care le formează 

verbele zicerii, întrucât pentru ca actul vorbirii să aibă loc este necesară 

prezența, cel puțin, a unuia dintre actanții menționați: pot fi prezente și mai 

multe compliniri împreună (a spune adevărul / a spune adevărul părinților; 

a povesti despre război / a povesti copiilor despre război și despre lagărele 

de concentrare). 

În continuare, vom analiza doar patru modele principale de îmbinare 

a verbelor zicerii.  

 

1. Verb dicendi + Substantiv în acuzativ (ea spune adevărul, n-a zis 

o vorbă, n-a pronunțat un cuvânt, l-a chemat pe Ion etc.). 

Nucleul unor astfel de modele îl constituie verbele dicendi de tipul: a 

spune, a zice, a vorbi, a întreba, a răspunde, a șopti etc. În acest model verbul 

exprimă o acțiune individualizată a actului vorbirii, iar actantul – obiectul direct 

al vorbirii. Verbul și actantul formează îmbinări verbale neprepoziționale 

(cu excepția îmbinărilor cu prepoziția la sau pe). Prepoziția la însoțește 

actantul ce denumește obiectul direct, cu valoare cantitativă (a spune la 

povești; a înșira la anecdote). Prepoziția pe însoțește în modelele 

structurale, formate de verbele vorbirii, obiectul direct exprimat prin nume 

de persoane (a chema pe Ion, a striga pe Gheorghe). În modelul verb 

dicendi + substantiv în acuzativ actantul verbului îl constituie anumite clase 

de cuvinte strict limitate. Astfel pe lângă verbele: a spune, a vorbi, a 

pronunța, a rosti, a povesti etc. apar substantive în acuzativ, care sunt legate în 

mare măsură de actul vorbirii sau al cugetării (majoritatea sunt cuvinte abstracte: 

cuvânt, vorbă, gând, adevăr, minciună, poveste etc.). Dăm câteva exemple: 

Ea șoptește vorbe arse de al buzelor ei foc. (M. Eminescu); 

Ah! Ea spuse adevărul: Eu am râs, n-am zis nimic. (M. Eminescu) 

Complinirea verbelor în aceste modele structurale poate fi exprimată 

și prin anumite grupuri de pronume în poziție ante- sau postverbală. Pot 

apărea pronumele nehotărâte ceva și tot; pronumele negativ nimic; 

pronumele demonstrativ de apropiere acesta, acestea. De exemplu: 

E ușor a scrie versuri / Când nimic nu ai a spune. (M. Eminescu); 

Dracii nu răspundeau nimic dinăuntru. (I. Creangă) 

În afară de substantivele abstracte și pronumele menționate, locul 

actantului poate să-l ocupe o îmbinare stabilă de cuvinte (verzi și uscate, 

vrute-nevrute, cai verzi pe pereți, câte-n lună și-n stele), un cuvânt de 
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afirmație sau de negație (ba, da, nu), sau un cuvânt luat în ghilimele. Iată 

câteva exemple: 

Atunci voi să vă faceți moarte-n popușoi, să nu spuneți nici lae nici 

bălaie. (I. Creangă); 

Mai știu eu pe cine să mai cred? – Că oamenii vorbesc vrute-

nevrute. (I. Creangă); 

Pentru dumneata/ Eu n-aș zice ba/ Dar zic și zic ba/ Pentru maică-ta. 

(V. Alecsandri). 

 

2. Verb dicendi + despre/de + Substantiv în acuzativ (ei vorbeau 

despre dragoste, el întreba de mireasă, profesorul a povestit despre război). 

În acest model verbul cere obligatoriu un actant prin care să exprime 

conținutul vorbirii, care se numește obiect deliberativ. 

În limba română, raporturile deliberative dintre verbul zicerii și 

actantul său se redau prin îmbinări verbale prepoziționale. Actantul verbului 

îl constituie substantivul în acuzativ, precedat, de regulă, de prepoziția de, 

despre: a vorbi despre rostul vieții, a vorbi de casă. 

Aceste două tipuri de recțiune verbală se folosesc paralel, sunt 

sinonimice. Este interesant faptul că chiar același verb și același substantiv 

pot fi legate într-un caz prin prepoziția de, iar în altul prin prepoziția despre: 

a întreba despre viață / a întreba de viață. 

Locul actanților în acest model îl pot ține diferite categorii de 

substantive sau pronume: acest tip de recțiune este general, neavând nicio 

limitare. În rolul de obiect deliberativ pot apărea substantive abstracte și 

concrete, proprii și comune (animate și inanimate), precum și diferite 

categorii de pronume. 

Încadrate în acest model, verbele dicendi sunt întotdeauna 

intranzitive. Prin urmare, acest tip de relații apar rar la verbe ca: a spune, a 

zice, a striga, a șopti, a exclama etc. și la actantul lor, întrucât ele sunt cu 

preponderență tranzitivă.  

 

3. Verb dicendi + cu + Substantiv în acuzativ (directorul școlii a 

discutat cu elevii, ea vorbea cu mama, ea se certa cu vecina). 

În acest model verbul e completat de un substantiv în acuzativ cu 

prepoziție, ce reprezintă al doilea participant la actul vorbirii, adică așa-zisul 

complement sociativ. Persoana exprimată prin substantiv în acuzativ cu 

prepoziție este un participant activ la discuție. Acest tip de îmbinare ne arată 

că la actul vorbirii participă două sau mai multe persoane. 
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E interesant faptul că substantivul în acuzativ cu prepoziție, ce 

reprezintă în actul vorbirii interlocutorul, se folosește pe lângă astfel de 

verbe ale zicerii, care prin înseși semantica lor sugerează participarea la 

realizarea actului vorbirii a două sau mai multe persoane (a discuta, a 

conversa, a se sfădi, a se certa, a se șușoti etc.). În acest model structural, 

substantivul este precedat întotdeauna de prepoziția cu și verbele indică 

actul reciproc al vorbirii. De exemplu: 

De aceste și altele ca aceste a vorbit bunicul David cu mama și cu 

tata, mai toata noaptea. (I. Creangă); 

Câinii osul ca s-apuce, corbii stârvul ca să-mpartă, Boierii ca să 

robească, unii cu alții se ceartă! (B. P. Hasdeu) 

Tot în acest model se încadrează și verbul a vorbi cu sensul „a sta de 

vorbă, a discuta”. De exemplu: 

Oi vorbi eu cu dânșii, și las dacă va fii ceva. (I. Creangă) 

Utilizarea complementului sociativ pe lângă verbele zicerii ne 

permite să evidențiem unele lucruri interesante în ceea ce privește 

posibilitatea apariției și funcționarea lui în context. 

Dacă actul reciproc al vorbirii este exprimat prin diferite tipuri de 

subiect, prezente sau absente, nu se mai poate vorbi de subiect în acuzativ 

și, deci, de complement sociativ: 

În sfârșit, cât s-a bălăbănit mama cu tata din pricina mea, tot pe a 

mamei a rămas... (I. Creangă) 

În acest caz, participanții la discuție sunt egali. Când însă unul dintre 

participanți la actul reciproc al vorbirii este agent activ al acțiunii, iar altul este 

doar un participant secundar al discuției, avem de a face cu complement sociativ: 

Mama și fiica au discutat / Mama cu fiica au discutat. 

Complementul sub forma cu + Substantiv în acuzativ nu constituie 

niciodată o simplă anexă la verbul zicerii. Chiar și atunci când verbul, prin 

semantica sa, indică un schimb reciproc de vorbe (a discuta, a conversa, a 

pălăvrăgi, a se dondăni, a tăifăsui), verbul presupune, de regulă, minimum 

doi participanții în actul vorbirii, dar nu indică în ce relații sunt acești 

participanți unul față de altul. Numai contextul propoziției poate să indice 

corelația ce se stabilește între interlocutori: fie că sunt egali în procesul 

vorbirii, fie că unul dintre ei deține locul principal printre ceilalți, fie că el e 

participant secundar la actul vorbirii. 
Complinirea verbelor zicerii sub forma cu + substantiv în acuzativ 

este, de obicei, exprimată prin substantive animate sau pronume. În acest rol 
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apar mai des substantive proprii, substantivele ce indică relațiile de rudenie 
sau acelea care indică ocupația, profesia interlocutorului. 

4. Verb dicendi + Substantiv în dativ (studentul s-a adresat 
profesorului, tata a răspuns fiului etc.) 

În acest model structural verbul cere un substantiv în dativ, numit 
adresatul acțiunii. Adresatul acțiunii este, de regulă, o persoană pasivă, care 
nu participă la discuție. Verbele care cer prezența obligatorie a acestui actant 
sunt într-un număr destul de mare în limba română: a spune, a zice, a vorbi, 
a declara, a striga etc. Exemplu: 

După aceasta împărăteasa povestește soțului său câte a pătimit ea, 
de când s-a făcut el nevăzut. (I. Creangă) 

Participantul pasiv în actul vorbirii, care mai este numit în lingvistică 
și pacient, îl constituie întotdeauna o persoană. Ca și în cazul precedent, în 
această funcție apar substantivele proprii, substantivele ce exprimă relațiile 
de rudenie și substantivele ce ne vorbesc despre profesia receptorului. Iată 
un exemplu. 

Gură tu! Învață minte, nu mă spune nimănui. (M. Eminescu) 
O serie de verbe din limba română cer pentru denumirea adresatului, 

în afară de complinirea sub formă de obiect în dativ și complinirile sub 
formă de la + substantiv în acuzativ sau pe + substantiv în acuzativ. 
Complinirea sub formă de la + substantiv în acuzativ este cerută, de 
exemplu, de verbele a striga, a țipa, a se răsti, a răcni, a urla etc. Cu alte 
cuvinte, verbele în discuție se încadrează atât în modelul verb dicendi + 
substantiv în dativ, cât și în modelul verb dicendi + la + substantiv în 
acuzativ. Tradițional, acest tip de acuzativ echivalează cu un dativ și se 
numește dativ analitic. 

Complinirea sub formă de pe + substantiv în acuzativ este cerută de 
verbul a striga cu sensul de „a chema”, precum și de verbele a întreba, a 
cerceta, a ispiti, a chestiona, a iscodi etc. De exemplu: 

Și după ce a întrebat pe dascăl… (I. Creangă); 
Am întrebat pe călugăr ce putea să fie… (V. Alecsandri). 
Actanții verbelor a striga, a răcni, a urla, a țipa etc. constituie, de 

obicei, un nume de persoane sau de animal (a țipa la câine, a răcni la cai), 
în timp ce verbele a cerceta, a întreba, a chestiona etc. admit drept actanți 
numai denumiri de persoane. Locul acestora este foarte des ocupat de 
diferite categorii de pronume. 

Întrucât actul vorbirii presupune, de obicei, persoana ce audiază 
vorbirea, am putea admite că orice verb al zicerii este întotdeauna însoțit de 
un participant la actul vorbirii, care este exprimat fie prin „prepoziție + 
substantiv în acuzativ”, fie prin „substantiv în dativ”. 

Însă nu toate verbele zicerii pot fi întregite de aceste tipuri de 
compliniri. Există în limba română un număr considerabil de verbe ale 
zicerii (a bolmoji, a murmura, a pelticăi, a fărnâi, a gângăvi, a bâlbâi, a 
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rotaciza, a graseia, a bolborosi, a sâsâi, a nazaliza, a bombăni, a îngăima, 
a bâigui etc.), ce nu cer cel de-al doilea participant la actul vorbirii. Acestea 
sunt verbele ce caracterizează în principiu vorbirea nedeslușită, sau unele 
defecte ale vorbirii. Ele își realizează sensul după modelele: Substantiv + 
verb dicendi sau substantiv + verb dicendi + obiect în acuzativ. 

În concluzie, putem menționa că recțiunea verbelor zicerii este în 
strânsă legătură cu semantica lor. Îmbinările de cuvinte și alte construcții 
sintactice, în care intră aceste verbe, depind de sensul concret al fiecărui 
verb în parte, de apartenența lui la un grup semantic sau altul. Fiecare grup 
are tipul său de recțiune, comun tuturor verbelor din acest grup. De 
exemplu, pentru verbele cu sensul „a se adresa cuiva” este tipică îmbinarea 
de cuvinte verb dicendi + substantiv în dativ, pentru verbele ce exprimă un 
act multilateral al vorbirii este tipică îmbinarea verb dicendi + cu + 
substantiv în acuzativ etc. 

Evidențierea modelelor, prin care se redau raporturile obiective la 
verbele zicerii, permite să se observe legăturile ce se pot stabili în procesul 
vorbirii între vorbitor, persoana cu care se vorbește și realitatea înconjurătoare. 

Verbele dicendi în limba română se caracterizează prin două tipuri 
principale de raporturi: obiective (directe și indirecte) și determinative sau 
circumstanțiale. Rolul principal în determinarea sensului lexical al verbelor 
zicerii le aparține raporturilor obiective. 

Recțiunea verbelor zicerii este în strânsă legătură cu semantica lor. 
Îmbinările de cuvinte și alte construcții sintactice în care intră aceste verbe 
depind de sensul concret al fiecărui verb în parte, de apartenența lui la un 
grup semantic sau altul. Fiecare grup are tipul său de recțiune, comun 
majorității verbelor din acest grup. De exemplu, pentru verbele cu sensul „a 
se adresa cuiva” este tipică îmbinarea de cuvinte verb dicendi + substantiv 
în dativ, pentru verbele ce exprimă un act multilateral al vorbirii este tipică 
îmbinarea verb dicendi + cu + substantiv în acuzativ etc. Analiza modelelor 
prin care se redau raporturile obiective la verbele zicerii permite să se 
observe legăturile ce se pot stabili în procesul vorbirii între vorbitor, 
persoana cu care se vorbește și context. 
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1. Introducere  

Exprimarea vorbitorilor de limbă română din Republica Moldova 

prezintă calcuri de structură semantică după limba rusă, identificabile atât în 

limbajul oral, cât și în cel scris. În lucrarea de față, ne-am propus să 

analizăm sensurile calchiate după limba rusă pe care le-am identificat în 

publicațiile periodice de limbă română, din anii 1960-1990, editate în 

Republica Moldova. 

 Contactul îndelungat dintre limba română și limba rusă, din acest 

areal lingvistic, precum și faptul că mijloacele de informare în masă au fost 

difuzate în limba rusă sau au fost traduse din limba rusă, toate aceste aspecte 

au cauzat apariția faptelor de limbă în discuție. 

În general, calchierea semantică, în arealul lingvistic în discuție, 

presupune imitarea sensurilor secundare ale unui lexem rusesc de către un 

termen existent în limba română standard, cu condiția ca între cele două 

lexeme să existe un sens comun. În urma calchierii sensurilor 

corespondentului din limba rusă, rezultă, în limba română de peste Prut, 

sensuri care sunt denumite în limba literară prin alte cuvinte. 

În continuare, am structurat calcurile semantice în calcuri 

substantivale și calcuri verbale, analizând procedeul prin care au rezultat 

aceste fapte de limbă.  

De asemenea, am raportat, în unele cazuri, materialul lexical la 

Dicționarul limbii române, cu scopul de a afla situația istorică și gradul de 

dispersie a unor lexeme. Iar, pentru a urmări evoluția și viabilitatea faptelor 

de limbă identificate de noi, am consultat câteva dicționare ale limbii române 

realizate în Republica Moldova în ultimele decenii (DGL, 1988; DDLR, 

2000; DGL, 2014), lucrări considerate normative pentru etapa actuală.  

 

2. Calcuri semantice substantivale 

Examinând calcurile semantice substantivale, identificate în textele 

sursă, am constatat faptul că unele lexeme pot fi grupate după domenii de 
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activitate (administrație, cultură, economie, educație), iar alți termeni țin de 

lexicul comun.  

a) Administrație: 
Însemnare pentru „mustrare” (cf. rus. zameceanie); 

În lima rusă, substantivul „zameceanie” este polisemantic. Acesta are sensul 

primar „însemnare” și sensurile secundare „observație critică” și „mustrare”.  

În limba română din Basarabia, substantivul „însemnare” este utilizat 

cu sensul „observație critică”, sens pe care l-a calchiat după lexemul rusesc 

„zameceanie”. De exemplu: 

„Președintele [...] i-a făcut de mai multe ori însemnare, dar 

degeaba.” (Calea leninistă, 7. I. 1964)1.  

Problemă pentru „situație” (cf. rus. problema); 

Sensul general al substantivului „problema”, în limba rusă, este 

„chestiune teoretică sau practică care necesită o rezolvare”. Dintre 

semnificațiile secundare ale acestui substantiv notăm sensurile „situație” și 

„treabă”2, sensuri pe care substantivul „problema” le calchiază după lexemul 

rusesc, în limba română de peste Prut. Oferim, în continuare, un exemplu 

relevant pentru calchierea sensului „situație” după lexemul rusesc: 

„Problema bibliotecilor școlare e acută.” (ÎP, 1985, 27.02. 88)3.  

b) Cultură: 

Cititor pentru „recitator”, „declamator” (cf. rus. citeț, citețî); 

Sensul de bază al substantivului „citeț”, în limba rusă, este „cititor”. 

Însă acesta este utilizat și cu sensul „recitator”. De altfel, substantivul „citeț” 

a existat și în dacoromâna veche, cu sensul „cititor”, de exemplu: 

„Aceștea sunt ceteții ceia ce-au cetit și n-au înțeles.”4  

În enunțul de mai jos, substantivul „cititor” este utilizat cu sensul 

„persoană care recită”, deși în limba română de peste Prut substantivul 

„cititor” circulă și cu sensul „persoană care citește”. De exemplu: 

„La concurs vor participa cântăreți, dansatori, cititori.” (Tânărul 

leninist, 14. III. 1957)5.  

 

                                                 
1 Valentin Mîndîcanu, Cuvântul potrivit la locul potrivit, Chișinău: Editura „Cartea 

Moldovenească”, 1979, p. 348. 
2 Vezi infra, Calcuri semantice substantivale, termeni comuni. 
3 I. Ețco (alcătuire și redacție științifică), Cultivarea limbii (Limba și stilul presei), Chișinău: 

Editura „Cartea Moldovenească”, 1989, p. 103. Cf. și DGL, 1998, p. 137; DGL, 2014, p. 666. 
4 Cf. DLR, s. v. citeț. 
5 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 340.  
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c) Economie: 

Arătător pentru „indice” (cf. rus. pokazatel); 

Pe lângă sensul „indice”, substantivul „pokazatel” are, în limba rusă, 

și sensul „indicator”. În exemplul de mai jos, substantivul „arătător” 

calchiază sensul „indice” după lexemul rusesc: 

„Tânăra mulgătoare a căpătat [...]arătători, cu care putea să se 

laude...” (Leninistul, 17. II. 1963)6.  

Detaliu pentru „element component al unui mecanism”, adică „piesă” 

(cf. rus. detal); 

În limba rusă, substantivul „detal” înseamnă „detaliu”, dar are și 

sensul „piesă”, adică „parte (mică) dintr-un întreg, dintr-un ansamblu, 

fragment, bucată”7. În enunțul de mai jos, substantivul „detaliu” calchiază 

sensul „piesă” după lexemul din limba rusă: 

„[...] s-a uitat în televizor și a spus că nu funcționează un detaliu.” 

(Drapelul muncii, 22. X. 1977)8.  

Dobândire pentru „exploatare” (cf. subst. rus. dobîvanie); 

În limba rusă, substantivul „dobîvanie” înseamnă „dobîndire”, dar are 

și sensul „exploatare”, de ex. „exploatarea minereurilor”. În enunțul de mai 

jos, substantivul „dobîndire” este utilizat cu sensul „exploatare”, sens pe care 

l-a calchiat după lexemul rusesc „dobîvanie”:  

„Este vorba de dobândirea deschisă a minereului.” (Pentru 

comunism, 16. I. 1964)9.  

d) Educație: 

Ocupație pentru „lecție”, „oră ” (cf. rus. zaneatie); 

 În limba rusă, substantivul „zaneatie” este polisemantic. Acesta are 

următoarele sensuri: 

 „Zaneatie – 1. (deistvie po znaceniiu gl. zanimat; vzeatie), rezultatul 

acțiunii verbului a ocupa, adică ocupație, cucerire; 2. (deistvie po znaceniiu 

gl. zanimatsea) rezultatul acțiunii verbului a se ocupa, adică ocupație, 

preocupare; 3. (urok v ucebnîm zavedenii, prepodavaemîi predmet), lecție 

într-o instituție de învățământ, disciplină de studiu”.10 

                                                 
6 Ibidem, p. 43. Cf. și DDLR, 2000, p. 22; DGL, 2014, p. 58. 
7 Cf. DLR, s. v. detaliu. 
8 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 85. Cf. și DGL, p. 57; DDLR, 2000, p. 110; GL, 2014, p. 228. 
9 Ibidem, p. 43. Cf. și DGL, p. 91; DDLR, 2000, p. 119; DGL, 2014, p. 245. 
10 Cf. TS, s. v. zaneatie. 
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În limba română din Basarabia, substantivul „ocupație” este utilizat 

cu sensurile „lecție”, „activitate practică”, sensuri pe care le-a calchiat după 

lexemul rusesc „zaneatie”. De exemplu:  

„Am avut ieri ocupație la vioară” (Tinerimea Moldovei, 29. IX. 1961)11.  

Petrecere pentru „predarea unei lecții”, „desfășurarea unei lecții” (cf. 

rus. provedenie); 

În limba rusă, substantivul „provedenie” exprimă rezultatul verbului 

„provodit”, de ex., „provodit vremea”, adică „a petrece timpul”, dar 

înseamnă și „a îndeplini ceva” (cf. rus. vîpolnenie cego-libo), adică 

„înfăptuire”, „realizare”, „desfășurare”. În limba română de peste Prut, 

substantivul „petrecere” în asociere cu substantivul „lecție” este utilizat cu 

sensul „predare”, respectiv „desfășurare” (cf. rus. provedenie urok), sensuri 

pe care le calchiază după lexemul rusesc. De exemplu: 

 „El practică o nouă metodă de petrecere a lecțiilor.” (Chipăruș, 

1962, Nr. 2)12; 

„[...] m-am gândit mult la organizarea și petrecerea lecțiilor.” 

(Tinerimea Moldovei, 12. IV. 1961)13.  

e) Termeni comuni: 

Ajuns pentru „succes”, „realizare” (cf. rus. dostijeniia); 

În limba rusă, substantivul „dostijeniia” exprimă rezultatul verbului 

„a ajunge”, de exemplu „a ajunge la o anumită destinație”, dar are și sensul 

„realizare”, „succes”.  

În limba română de peste Prut, lexemul „ajuns” a calchiat sensul 

„realizare”, „succes” după modelul rusesc. De exemplu: 

„[...] ajunsurile fiecărui popor devin un bun al tuturor celorlalte 

popoare...” (Limba și literatura moldovenească, 1974, Nr. 3)14.  

Atârnare pentru „atitudine”, „comportare” (cf. rus. otnoșenie); 

 În limba rusă, substantivul „otnoșenie” este polisemantic. Acesta are 

următoarele sensuri: 

 „Otnoșenie – 1. (Deistvie po znaceniiu glagola otnestis, otnositsea), 

rezultatul acțiunii verbului a se comporta, adică atitudine, fel de a se 

comporta; 2. (Sveaz, kasatelstvo, uceastie) legătură, tangență, implicare; 3. 

(Sveaz mejdu liudmi, stranami), legătură între persoane, între țări; 4. 

                                                 
11 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 213. Cf. și DGL, 1998, p. 119; DDLR, 2000, p. 268; DGL, 

2014, p. 587. 
12 Ibidem, p. 235. 
13 Ibidem. Cf. și DDLR, 2000, p. 292; DGL, 2014, p. 629. 
14 Ibidem, p. 18. Cf. și DGL, 1998, p.16; DDLR, 2000, p. 10; GL, 2014, p. 36. 
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(Delovaia bumaga, posîlaemaia odnim ucerejdeniem ili ofițialnîm lițom 

drugomu) document oficial adresat autorităților.”15 

Sensul actual al substantivului „atârnare” este „suspendare”. Însă, în 

limba română arhaică de dincolo de Prut (cu prelungiri până în perioada 

modernă), substantivul „atârnare” era utilizat cu sensul „dependență de 

cineva sau ceva”.16 

În enunțul de mai jos, substantivul „atârnare”17 este utilizat cu sensul 

„atitudine”, sens pe care l-a calchiat după lexemul rusesc „otnoșenie”: 

„[...] au o atârnare birocratică către* (corect, față de) necesitățile 

învățătorilor.” (Drapelul muncii, 27. X. 1977).18  

Binevoitor pentru „voluntar” (cf. rus. dobrovoleț); 

În limba rusă, substantivul „dobrovoleț” este utilizat atât cu sensul 

„voluntar”, cât și cu sensul „binevoitor”. În enunțul de mai jos, substantivul 

„binevoitor” calchiază sensul „voluntar” după lexemul rusesc: 

„Ne ajută... toți acei binevoitori, care știu ce înseamnă rodul 

pământului.” (M., 1988. Nr. 7, p. 3)19.  

Întrebare pentru „problemă” (cf. rus. vopros); 

Sensurile substantivului „vopros”, în limba rusă, sunt următoarele: 

„Vopros, voprosa, m. – 1. (obrașenie trebuiușeie otveta), adresare care 

necesită un răspuns, întrebare; 2. (polojenie trebuiușeie reșenie, problema) 

situație care necesită o rezolvare, problemă.”20 

În limba română de peste Prut, substantivul „întrebare” este utilizat 

cu sensul „problemă”, sens pe care l-a calchiat după lexemul rusesc 

„vopros”. De exemplu:  

„Noi trebuie să hotărâm* (corect, să rezolvăm) întrebarea la loc*. 

(corect, la fața locului)” (TV, Adunarea principală a anului, 15. 02. 1965)21. 

Moment pentru „aspect” (cf. rus. moment);  

Spre deosebire de limba română literară, în care substantivul 

„moment” este utilizat doar în legătură cu noțiunea de timp, în limba rusă, 

acesta are și înțeles de „parte”, „aspect”, de ex., „parte pozitivă/negativă”, 

                                                 
15 Cf. TS, s. v. otnoșenie. 
16 Cf. DLR, s. v. atârnare. 
17 În DDLR, lexemul „atârnare” este considerat substantiv utilizat cu „sens impropriu”, cf. 

DDLR, 2000, p. 28. 
18 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 54. Cf. și DGL, 1998, p. 16. 
19 Ibidem, p. 78. 
20 Cf. TS, s. v. vopros. 
21 I. Ețco, op. cit., p. 113. Cf. și DGL, 1998, p. 94; DDLR, 2000, p. 211; DGL, 2014, p. 447. 
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„aspect pozitiv/negativ” (cf. rus. polojitelnîi/otrițatelnîi moment). Pornind de 

la aceste semnificații, substantivul „moment” a ajuns să fie utilizat în limba 

română din Basarabia cu sensul „aspect”, sens pe care l-a calchiat după 

lexemul rusesc. De exemplu: 

„[...] am avut de rezolvat multe momente” (FM, 1984, Nr. 6, p. 20)22.  

Problemă pentru „treabă” (cf. rus. problema). 

În limba rusă, substantivul „problema” are, pe lângă înțelesul general 

„chestiune teoretică sau practică care necesită o rezolvare”, sensul secundar „treabă”. 

În limba română din Basarabia, mai ales în limbajul colocvial, substantivul 

„problema” calchiază sensul „treabă”23 după lexemul rusesc. De exemplu: 

„Chiar zilele trecute am avut o discuție sugestivă cu un vechi 

cunoscut. Venise la Chișinău cu diverse probleme și printre altele mă 

întrebă, unde ar putea să găsească niște încălțăminte.” (BC, 6.02.88)24.  

 

3. Calcuri semantice verbale 

În ceea ce privește calcurile verbale, am procedat în cazul acestora, ca și 

în cazul substantivelor, la structurarea lor pe următoarele domenii de activitate: 

a) Administrație: 

A primi (cf. rus. poluceat); 

În limba rusă, verbul „prinimati” are o largă arie de sensuri. Pe lângă 

sensul general „a primi”, verbul „prinimati” înregistrează următoarele 

sensuri secundare: „a adopta”, „a lua”25, „a (se) obișnui”, „a depune”26. În 

româna de peste Prut, verbul „a primi” calchiază sensurile secundare după 

lexemul rusesc. De exemplu: 

1. A primi o hotărâre pentru „a adopta o hotărâre” (cf. rus. prinimat reșenie): 

„La adunare s-a primit o hotărâre.” (Drapelul comunismului, 10. I. 1963)27. 

2. A primi măsuri pentru „a lua măsuri” (cf. rus. prinimat merî): 

„Gospodăriile nu primesc măsuri în vederea îndeplinirii 

planurilor...” (Nistru, 1970, Nr. 6)28.  

 

                                                 
22 Ibidem, p. 20. Cf. și DGL 1998, p. 110; DDLR, 2000, p. 248D; GL, 2014, p. 543. 
23 În DDLR, sensul „treabă” al substantivului „problemă” este considerat un sens secundar, 

nu un calc lingvistic după limba rusă. Cf. DDLR, 2000, p. 312. 
24 I. Ețco, op. cit., p. 102. Cf. și DGL, p. 137. 
25 A se vedea infra, Calcuri semantice verbale, termeni comuni. 
26 A se vedea infra, Calcuri semantice verbale, termeni comuni. 
27 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 255. Cf. și DGL, p. 136; DDLR, 2000, p. 310; GL, 2014, p. 661. 
28 Ibidem. Cf. DGL, p. 135. Cf. DDLR, 2000, p. 310. DGL, 2014, p. 661. 
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b) Cultură: 

A executa un rol pentru „a interpreta un rol” (cf. rus. ispolnit rol);  

În limba rusă, verbul „ispolnit” are atât sensul „a interpreta”, cât și 

sensul „a executa”, de exemplu, „a executa un ordin” (cf. rus. ispolnit pricaz). În 

limba română din Basarabia, verbul „a executa” este utilizat cu sensul „a 

interpreta”, sens pe care l-a calchiat după lexemul rusesc. De exemplu: 

„Rolul lui Titov [...]e executat de artistul Șceglov.” (Tinerimea 

Moldovei, 30. VIII. 1963)29.  

A se ivi pentru „a se prezenta”, „a se înfățișa” (cf. rus. iavitsea);  

În limba rusă, sensul primar al verbului „iavitsea” este „a se ivi”. Însă 

verbul „iavitsea” este utilizat și cu următoarele sensuri secundare: „a se 

prezenta”, „a veni”, „a se înfățișa”. În limba română de peste Prut, verbul „a 

se ivi” este utilizat cu sensul „a se înfățișa”, sens pe care l-a calchiat după 

lexemul rusesc. De exemplu: 

„Toți [...] sunt obligați să se ivească luni 29 septembrie 1941 lângă 

cimitir...” (Nistru, 1967, Nr. 12)30.  

A însemna pentru „a sărbători”, „a celebra” (cf. rus. otmetit);  

În limba rusă, verbul „otmetit” are, pe lângă sensul „a însemna”, 

sensurile „a sărbători”, „a celebra”, de ex., „a sărbători revelionul” (cf. rus. 

otmetit Novîi God). În limba română de peste Prut, verbul „a însemna” este 

deseori utilizat cu sensul „a sărbători”, sens pe care l-a calchiat după lexemul 

rusesc. De exemplu: 

„... această dată va fi însemnată pe larg în toate țările.” (Steagul 

roșu, 8. I. 1963)31.  

A petrece (cf. rus. provodit); 

În limba rusă, verbul „provodit” are, pe lângă sensul general „a-și 

ocupa timpul” (cf. rus. provodit vremea), sensurile secundare „a efectua”, „a 

face”32, „a organiza”, „a avea loc”. În enunțurile care urmează, verbul „a 

petrece” calchiază sensurile secundare ale lexemului rusesc: 

1. A petrece pentru „a organiza” (cf. rus. provodit): 

„Ele vor petrece întâlniri ale cititorilor din raion cu scriitorii 

Moldovei.” (Tânărul leninist, 20. XII. 1961)33. 

                                                 
29 Ibidem, p. 346.Cf. și DGL, p. 66; DGL, 2014, p. 282. 
30 Ibidem, p. 112. Cf. și DGL, 1998, p. 66; DDLR, 2000, p. 193; DGL, 2014, p. 405. 
31 Ibidem, p. 348. Cf. și DGL, 1998, p. 92; DGL, 2014, p. 661. 
32 A se vedea infra, Calcuri semantice verbale, economie. 
33 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 235. Cf. și DGL, 1998, p. 128; DDLR, 2000, p. 193; DGL, 

2014, p. 629. 
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2. A petrece pentru „a avea loc” (cf. vb. rus. provodit): 

„[...]au fost petrecute convorbiri individuale...” (Scânteia, 21. IX. 1963)34.  

A prezenta pentru „a reprezenta” (cf. rus. predstavleat);  

În limba rusă, verbul „predstavleat” înseamnă „a prezenta”, dar și „a 

reprezenta”. În româna de peste Prut, verbul „a prezenta” calchiază sensul „a 

reprezenta” după lexemul rusesc. De exemplu: 

„Glumele, anecdotele, compuse de gabroveni, prezintă o comoară de 

neprețuit a creației populare.” (Moldova socialistă, 1. X. 1974)35.  

 A pune în scenă un spectacol pentru „a organiza un spectacol” (cf. 

rus. stavit spektakl);  

În limba rusă, verbul „stavit” este polisemantic. Pe lângă sensul de 

bază „a așeza ceva înt-un anumit loc” (cf. rus. pomeșat v opredelennoe 

mesto), acesta are sensul secundar „a organiza un spectacol”. În enunțul 

următor, verbul „a pune” calchiază sensul „a organiza” după lexemul rusesc: 

„Artiștii au plecat în turneu la Mihăileni, unde au pus în scenă un 

spectacol interesant.” (Scânteia, 11. I. 1964)36.  

c) Economie: 

A dobândi pentru „a extrage” (cf. rus. dobîvat);  

În limba rusă, verbul „dobîvat” are sensurile „a dobândi” și „a 

extrage”. În enunțul de mai jos, verbul „a dobândi” calchiază sensul „a 

extrage” după lexemul din limba rusă: 

„[...]au început lucrările de exploatare și se dobândesc materiale de 

construcție.” (Tribuna, 12. I. 1963)37.  

A petrece pentru „a transmite” (cf. rus. provodit);  

Unul dintre sensurile secundare ale verbului „provodit” este sensul „a 

transmite”, sens calchiat, în enunțul de mai jos, după lexemul rusesc: 

„În încăperi se petrece regulat încălzirea mecanică...” (Zorile 

Moldovei, 19. I. 1963)38.  

d) Educație: 

A apăra pentru „a susține”; 

Sensul de bază al verbului „zașitit”, în limba rusă, este „a apăra”. 

Sensul secundar al verbului „zașitit” este „a susține”, sens calchiat, în limba 

                                                 
34 Ibidem, p. 235. Cf. și DGL, 1998, p. 128; DGL, 2014, p. 629. 
35 Ibidem, p. 244. Cf. și DGL, 1998, p. 128; DGL, 2014, p. 658. 
36 Ibidem, p. 267. Cf. și DGL, 1998, p. 141. 
37 Ibidem, p. 90. Cf. și DGL, 1998, p. 60; DDLR, 2000, p. 119; DGL, 2014, p. 245. 
38 Ibidem, p. 235. 
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română de peste Prut, în îmbinările lexicale „a apăra o teză/o disertație” (cf. 

rus. zașitit dissertațiiu). De exemplu: 

„Am apărat disertația (diploma).” (Cultura, 13. VII. 1978)39.  

A citi (cf. vb. rus. citat); 

În limba rusă, verbul „citat” (cf. rus. citat, procest, procitat) se 

bucură de o largă arie de sensuri. Pe lângă sensul general „a parcurge un 

text”, verbul „citat” denumește și procesul „a expune ascultătorilor, pe cale 

orală, anumite idei, informații, cunoștințe”, adică „a preda o lecție” (cf. rus. 

citat lecțiiu), „a preda o disciplină” (cf. rus. citat kakoi-nibud predmet). De 

asemenea, verbul „citat” este utilizat cu sensurile „a recita” (cf. rus. citat 

naizust) și „a face (cuiva) morală”40 (cf. rus. citat moral). 

Așadar, polisemantismul verbului „citat” generează mai multe tipuri 

de calc semantic în limbile cu care rusa a intrat în contact. În cazul de față, 

avem următoarele situații – pentru româna din Basarabia: 

1. A citi lecții pentru „a ține un curs” (cf. vb. rus. citat lekțiiu): 

„Deputații noștri au început să citească lecții.” (Drapelul leninist, 

17. I. 1963)41.  

2. A citi o disciplină pentru „a preda o disciplină de studiu” (cf. rus. 

citat uciobnîi predmet): 

„[...] cei 150 de elevi din clasele V - IX, cărora le citesc franceza, 

sînt numai ochi și urechi.” (Cultura Moldovei, 12. XI. 1964)42. 

3. A citi lecții particulare pentru „a preda lecții particulare” (cf. rus. 

citat ceasnîe uroki): 

„[...] reducând la minimum cheltuielile și citind lecții particulare, 

Bubnovskii a reușit să urmeze cursurile serale plătite.” (Moldova socialistă, 

15. VI. 1977)43.  

4. A citi pentru „a recita” (cf. rus. citat naizust): 

„Când apărea pe scenă și citea câte o poezie, viitorul actor era 

răsplătit cu aplauze.” (Cultura Moldovei, 12. XI. 1964)44  

A trece (cf. rus. provodit); 

Sensul general al verbului „provodit”, în limba rusă, este „a trece prin 

dreptul cuiva sau a ceva”. Însă verbul „provodit” este utilizat și cu 

                                                 
39 Ibidem, p. 43. Cf. și DGL, 1998, p. 20; DDLR, 2000, p. 20; DGL, 2014, p. 54. 
40 A se vedea infra, Calcuri semantice verbale, termeni comuni. 
41 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 338. Cf. și DGL, 1998, p. 39; DDLR, 2000, p. 71; DGL, 2014, p. 145. 
42 Ibidem, p. 338. Cf. și DDLR, 2000, p. 71; DLR, 2014, p. 145. 
43 Ibidem, p. 339. 
44 Ibidem, p. 339. Cf. și DGL, 1998, p. 39; DGL, 2014, p. 145. 
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următoarele sensuri secundare: „a efectua”, „a avea loc”, „a se desfășura”. În 

enunțurile de mai jos, verbul „a trece” calchiază sensurile secundare după 

modelul rusesc: 

1. A trece pentru „a efectua”, „a parcurge” (cf. rus. provodit): 

„Elevii clasei a XI-a trec acum practica la baza de automobile” 

(Steagul roșu, 12. I. 1963)45.  

2. A trece în loc de „a-și petrece” (cf. rus. provodit): 

„[...] mulți elevi trec aici semestrul de muncă.” (SL, 1986, Nr. 5, p. 19)46. 

3. A trece pentru „a se desfășura” (cf. rus. provodit): 

„[...] consfătuirea noastră științifică [...] a trecut sub semnul unei 

atmosfere constructive...” (Limba și literatura moldovenească, 1963, Nr. 1)47.  

e) Termeni comuni: 

A se atârna (cf. vb. rus. otnositsea); 

În limba rusă, verbul „otnositsea” are următoarele sensuri: 

 „Otnositsea – 1. (Imet opredelionnoe mnenie, predstavlenie o ciom-

libo), a avea o anumită atitudine față de cineva sau ceva; 2. (Obrașatsea s 

kem-libo, reaghirovat na cito-libo opredelionnîm obrazom) a se comporta cu 

cineva într-un anumit fel, a reacționa față de cineva sau ceva într-un anumit 

fel; 3. (Imet k cemu-libo kasatelstvo, bît priceasnîm), a avea legătură cu ceva, 

a fi implicat în ceva.”48 

În limba română standard, verbul „a atârna” este utilizat tranzitiv, cu 

sensul „a așeza un obiect astfel, încât să atârne”, intranzitiv, cu sensul „a atârna 

liber în jos, fiind suspendat” și reflexiv, cu sensul „a se agăța cu mâinile de ceva”. 

În limba română arhaică de dincolo de Prut (cu prelungiri până în 

perioada modernă), verbul „a atârna” era folosit destul de frecvent cu sensul 

„a depinde”, sens rezultat din forma de intranzitiv „a rămâne agățat de ceva”. 

De exemplu: 

„Nu atârnă de la noi.”49 

În enunțurile de mai jos, verbul „a atârna”50 este utilizat cu sensurile 

„a avea o anumită atitudine față de cineva sau ceva”, „a avea legătură cu 

                                                 
45 Ibidem, p. 313. Cf. și DGL, 1998, p. 175; DDLR, 2000, p. 393; DGL, 2014, p. 830. 
46 I. Ețco, op. cit., p. 14. Cf. și DGL, 2014, p. 145. 
47 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 313. Cf. și DGL, 1998, p. 175; DDLR, 2000, p. 393; GL, 2014, p. 145. 
48 Cf. TS, s. v. otnositsea. 
49 Cf. DLR, s. v. atârna. 
50 În DDLR, sensurile verbului „a atârna”- „a avea o anumită atitudine față de cineva sau 

ceva” și „a avea legătură cu cineva sau ceva” sunt considerate „sensuri improprii”. Cf. 

DDLR, 2000, p. 28. 
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cineva sau ceva”, sensuri pe care le-a calchiat după lexemul rusesc 

„otnositsea”. De exemplu: 

1. A se atârna, pentru „a avea o anumită atitudine față de cineva sau 

ceva” (cf. rus. otnositsea): 

„Elevii au început să se atârne cu mai multă sârguință către 

aritmetică.” (Drapelul comunismului, 5. I. 1963)51.  

2. A se atârna la cineva/ceva, pentru „a avea legătură cu cineva sau 

ceva” (cf. rus. otnositsea): 

„Aceasta nu se atârnă la dumneavoastră.”52  

A amesteca pentru „a împiedica” (cf. rus. meșat); 

În limba rusă, verbul „meșat” este polisemantic. Acesta înregistrează 

următoarele sensuri: 

„Meșat – 1. (Sozdovat komu-cemu-nibud prepeastvie, zatrudneat 

kogo-cito-nibud; Șum meșaet mne slîșat), a crea cuiva un obstacol, a 

îngreuna, de ex., Zgomotul mă împiedică să aud; 2. (Peremeșivat; Meșat 

ceai lojecikoi), a mesteca, de ex., A mesteca ceaiul cu lingurița; 3. 

(Soedineat v odno dva ili neskoliko predmetov; smeșivat), a combina unul, 

două sau mai multe lucruri, a amesteca.”53 

 Polisemantismul verbului „meșat” a determinat, în româna de peste 

Prut, apariția calcului semantic „a amesteca”, utilizat cu sensul „a 

împiedica”. De exemplu: 

„Nici un fel de pericole nu puteau amesteca oamenilor să-și facă 

datoria.” (Viața nouă, 21. XI. 1967)54.  

A citi morală pentru „a face morală cuiva” (cf. rus. citat moral); 

Calchiată după limba rusă, îmbinarea lexicală „a citi morală” a 

căpătat o răspândire largă în limba română de peste Prut. De exemplu: 

„[...] să-i citim morală sau să-i permitem să facă tot așa mai 

departe?” (Cultura, 15. XII. 1973)55.  

A da (cf. rus. davat); 

În limba rusă, verbul „davat” și derivatele sale „zadat”, „peredat” se 

bucură de o arie largă de sensuri. Acest fapt a generat, în româna din 

Basarabia, următoarele calcuri semantice: 

1. A da o întrebare pentru „a adresa o întrebare” (cf. rus. zadat vopros):  

                                                 
51 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 53. Cf. și DGL, 1998, p. 23; DGL, 2014, p. 69. 
52 Ibidem, p. 53. Cf. DGL, 1998, p. 23; DGL, 2014, p. 69. 
53 Cf. TS, s. v. meșat. 
54 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 35. Cf. și DGL, 1998, p. 18; DGL, 2014, p. 46. 
55 Ibidem, p. 339. Cf. și DGL, 1998, p. 39; DGL, 2014, p. 145. 
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„[...] răspunsul la această întrebare nu poate fi dat în câteva 

minute.” (Cultura, 1. V. 1975)56.  

2. A da complimente pentru „a transmite complimente/salutări” (cf. 

rus. peredat privet):  

„[...] s-a dus la spital și i-a dat complimente din partea 

colectivului...” (Patria, 4. I. 1964).57 

A întâlni pentru „a întâmpina” (cf. rus. vstretit); 

În limba rusă, verbul „vstretit” înseamnă „a întâlni”, „a întâmpina”. 

În enunțul de mai jos, verbul „a întâlni”, utilizat cu sensul „a întâmpina”, 

reprezintă un calc semantic după lexemul rusesc „vstretit”:  

„E bine, când întâlnești Anul Nou cu succese la învățătură.” 

(Tânărul leninist, 26. XII. 1962)58.  

Acest calc semantic cunoaște o întrebuințare frecventă, în limbajul 

colocvial al vorbitorilor de limba română din Basarabia, în exemple precum 

„a întâlni pe cineva la gară”59 pentru „a întâmpina pe cineva la gară”.  

A primi (cf. rus. prinimat); 

În limba rusă, verbul „prinimat” are următoarele sensuri: 

„Prinimat – 1. (Soglasivșis s predlojeniem cego-libo libo, brat), a 

accepta un lucru care ți se oferă, a lua; 2. (Puskat v dom, dopuskat k sebe 

gostea, posetitelea) a întâmpina musafirii, a se ocupa de vizitatori”.60 

Polisemantismul verbului „a primi” a generat mai multe calcuri 

semantice în exprimarea vorbitorilor de limba română din Republica 

Moldova. De exemplu: 

1. A primi medicamente pentru „a lua medicamente” (cf rus. prinimat lekarstvo): 

„Reacția alergică poate să dispară de sine stătător* (corect, de la 

sine), dacă bolnavul va înceta să primească medicamente.” (Moldova 

socialistă, 2. X. 1975)61. 

2. A primi jurământul pentru „a depune jurământul” (cf. rus. prineat prisagu): 

„[...] din cauză că n-am vrut să primesc jurământul, [...] m-au 

arestat.” (Tribuna, 5. XII. 1967)62.  

A reclama pentru „a face publicitate” (cf. vb. rus. reklamirovat); 

                                                 
56 Ibidem, p. 78. Cf. Și DGL, 1998, p. 54; DDLR, 2014, p. 446. 
57 Ibidem, p. 78. Cf. și DGL, 1998, p. 54; DDLR, 2014, p. 203. 
58 Ibidem, p. 351. Cf și DGL, 1998, p. 93; DGL, 2014, p. 445. 
59 Cf. DDLR, s. v. întâlni. 
60 Cf. TS, s. v. prinimat. 
61 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 256. Cf și DGL, 1998, p. 135; DGL, 2014, p. 661. 
62 Ibidem. Cf și DGL, 1998, p. 136; DGL, 2014, p. 662. 
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Verbul „reklamirovat”, cu sensul „a face publicitate”, a fost 

împrumutat în limba rusă din limba germană (cf. vb. germ. reklamieren). În 

limba română standard însă, verbul „a reclama” a fost împrumutat prin filieră 

franceză (cf. vb. fr. réclamer) și nu are sensul „a face publicitate”, ci 

înseamnă „a face o reclamație/o plângere împotriva cuiva”. În limba română 

din Basarabia, verbul „a reclama” circulă cu ambele sensuri, sensul „a face 

publicitate” fiind calchiat după lexemul rusesc „reklamirovat”. De exemplu: 

„La piață speculanta vindea mere și striga întruna, reclamându-și 

marfa pentru interesele statului...” (Viața nouă, 21. XI. 1967)63.  

A retrăi (cf. vb. rus. perejivat); 

În limba rusă, verbul „perejivat” are următoarele sensuri: 

„Perejivat – 1. (Prodoljat jit na proteajenii opredelionnogo, kak 

pravilo, teajelogo, trudnogo perioda vremeni, i posle nego), a rămâne în 

viață după un eveniment nefericit; a supraviețui; 2. (Ispîtâvat volnenie, 

bespokoistvo) a simți o neliniște, o îngrijorare; a suferi; 3. (Detalno 

vspominat projitoe) a rememora în detaliu ceea ce ai trăit odată; a retrăi.”64 

Polisemantismul verbului „perejivat” a generat, în limba română de 

peste Prut, următoarele calcuri semantice: 

1. A retrăi pentru „a se preocupa” (cf. rus. perejivat): 

„[Ei] retrăiesc pentru interesele statului...” (Zorile, 14. I. 1964)65.  

2. A retrăi pentru „a simți” (cf. rus. perejivat): 

„Îmi vine greu să-mi exprim prin cuvinte acea mare bucurie, pe care am 

retrăit-o, aflând că am ieșit învingătoare... ” (Femeia Moldovei, 1977, Nr. 3)66.  

3. A retrăi pentru „a suferi” (cf. vb. rus. perejivat): 

„Oamenii retrăiesc cu sufletul pentru lucru...” (Drapelul muncii, 27. IX. 1977)67. 

A sta (cf. vb. rus. stat); 

Echivalentul verbului „a sta”, în limba rusă, este verbul „stat”. Acesta 

înregistrează următoarele sensuri primare:  

„Stat – 1. (cf. rus. prineat vertikalnoe polojenie), a lua o poziție 

verticală; 2. (cf. rus. zaneat kakoe-to mesto), a ocupa un anumit loc; 3. (cf. 

rus. prekratit dvijenie), a se opri; 4. (cf. rus. perestat deistvovat), a înceta”.68  

                                                 
63 Ibidem, p. 278. Cf și DGL, 1998, p. 144; DGL, 2014, p. 693. 
64 Cf. TS, s. v. perejivat. 
65 V. Mîndîcanu, op. cit., p. 283.  
66 Ibidem. 
67 Ibidem. Cf și DGL, 1998, p. 148; DDLR, 2000, p. 334; DGL, 2014, p. 707. 
68 Cf. TS, s. v. stat. 
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Însă, pe lângă sensurile enumerate mai sus, verbul „stat” este utilizat 

în limba rusă și cu semnificațiile „a începe o activitate”, „a deveni”, „a se 

face”, „a se afla”, sensuri pe care verbul „a sta” le calchiază, în limba 

română din Basarabia, după lexemul rusesc. De exemplu: 

1. A sta pentru „a începe o activitate” (cf. rus. stat): 

„... a venit în orășelul Drochia și a stat să lucreze la asociație...” 

(Scânteia, 15. II. 1966)69.  

2. A-i sta (cuiva) bine/rău pentru „a ameliora/a agrava o stare” (cf. 

rus. stat legce/huje): 

„A treia zi bolnavului i-a stat mai rău.” (Drapelul comunismului, 5. I. 1963)70. 

3. A sta pentru „a deveni” (cf. rus. stat): 

„... s-a întors din armată și a stat șef de club...” (Zorile Moldovei, 1. II. 1972)71. 

 

4. Concluzii 

Consultând dicționarele (DGL, 1998; DLLR, 2010, DGL, 2014), 

considerate normative pentru etapa actuală, am constatat că acestea au 

înregistrat anumite calcuri semantice pe care le-am identificat în textele 

sursă drept fenomene lingvistice neliterare. Este vorba de lexemele „a petrece” 

cu sensul „a organiza”, „a întâlni” cu sensul „a întâmpina”, „a retrăi” cu sensul 

„a suferi”. Acest aspect poate reprezenta o dovadă a faptului că sensurile 

calchiate au pătruns în limbajul cotidian actual, mai ales că cea de-a doua ediție 

a DGL-ului datează din 2014. 

 Pe de altă parte însă, lexemele „binevoitor” cu sensul „voluntar”, 

„cititor” cu sensul „recitator”, „declamator” nu sunt înregistrate în dicționarele 

consultate, de unde deducem că acestea nu au pătruns în limbajul basarabenilor. 
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După cum se știe, cele mai multe locuțiuni se construiesc în jurul 

cuvintelor din fondul principal lexical al unei limbi (VF), care sunt, în 

principiu, termeni vechi, cu mare stabilitate în evoluția limbii și cu mare 

putere de derivare, compunere, conversiune și, în general, generatori de noi 

structuri lexicale, între care sintagmele metaforice și locuțiunile ocupă un 

loc important. În cazul limbii române, este vorba despre cuvintele de origine 

latină (populară), precum și despre câțiva termeni din substratul traco-dac, 

cu productivitate peste media descendenților formați prin mijloace interne.1 

Cu toate acestea, destule lexeme provenite din straturile etimologice 

ulterioare, cum ar fi cele de origine greacă, turcă sau slavă, au pătruns și ele 

în vocabularul fundamental și au devenit productive în româna 

uzuală, inclusiv sub această formă, a perifrazelor locuționare de care ne 

ocupăm aici. Referindu-ne numai la fondul turcesc, putem prezenta 

următoarea situație, bazată pe Indicele locuțiunilor verbale românești din 

cartea de referință pentru domeniul studiat de noi a Floricăi Dimitrescu2: din 

cele cca 800 de unități lexicale de tip locuționar înregistrate din clasa 

gramaticală a verbelor, cca 121 sunt construite în jurul unui termen de 

origine turcească. Statistic, aceasta înseamnă un procent de 15,1 unități din 

totalul luat în calcul. 

Reamintim că prin „termen-cheie” înțelegem cuvântul care conferă 

înțelesul denotativ sau metaforic al locuțiunii. Este vorba, evident, mai ales 

despre cel de-al doilea sens, cel conotativ, care exprimă starea de fapt 

descrisă în respectiva locuțiune. De exemplu, în cazul unei expresii de tipul 

a ieși la maidan, termenul-cheie este, în viziunea noastră, cuvântul maidan, 

deoarece acesta arată starea desemnată de întreaga sintagmă: „a ieșit dintr-o 

                                                 
1 Cf. P. Gh. Bârlea, 2013, p. 189: „un cuvânt are în medie 4,7 descendenți formați prin mijloace 

interne, față de cca 3,1 pentru un cuvânt latinesc sau 2,5 pentru un cuvânt slav. Despre vitalitatea și 

productivitatea cuvintelor de origine latinească din VF, cf. Idem, pp. 191-193. 
2 Florica Dimitrescu, 1959, pp. 223-233. 



41 

 

situație dificilă”. Aducem ca probe pentru interpretarea noastră trei serii de 

fapte de limbă: 

a) Același concept logic este exprimat prin termeni-cheie diferiți, dar 

care redau aceeași imagine metaforică, respectiv clarificarea unei 

situații dilematice, finalizarea reușită a unei acțiuni dificile: 

a ieși la liman  

a ieși la mal  

a ieși la lumină  

a ieși basma curată etc.  

Observăm că în această serie locuționară sinonimică, care ar mai putea fi 

mult continuată, două din cele patru cuvinte-cheie sunt tot de origine turcească 

(liman și basma) – cea din urmă, cu un epitet care complinește procesul 

înțelesului metaforic, este adevărat –, unul este origine traco-dacă (mal) și unul de 

origine latină (lumină). 

b) Același termen apare în alte locuțiuni, care exprimă oarecum 

același concept, dar prin mijlocirea altui verb-vehicul:  

a (o) scoate la maidan 

c) În sfârșit, am putea adăuga și argumentul că termenul maidan 

apare în numeroase alte tipuri de sintagme cu valori expresive, semn de 

productivitate lexicală, care, la rândul ei, este un semn al frecvenței pe care 

respectivul cuvânt l-a avut în vorbirea uzuală, într-o anumită epocă din 

istoria limbii române: ca pe maidan, maidanez etc. 

Ultimul exemplu este o creație derivativă recentă, care arată că 

termenul, deși vechi, nu a intrat în vocabularul pasiv, ci s-a readaptat în 

vocabularul tinerelor generații, cele care sunt, de obicei, promotoarele 

creațiilor lexicale noi. 

Revenind la corpusul despre care vorbim aici, putem observa că 

ariile tematice cărora le aparțin termenii-cheie de origine turcească în jurul 

cărora se construiesc locuțiunile verbale românești pot fi configurate de o 

manieră destul de coerentă în jurul unor centre de interes în mentalitatea și 

existența comunității de vorbitori care le-au generat. În tratatele de 

specialitate, grupele tematice respective sunt defalcate după perioadele de 

contacte lingvistice între populația autohtonă și valurile succesive de 

populație de origine turcească stabilite pe teritoriile românești sau aflate 

doar în contact economico-politic și cultural cu vorbitorii de limbă română. 

Sunt consemnate mai întâi influențele vechi, ale populațiilor turco-tătare 

care a trecut peste teritoriul carpato-danubiano-pontic, respectiv cele ale 

pecenegilor, poposiți temporar în Moldova, Muntenia răsăriteană (sec. al 
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IX-lea), precum și în Transilvania și Dobrogea (sec. al X-lea – al XI-lea, 

care au lăsat urme lingvistice exclusiv în toponimie (Peceneaga, Pecinișca 

ș.a.), și cumanii, care ar fi venit din stepele de la nordul Mării Negre în 

secolul al XI-lea (cf. supra, capitolul referitor la elementul etnolingvistic 

turco-tătar în România) și ar fi rămas pe teritoriile valahe câteva secole 

bune3. De la ei au rămas în limba română toponime (Comana, Bărăgan, 

Teleorman, Covurlui); antroponime (Coman, Itu, Talabă); apelative din 

domeniul organizării militare medievale (beci, baltag, buzdugan, dușman, 

ceată, toi), din domeniul vestimentației, obiectelor de gospodărie, precum și 

nume de plante și animale, de ocupații etc. (maramă, suman, bardacă, 

cazan, hambar, catâr, aslam, „camătă”, cioban etc.)4. 

Separat, sunt consemnate grupele tematice de cuvinte românești 

datorate turcilor osmanlâi din secolele al XV-lea – al XIX-lea5, și acestea 

pătrunse în română în două etape: secolele al XV-lea – al XVII-lea; secolele 

al XVIII-lea și al XIX-lea. Primele sunt mai frecvente și răspândite în 

mediile populare, cele din urmă fiind folosite mai ales în scris sau în 

vorbirea îngrijită din epoca fanariotă (1711-1821). Toate acestea vizează 

casa și obiectele din casă (acaret, balama, divan); mâncăruri și băuturi 

(baclava, musaca, cafea, rachiu); îmbrăcăminte (basma, ciorapi); floră și 

faună (dovleac, zambilă, bursuc); comerț (chilipir, cântar, saftea); meserii, 

unelte, piese (băcan, cazangiu, cazma, pingea); însușiri (ageamiu, lichea); 

cuvinte pentru abstracțiuni (berechet, belea, cusur, hal, tabiet); diverse 

(bacșiș, ciubuc, haram, halal, zaiafet).  

În ceea ce privește corpusul preluat de noi ad-hoc din Indicele de 

locuțiuni al Floricăi Dimitrescu (loc. cit.), observăm că toate acestea se 

regăsesc în inventarul locuționar al clasei verbului din structura morfologică 

a limbii române. Evident, indicele citat nu înregistrează chiar toate 

                                                 
3 Unii istorici consideră că această populație, prin cele două ramuri ale sale, „cumanii albi” 

(tc. kum „stepă”, deci „oameni ai stepei” – cca. 1090-1240) și „cumanii negri” (o ramură 

mai restrânsă a celor dintâi), au avut un rol mult mai mare decât o arată istoria noastră 

oficială, dovadă fiind faptul că, în Evul Mediu, unele documente istorice foloseau 

denumirea Cumania pentru a desemna Muntenia de astăzi. Nicolae Iorga vorbește despre 

acea epocă folosind sintagma „româno-cumană”, iar Neagu Djuvara a declanșat o polemică 

recentă cu ideile promovate în cărți precum O scurtă istorie a românilor..., 2010, pp. 45-46 

sau Thocomerius – Negru Vodă, un voivod de origine cumană la începuturile Țării 

Românești, 2015.  
4 Cf. P. Gh. Bârlea, op. cit. p. 202. 
5 Cf. P. Gh. Bârlea, op. cit. pp. 202-204. 
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locuțiunile verbale românești pe care le găsim fie în vorbirea uzuală curentă, 

fie în lucrările lexicografice de diverse tipuri, fie în unele opere literare. 

 

1. Casa și obiectele din casă 

a băga un fitil  

a lua (un) fitil  

a pune un fitil  

a da câte un ibrișin (pe la nas) 

a da tina 

a da tava 

a duce cu preșul 

a face conac 

a face mușama  

a-și ieși din balamale 

a învârti dulapuri 

a se da în dulap  

a întoarce pe cineva ca în dulapuri 

a juca pe cineva în dulap 

a-i trage un dulap 

a învârti/a întoarce chichițe și dulapuri 

a-și lua calabalâcul 

a-și face calabalâcul 

a avea parte de calabalâc (aici: „zarvă”) 

a lua luleaua (neamțului) 

a pune la butuc6  

a pune la tumurlac7 

a schimba macazul 

a spânzura la ciochină8 („a pune la spate”, „a fi nepăsător”) 

a atârna la ciochină 

                                                 
6 Etimologie discutabilă, cf. cumanul butak „ramură”, Densusianu, Hlr., 381; tc. butak, 

Șăineanu, II, 65, sau tc. buduk „cu picioare scurte” (cf. bondoc), K. Treimer, Mitt. 

Wien, 356, apud Lokotsch 372, cf. și Diculescu; bg. Botur, Rosetti, II, 82; lat. *buttula, 

Candrea, Eléments, 2; REW 1389 sau lat. imbutum, Giuglea, LL, II, 31 și multe alte 

propuneri. Trimiterile sunt date după DLR, s.v. 
7 „Trunchi de lemn”, „butuc” și, prin extensie, „temniță, închisoare”, cf. tc. tum 

(u)ruk „trunchi”, cf. DLR, cu trimiteri la Tiktin, respectiv Șăineanu, II, 368. 
8 Rom. ciochină „partea din spate de la șaua calului”, bifurcată – în principiu, deci bună de 

agățat bagajul călărețului; din tc. çikin „raniță”, „traistă”.  



44 

 

a lega la ciochină („a lăsa în voia soartei”) 

a pune la ciochină („a da uitării”) 

a-și rupe ciochinele degeaba („a umbla degeaba”) 

a sta pe tandur9  

a trage un ibrișin 

a trage oblonul10 (și la plural: a trage obloanele, fig.: „a înceta să 

faci sau să discuți ceva”; ironic: „a muri”) 

a trece prin dârmon11. 

Dintre cele care nu apar în DLV, menționăm:  

a avea acareturi (multe) 

a nu mai ști numărul acareturilor 

a unge balamalele 

a se scula cu fața la cearceaf 

a albi cearceafurile 

a sta de divan 

a ajunge la divan 

a bate dușumeaua 

a sta cu ochii în tavan  

a ridica până la tavan 

a atinge tavanul 

a-ți pica tavanul în cap ș.a. 

Statistic, sunt incluse în aceste serii 35 de locuțiuni, din tabelul de 

121 unități selectate de noi, ceea ce înseamnă 25% din totalul cuvintelor 

turcești și câte 4% din grupele temaatice luate în considerare aici. 

Dintre verbele-vehicul, remarcăm seria care apare în locuțiunile 

construite cu oricare alt tip de cuvinte-cheie: a băga (1); a da (4); a duce 

(1); a face (4); a ieși (3); a învârti (1); a (se) lăsa (1); a (-i) lipsi (1); a lua 

(6); a pune (5); a schimba (1); a spânzura (1); a sta (1); a trage (3); a trece 

(1); a unge (1). 

Dintre cele cu care am suplimentat lista DLV (12 unități 

locuționare), câteva reiau verbele de mai sus: a unge (1); a sta (2), dar cele 

                                                 
9 Rom. înv. tandur, preluat din tc. pop. tandur, cf. tc. lit. tandir, „masă pătrată acoperită cu 

covoare, sub care se punea un vas cu mangal aprins, ca să țină de cald celui așezat pe ea”; 

fig. „lene, indolență”, cf. DLR, s.v. 
10 Etimologie discutabilă. DLR, s.v., îl consideră mai degrabă slav. 
11 Este, în mod evident, grecescul dermoni „piele”, răspândit în Balcani fie direct, fie prin 

filieră turcă, bulgară. 
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mai multe se bazează pe alte verbe-vehicul: a ajunge (1); a albi (1); a atinge 

(1); a bate (1); a pica (1); a ridica (1); a scula (1); a ști (1); a trece (1). 

Dintre cuvintele-cheie care se repetă cu mai multe verbe-suport, se 

remarcă substantivul fitil (3 ocurențe) și ibrișin (2 ocurențe). Vom reveni 

asupra analizelor de formă și de înțeles ale acestor locuțiuni la locul cuvenit. 

 

2. Denumiri ale unor alimente și băuturi  

a face chef  

a face papară  

a face pilaf  

a face ramazan  

a mânca boc  

a prinde maia  

a pune sub obroc 

a-i sări bâzdâcul  

a-i sări muștarul 

a sufla în borșul cuiva 

a se tăia musacaua 

Dintre cele neînregistrate în DLV, putem reține locuțiunile sau 

sintagmele metaforice: 

a găsi trufandale  

a lua caimacul  

a face o ciorbă (lungă) 

a face un ghiveci  

a ieși un ghiveci  

a sufla în iaurt  

a face pastramă  

a ajunge pastramă  

a o da pe rachiu  

a bea tutun ș.a. 

Fiind vorba, în cele mai multe cazuri, despre procesul pregătirii 

alimentelor exprimate de cuvintele-cheie, este explicabilă distribuția 

verbelor-suport: a face (8 ocurențe în DLV, plus altele 3, în seria 

complementară, deci 11, în total); a pune (3); a (-i) sări (2); a sufla (2); a da 

(2); a pune (2); a ajunge, a bea, a găsi, a lua, a ieși, a face, a mânca, a 

prinde, a tăia (câte 1). 

În ceea ce privește cuvintele-cheie, ele desemnează mâncăruri gătite, 

ingrediente, elemente ale diferitelor feluri de mâncare, băuturi etc.  
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Sensurile derivă, deseori, din ratarea explicării rețetei, exagerarea 

unor procese, acțiuni care contravin logicii sau normelor morale. O 

locuțiune are chiar sens scatologic: a mânca boc. Vom reveni asupra lor. 

 

3. Elemente de vestimentație 

a) DVL: a trage pe panglică („a păcăli”) 

a trage cuiva un tighel („a mustra”, „a dojeni”) 

b) Diverse: a-i pica basmaua  

 a (nu) purta basma („a fi bărbat”, „a avea curaj”) 

a lega basmaua 

a pune la ciorap  

a scoate de la ciorap  

a ascunde sub tulpan 

a-și ieși din șalvari  

a-și respecta (ține) anteriul 

Probabil că se pot găsi încă multe, dar câmpul semantic se dovedește 

mai puțin productiv ca altele. 

Cum era de așteptat, cuvintele-cheie fac parte din câmpul semantic al 

portului (popular sau aristocrat), cu semnificațiile sociale de rigoare (a-și 

ține anteriul), dar și cu cele referitoare la relațiile de gen (a nu purta basma 

= a fi bărbat); la diferite stări (agitația, îngrijorarea, supărarea). Locuțiunile 

și expresiile de tipul a pune/ a scoate (de) la ciorap pot fi încadrate tot atât 

de bine și la grupa tematică a negustoriei, finanțelor, activităților cu caracter 

economic, căci fac parte din sfera conceptului (a economisi, a face apel la 

economii), bogat reprezentată de nivel expresiv-locuționar: a produce/ a 

ține/ a scoate (de) la saltea (cu alte cuvinte-cheie aparent de origine 

turcească12), ~ la strujac etc. 

Verbele-suport sunt, de asemenea, cele așteptate: a pune, a scoate, a 

lega, a purta, a trage, cu câte 1-2, maxim 3 ocurențe, căci majoritatea se 

suprapun verbului a purta. 

 

4. Termenii care exprimă flora și fauna 

Locuțiuni propriu-zise sunt foarte puține, deși câmpurile semantice 

ale celor două concepte conțin destul de mulți termeni de origine turcească:  

                                                 
12 În realitate, DEX ne indică originea grecească (neogreacă, de fapt), saltés. Forma prin care a 

intrat în română include cuvântul între cele turcești cu singularul în -eá, pluralul în -ele: salteá, 

saltele, precum cafeá, cafele; narghileá, narghilele etc. 
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a fi tare de dovleac  

a avea dovleacul mare/tare  

a avea dovleacul bun  

a fi (un) catâr etc.  

Se observă puternica încărcătură expresivă a acestor locuțiuni și 

simbolistica florală și animalieră bogată în orice limbă naturală explică acest 

lucru, precum și sintagmele metaforice generate pe seama respectivelor 

cuvinte-cheie: 

a trage ca un catâr  

a fi delicat ca o zambilă 

a fi parfumat ca o zambilă 

 

5. Instrumente muzicale 

a avea cobză 

a bate ciamburul 

Locuțiunile sunt puține și pot alcătui, mai degrabă, o subgrupă în 

marea grupă a „obiectelor” de diverse tipuri. Este vorba, din nou, de valorile 

simbolice ale instrumentelor muzicale, ale tipului de muzică executată la 

acestea, cu semnificații sociale, morale, mai mult decât estetice. Aceste 

atribute favorizează și formarea de noi cuvinte prin derivare, compunere etc. 

De exemplu, a avea cobză înseamnă „a fi priceput în arta persuasiunii”, „a 

încânta pe cineva prin măiestria exprimării”. Așa se explică verbul a 

cobzări, frecvent și astăzi, deși cobza este un instrument relativ învechit în 

practica muzicii instrumentale. Nu s-a creat, însă, echivalentul #a chitări. 

Verbul denominativ este utilizat frecvent, alături de alte locuțiuni și expresii 

metaforice: a avea papagal, a duce cu vorba, a încânta (din aceeași sferă 

estetică și comunicațională), a duce cu zăhărelul ș.a. 

A bate ciamburul înseamnă atât „a ține ritmul”, cât și „a vesti”, „a 

răspândi o știre”, „a devoala un secret”, apoi, „ a dansa” etc. (cf. DLR, s.v.) 

 

6. Comerț, finanțe, activități cu caracter economic 

Locuțiunile care se bazează pe termeni-cheie din această grupă 

semantică se explică prin două împrejurări extralingvistice: 

a) Importanța banului, a resurselor și tranzacțiilor financiare în viața 

oricărei colectivități umane – deci o motivație de natură 

antropologică;  
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b) Împrejurarea istorică a supunerii țărilor române, inclusiv a Transilvaniei, 

față de Înalta Poartă și, mai devreme, contactele etno-lingvistice datorate 

mișcărilor de populații preosmanlâi pe teritoriul românesc actual. 

În lucrarea de sinteză România și Europa, 2010, Bogdan Murgescu 

consacră un subcapitol consistent impactului dominației otomane asupra 

economiei țărilor române, studiind presiunea economică exercitată în cadrul 

relației de suzeranitate, cu plata haraciului și peșcheșurilor protocolare, a 

materiilor prime, a produselor și a forței de muncă, deci cu analiza 

fiscalității, comerțului și a structurilor productive în secolele al XIV-lea 

(1396) – al XIX-lea (1877)13. Era normal ca o perioadă atât de lungă de 

contacte economice să lase urme adânci în vocabularul de specialitate al 

limbii române, chiar dacă, în țările române, ideea de „pașalâc”, adică de 

dominație totală, nu a fost decât parțială și temporară.  

a) Dintre locuțiunile din DLV reținem: 

a da gologan (mai degrabă slv., prin alterarea lui golova „cap”) 

a prinde cu ocaua mică  

a pune calupul  

b) Alte surse: 

a nu avea o para (chioară) 

a câștiga paraua  

a nu face o para  

a împușca paraua  

a ști câte parale face  

a fi de trei parale  

a lega paraua cu trei noduri  

a lua la trei parale  

a face pe cineva de trei parale  

a face safteaua 

Lista poate fi lungită cu termeni de tipul bacșiș, ciubuc, peșcheș etc., 

pe care ni-i oferă diverse surse.  

Faptul că același cuvânt-cheie generează numeroase locuțiuni și 

expresii metaforice cu verbe-suport diferite (cf. pará), arată cât de frecvente 

erau unele cuvinte din această sferă semantică în vorbirea din secolele de 

contacte culturale și politico-economice (sec. al XIV-lea – al XIX-lea). 

Vitalitatea acestora chiar în epoca actuală confirmă vechea lor frecvență. 

                                                 
13 Bogdan Murgescu, 2010, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-

2010), Iași – București: Editura Polirom, pp. 39-40. 
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Vom reveni cu analize detaliate asupra semnificațiilor denotative și 

conotative ale unora dintre locuțiunile și sintagmele respective. 

 

7. Denumiri pentru abstracțiuni 

a face tuflă  

a face zulă 

da cu zula („a fura”) 

a face cabul14 („a ajunge la un acord”) 

a avea cabul („a fi superstițios”) 

 

Concluzii 

1. Termenii-cheie de origine turcească din structura locuțiunilor 

verbale, a expresiilor metaforice și a idiomatismelor cu valoare verbală din 

limba română veche ocupă un loc important, în primul rând, din punct de 

vedere statistic. Aproape 25% din structurile de acest tip se bazează pe un 

element definitoriu provenit din unul dintre straturile influenței turanice sau 

turco-tătare.  

Frecvența lor crește prin variantele realizate cu verbe-suport diferite 

(care provin din baza latină sau din alte straturi decât limba turcă), precum 

și prin expresii nonverbale (locuțiuni adjectivale, substantivale etc.), cu 

același termen-cheie.  

De asemenea, există numeroase derivate, compuse sau utilizări 

realizate prin conversiune de la același termen de bază. 

2. Sensurile denotative se împletesc cu cele conotative, iar acestea 

din urmă, pe baza unei simbolistici de tip popular, cu referenți în plan 

material și spiritual, în plan general uman.  

3. Există mai multe alte câmpuri semantice care merită analizate din 

această perspectivă semantico-structurală. 
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1. Limba rromani din Belarus 

Republica Belarus este una dintre țările unde cercetările și studiile 

sistematice asupra limbii rromani se află abia la începuturi. Există 

documentele socio-lingvintice, dar nu avem decât puține informații despre 

dialectele propriu-zise vorbite în Belarus în prezent.  

Matras menționează dialectele vorbite în Rusia, Lituania, Letonia, 

Polonia, Ucraina, dar nu ne dă nici o informație despre dialectele vorbite în 

Belarus1. Teoretic, dialectele rrome vorbite trebuie să fie asemănătoare cu 

dialectele vorbite în țările învecinate. După clasificarea lui Matras, din punct 

de vedere geografic, acestea pot fi clasificate în Northern branch, în 

Northeastern group sau Polish-Baltic-Russian group2. 

După estimarea lui Bakker et al. (2000), numărul vorbitorilor de 

rromani din Belarus este de 27. 000 (95% din populația rromilor din țară)3.  

M. Courthiade menționează Xaladitka Rroma4, ca un grup dialectal din 

Rusia și Belarus5. După harta lui de difuzie dialectală a limbii rromani, vorbitorii 

de O-supradialect fără mutație au intrat din sud prin Belarus în Rusia6. 

Nu studiile lingvistice dau cele mai sigure informații privind rromii 

din Belarus, ci lucrările etnologului Olga Bartoș (Ольга БАРТОШ), care a 

făcut cercetare asupra rromilor din Belarus în timp ce era doctorandă (după 

sistemul sovietic, aspirantă) la Universitatea de Stat din Belarus (Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт). 

După O. Bartoș, primul document referitor la rromii din teritoriul 

Belarusului datează din timpul Marelui Ducat al Lituaniei, unde teritoriul 

prezent al Belarusului a fost o parte din mijlocul secolului al 13-lea. Acest 

document este datat 5 mai 1501. Este vorba de privilegiul Marelui Duce al 

                                                 
1 Matras 2002, cap. 2. Romani dialects: a brief overview, pp. 5-13. 
2 Ibidem, p. 10. 
3 Citat în Zătreanu & Halwachs. v. webografie. 
4 Xaladitka provine de la cuvântul rrom xelado „soldat”. 
5 M. Courthiade, 2003.  
6 Idem, 2009, map on the back cover. 
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Lituaniei Alexander I Jagiellon adresat voievodului rromilor, care se numea 

Vasil7. Istoricii sugerează două rute prin care primii imigranți rromi au intrat 

pe teritoriul Belarusului, anume: ruta din vest, din Polonia și ruta din est, din 

Moldavia și, pe de altă parte, prin Regiunea Liov8. 

Câteva documente sugerează situația limbii rromani din Belarus.  

După documentul oficial din orașul Vitebsk din 1872, „Rromii 

folosesc în viața cotidiană numai limba etnică a lor, dar ei vorbesc și limba 

rusă.”9 Într-un alt document din 1907, din Сенно, 58 km sud-vest de la Vitebsk, 

se spune „...ei vorbesc propria limbă, în care sunt multe cuvinte belaruse.” 10 

Cum arată aceste documente, limba rromani din Belarus a evoluat 

sub influența limbii ruse și a limbii belaruse.  

După O. Bartoș, neamurile rromilor din Belarus din prezent sunt următoarele: 

berniki (берники), синяки (siniaki), холодорэ (haladore), удейки 

(udieiki), манюки (maniuki), чабанчики (ciabanciki), бакрэ (bakre), 

корсаки (korsaki) etc.11 După ea, neamul муканы (mukani) și-a pierdut 

dialectul rrom12.  

 

2. Situația lingvistică a rromilor din Minsk 

După raportul proiectului Social integration of the Roma population 

in Belarus: providing the right for equality (September–November 2014), în 

regiunea Minsk, „trăiesc 1.002 oameni de etnie rromă; între care 515 

oameni locuiesc în orașe și 487 în sate; 628 numesc limba rromani ca limbă 

maternă, 103 belarusa, 154 rusa, 2 ucraineana, 84 altă și 16 nu 

menționează nimic.” Deci, aproximativ o jumătate de populația rromilor din 

Minsk vorbesc limba rromani ca limba maternă. 

 

3. Informatorul 

Informatorul nostru este un rrom muzicant de 60 ani, născut în 

Minsk. El declară că el însuși este din neamul холодорэ (haladore). Spune 

că strămoșii lui au venit din Ucraina în 1935. Pe atunci, în Minsk nu trăiau 

                                                 
7 Ка р а ш ч а н к а І. Цыганы // Вялікае Княства Літоўскае: Энцыкл.: У 2 т. 2-е выд. 

Мн., 2007. C. 729., cited in Бартош, 2009, pp. 20-21. 
8 Mroz, L. (2001), Dzieje Cyganow-Romow w Rzeczypospolitej XV-XVIII, Wydawnictwo 

DiG, Warszawa. – S. 51, citat în Бартош, “Цыгане Белоруссии”, v. webografie. 
9 Сементовский, 1872, p. 58. 
10 Аникиевич, 1907, p. 104. 
11 Бартош, 2009, p. 22. 
12 Idem, 2009, p. 22. 
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mulți rromi. Erau doar familia lui Солдатенко (Soldatenko) și cealaltă, 

Пранота (Pranota). Înseamnă că familia lui a avut un rol principal în 

privința formării comunităților rromilor din Minsk. Neamul lui холодорэ 

este menționat de Bartoș după cercetarea ei de pe teren.  

Numele de familie al informatorului Солдатенко (Soldatenko) vine, 

evident, din cuvântul „soldat”. Iar numele neamului холодорэ, foarte 

probabil, vine din cuvântul rrom xela (v)do, care înseamnă „soldat”. În 

limba rromani există sufixul diminutival masculin -orro (pl. -orre). 

Холодорэ ar fi xela (v)d-orre „soldaței”.  

Poate numele neamului haladore provine de la numele alternativ al 

rromilor ruși xaladitka rroma. Dar putem presupune că numele neamului 

холодорэ provine chiar din numele lui de familie, Солдатенко. Poate, prin 

simplă coincidență. Până acum nu am găsit documente care ar atesta 

existența neamului холодорэ în Minsk înainte de 1935, când bunicii 

informatorului trăiau. Oricum, este prea devreme să concluzionăm. Este 

nevoie de timp pentru cercetările diacronice. 

 

4. Un fragment din corpus și comparația cu dialectele rromilor ruși 

În ceea ce ne privește, am realizat aproximativ 10 ore de interviu. În 

paginile de față, prezentăm un fragment din corpus.  

 

Textul dictat transcris 
cu literele chirilice 
(după ortografia limbii 
ruse.) 

Transcripția după 
alfabetul internațional 
al limbii rromani 

Traducere în limba 
română 

Ёй явия́, киндя́ кхэ ̈р. 

Исы́с баро́ кхӭр. 

По ̀тым линэ́ тэ явэ́н 

явэ́р рома́ кэ Ми́нска. 

Ёй исы́с збіт годьвары́ 

ромны́. Годьвары́ 

ромны́ и ла́кэро ром 

исы́с баро́ мурш. Исы́с 

бут грая́, ке́ли ёй 

традя́ с Украи́ны 

ромэ́са. Исы ́с бут грая́, 

бут сунака́й, бут 

сунака́й исы́с. А ромэ́с 

мардэ́. Ла́тэ исы́с 

Joj javǎ, kindǎ khe ̈r. 

Isïs baro khër. Po ̀ti ̈m 

line te javen javer 

rroma ke Mìnska. Joj 

isïs zbit godǐvarï 

rromnï. Godǐvarï 

rromnï isïs i daqero 

rrom isïs baro murś. 

Isïs but graja. Kěl̀i joj 

tradǎ s Ukraìnï 

rromeça. Isïs but graja, 

but sunakaj, but 

sunakaj isïs. A rromes 

marde. Laθe isïs s ́tar ilì 

Ea a venit, a cumpărat 

o casă. Era o casă 

mare. După aceea au 

început să vină alți 
rromi la Minsk. Ea era 

o rromă foarte 

deșteaptă și soțul 

mamei era un om mare. 

Avea mulți cai. Când ea 

a venit din Ucraina cu 

soțul. Avea mulți cai, 

mult aur, mult aur 

avea. Dar l-au bătut. 

Ea avea patru sau cinci 
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шта́р или́ па ́ндж 

чхаворэ́. Ёи ядари́к кэ 

Ми́нска... Рома́ линэ́ 

тэ явэ́н, линэ́ тэ явэ́н 

рома́ паш ла ́тэ, сарэ́, 

чхувэ́нас пэ ́скэ на барэ́ 

кхӭра́. Ёй исы́с... Ла 

зуралэ́с уважали, 

почитали, кай ёй сарэ́ 

пси́рнас, советоваться, 

тэ пучхэ́н, тэ пхучхэ́н 

саве́тос. Халё́с? 

panʒ ćhavorre. Joj 

jadarík ke Mìnska... 

Rroma line te javen, 

line te javen rroma pas ́ 

laθe, sarre ćhuvenas 

pesqe na bare khëra. 

Joj isïs... La zurales 

уважали, почитали, 

kaj joj sarre psirnas, 

советоваться, te 

pućhen, te pućhen 

savět̀os. Xalǒs? 

copii. Ea aici la 

Minsk... Rromii au 

început să vină, au 

început să vină rromii 

lângă ea, toții își făceau 

casa mică. Ea era... Pe 

ea o respectau (în 

rusa), complimentau 

(în rusa), la ea toți 
veneau, cereau sfaturi, 

să întrebe, să întrebe 

sfat. Înțelegi? 

 

Acest grai, pe care propunem să-l numim graiul haladoresc (e 

xaladorrenqi ćhib), are caracteristici similare cu dialectul rromilor ruși, care 

se mai numește xaladitka rroma.  

Aici trebuie să fim atenți la numele alternativ al rromilor ruși xaladitka 

rroma, nume care provine de asemenea din cuvântul rrom xela (v)do, care 

înseamnă „soldat”. Se crede că acesta provine din faptul că romii ruși au luptat ca 

soldați, alături de rușii propriu-ziși, în al Doilea Război Mondial.  

Dialectele rrome vorbite în Rusia au fost cercetate și analizate relativ 

bine în prima jumătate a secolului al 20-lea, de către А. П. Баранников și 

М. В. Сергиевский. Ni se pare utilă o comparație cu acest grai. 

Баранников clasifică dialectele vorbite în Rusia în modul următor: 

 

Clasificarea dialectelor rrome din Rusia după А.П.Баранников, 
М.В.Сергиевский, 1938 (p. 181) 

Grupul dialectal din Nord 

Grupul dialectal din Sudul Rusiei și Ukrainean 

 А) Dialectul rromilor situați din partea stângă a Ukrainei și al celor 

lângă Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă (RSFSR). 

Aа) din Azov și Marea Neagră până la Belgorod inclusiv. 

Aб) de la Belgorod spre nord, începând de la orașul Novi Oskol până la 

nordul orașului Kursk și o parte a Regiunii Voronej. 

Б) Dialectul rromilor din partea dreaptă a Ukrainei în afară de Volni și Podoli. 

 В) Dialectul din Volni și Podoli 

 

Tabel cu parametri comparativi reprezentativi pentru dialectele rrome 

vorbite în Rusia după А. П. Баранников, М. В. Сергиевский, 1938. 
Caracteristicile observate și în graiul haladoresc sunt marcate cu marker. 
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 Dialectul din Nord Dialectul din Sud (și din Ukraina) 

A Б В 

Аа Аб 

Dentalizarea 

consoanelor 

velare г, к, кх 

(кс) + и, е (э) 

г + и 

e.g. гилы „cântec” 

лэнгиро „al lor” 

д’ 

дили 
лэндиро 

 

к + и 

e.g. тэ кинэс „să 

cumperi” 

т’ 

тэ тинэ 
т’ 

(parțial) 

 

кх (кс) + и 

e.g. ксил „unt” 

т’х 

тхил 
 

к + э (е) 

e.g. тэ кэрэс „să 

faci” 

кэрмо „vierme” 

т’ 

тэ терэ 
термо 

ц 

тэ цэрэ 
цермо 

т’ 

тэ терэ 
термо 

 

consoană + к 

e.g. инкэ „încă” 

т 

интэ 
 

кх + э 

e.g. кхэр „casă” 

т’х 

тхер 
цх / ц 

цхэр, цэр 
т’х 

тхер 
 

 т + и (ы) 

e.g. тыкно „mic” 

ц 

цыкно 

Păstrarea 

consoanei 

africate 

postalveolare 

surde 

aspirate 

trece la ч  

e.g. тэ ачэс „să 

rămâi” 

тэ бичявэс „să 

trimiți” 
чюри „cuțit” 

se păstrează чх 

тэ ачхэ 
тэ бичхавэ 

чхури 

dispariția 

consoanei -c 

-с (terminație 

verbală) 

e.g. тэ марэс „să 

bați” 
тэ лэс „să iei” 

тэ джас „să mergi” 

 

mereu cade 

тэ марэ 
тэ лэ 

тэ джа 
 
 

uneori 

cade 

тэ марэ 
(с) 
тэ лэ (с) 
тэ джа 
(с) 
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-c (terminație m. sg. 

acuz.) 

e.g. пшалэс„pe 

frate” 

дадэс „pe tată” 

 

 

пралэ 
дадэ 

  

с > ґ -са (sg. cazul soc.-

ins.) 

e.g. ромэса „cu 

rromul” 

ромняса „cu femeia 

rromă” 

-ґа 

ромэґа 
ромняґа 

  

-са (ind. viitor, pers. 

2 sg. și pers. 1 pl.) 

e.g. ту марэса „vei 

bate” 

амэ мараса „vom 

bate” 

-ґа 

ту марэґа 
амэ мараґа 

  

c > х -c (ind. prezent, 

pers. 2 sg. și pers. 1 

pl.) 

e.g. ту марэса „bați” 
амэ мараса „batem” 

 

ту марэх 
амэ марах 

ту 

марэса 
амэ 
мараса 

ск > хк -ск- 

e.g. дадэскиро „al 

tatălui” 

 -хк- 

дадэхкоро 
  

Alte 

particularități 
fonetice 

дж’ (?), ч’ (?)13 

e.g. тэ джяс „să 

mergi” 

джюкли „câine” 

дж, ч 

джа 
джукли 

sonorant la final 

e.g. чиб „limbă” 

дад „tată” 

trece la mut 

чхип 
дат 

consoană + т, д la 

final 

e.g. бахт „noroc” 

васт „mână” 

cade 

бах 
вас 

                                                 
13 А.П.Баранников, М.В.Сергиевский, 1938, p. 183.: твердое произношение 

аффрикат дж и ч, напр. тэ джа, сев. тэ джяс итти, джуклй сев. джюклы собока.  
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-o- interior la unele 

cuvinte 

e.g. зорало 

trece la -u- 

зурало 

consoana finală 

înainte de un alt 

cuvânt, care începe 

cu un sonorant 

e.g. бахт „noroc” 
ваш (о) „vostru” 

trece la sonorant 

бах > баґ 
ваш > важ 

sufixul 

factitiv 

-кирэс -сарэ, -ярэ 

ind. imperfect se utilizează normal se utilizează rar 

ind. prezent -va, -sa, -la, -sa, -na, 
-na 

-v, -s, -l, -s, -n, -n 

Alte Tema de perfect a unor verbe din nord sunt diferite de cele din 

sud 

Din punct de vedere fonetic, graiul haladoresc are mai mult 

caracteristici ale dialectului din Nord, după Баранников și Сергиевский,. Dar 

are și elemente asemănătoare cu cele din Sud - de pildă, la conjugarea verbelor, 

formele de ind. prez. în -v, -s, -l, -s, -n, -n și păstrarea consoanei чх.  

5. Termeni românești 

Am observat două cuvinte provenite din limba română în graiul haladoresc. 

рoта „roată” 

фӭлштра „fereastră” 

Рота este, evident, un cuvânt românesc. Iar, фӭлштра (fălștra), 

seamănă și cu cuvântul nemțesc Fenster 'fereastră'. Nu putem abandona 

posibilitate că au împrumutat termenul de la nemți. Dar, este mai probabil 

din limba română, pentru că, deși limba belarusă suferă influența limbii 

germane, „fereastra” se numește în belarusă акно, iar în limba rusă, tot 

окно. Alterarea consoanei r > l din acest substantiv se observă în mai multe 

dialecte rrome14.  

Bineînțeles, existența termenilor românești în acest grai nu dovedește 

neapărat că strămoșii lui au venit prin România. Cuvintele se mai 

împrumută și între rromii care vorbesc alte graiuri. Dar, dacă luăm în 

considerare faptul că familia informatorului provine din Ucraina, este 

posibil să fi venit și prin România. 

 

                                                 
14 fereastră, ferestre s. f. 1. (i) fe (l)jastrin, ~ǎ 2. (i) felǎstr/a, -e. (Sarău, 2012.). 
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Concluzie 

Deși cercetarea și analiza corpus-urilor nu s-au făcut suficient încă, 

totuși s-a dovedit măcar că anumite cuvinte de origine română sunt uzuale 

în graiul haladoresc din Belarus. Până acum nu s-a făcut o cercetare 

lingvistică asupra acestui grai, dar ceea ce s-a realizat recent a fost un pas 

mare. Trebuie să continuăm cercetarea și mai departe. 
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AMBIGUITATEA LEXICALĂ ȘI GRAMATICALĂ  

ÎN ACTUL TRADUCERII 
 

Gabriela Aurelia PANAIT CHIRAN 

chirangbrl@yahoo.com 

 

Procesul de trecere a unui text dintr-o limbă în alta implică o bună 

cunoaștere a mecanismelor limbilor angajate în traducere, precum și a 

domeniului din care face parte subiectul textului-țintă. Altfel spus, 

traducătorul trebuie să dea dovadă de o bună cunoaștere a limbii străine și 

de o cunoaștere atotcuprinzătoare a limbii materne. Ne referim aici la 

cunoștințe de semantică, sintaxă, pragmatică, de gramatica contrastivă, 

cunoștințe fără de care cel ce efectuează traducerea nu ar putea înțelege sensul 

cuvintelor, al propozițiilor, nu ar sesiza valoarea comunicativă a enunțului.  

De asemenea, pentru a ajunge la o „traducere perfectă”, Roger T. 

Bell enumeră o serie de strategii de care traducătorul trebuie să țină seama:  

 redarea fenomenelor de limbă (sintaxa sau lexicul) sau a 

înțelesului textului-sursă (conținutul semantic); 

 reproducerea stilului; 

 păstrarea caracteristicilor istorice ale lucrării originale; 

 să recurgă la adăugiri sau omiteri de cuvinte, expresii, fără a 

modifica însă conținutul semantic; 

 textul-țintă trebuie să arate ca o lucrare originală, nu ca o 

traducere1. 

În cele ce urmează, vom încerca să expunem problemele pe care 

orice traducător le poate întâmpina în procesul de trecere a unui text din 

limba-sursă în limba-țintă. 

În principiu, pot fi identificate interferențe, precum ambiguitatea 

cuvintelor din limba-sursă, organizarea lexicală a structurii celor două limbi 

aflate în contact, constrângeri legate de acord, cadrul sintactic al structurilor 

echivalente (heteronimelor).  

 

Ambiguitatea  

Este binecunoscut faptul că una dintre problemele dificile care apar 

în actul traducerii este ambiguitatea termenilor din limba-bază.  

                                                 
1 Roger T. Bell, 2000, p. 87. 
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Proprietatea inerentă a unităților din limba-sursă de a admite mai 

multe sensuri corespunzătoare în limba-țintă, ambiguitatea lingvistică este 

un subiect de interes în teoria traducerii și în analiza contrastivă. În lucrările 

teoretice consacrate acestui fenomen se face referire la două tipuri de 

ambiguitate lingvistică: lexicală și gramaticală. 

În ceea ce privește prima mare clasă, luând în considerare faptul că 

ambiguitatea lexicală depășește limitele unui cuvânt, afectând sensul 

enunțului, Teodora Cristea distinge următoarele tipuri fundamentale de 

ambiguitate: indexală, transformațională, pragmatică. 

Ambiguitatea indexală 
Tipul ambiguității indexale, care se datorează caracterului 

polisemantic al unităților lexicale, comportă discuții în funcție de 

următoarele două situații: 

- Identitate perfectă în plan lexical (forma sonoră): 

 Astfel, în fraza „J′ai acheté beaucoup de moules.”, cuvântul moules 

poate avea două sensuri:  

    (un) moule1 – formă, tipar, model; 

    (un) moule2 – scoică, midie. 

- Identitate lexicală a două părți de vorbire diferite: 

  fr. L′enfant courageux porte le masque1 de lion. 

  fr. Le complice le masque2 avec prudence. 

   (le) masque1 – substantiv comun; 

  (le) masque2 – pronume personal cu funcția de complement 

direct + verbe. 

 Ambiguitatea transformațională este generată de procesele de 

analiză a structurilor de suprafață și a structurilor profunde ale unei fraze. 

Acest tip de ambiguitate se întâlnește când un enunț se pretează la două 

interpretări semantice diferite. 

 Astfel, structura de suprafață a propoziției „Jean aime Jeanne autant 

que Pierre.”2 poate fi interpretată în limba română în două moduri, 

corespunzând celor două structuri profunde, generatoare de ambiguitate, 

întrucât unul din constituenți antrenează o dublă incidență: 

 fr. Pierre aime Jeanne. – rom. Petre o iubește pe Ioana. 

sau 

 fr. Jean aime Pierre. – rom. Ion îl iubește pe Petre. 

                                                 
2 J. Dubois, 1969, p. 50. 
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 Propunem un alt exemplu, în care, din motive sintactice, structura 

constituenților antrenează interpretări semantice diferite: 

 fr. J′ achète des légumes à mon ami.   

 rom. Cumpăr legume de la prietenul meu. (care este 

vânzător). 

 rom. Cumpăr legume prietenului meu. 

 Ambiguitatea pragmatică face ca o structură lingvistică să fie 

interpretată în două moduri, în funcție de situația de comunicare. Se disting, 

astfel, alte două tipuri de ambiguitate: ambiguitatea ilocuționară și 

ambiguitatea enunțiativă. 

 Fraza: „Je vais t’appeler ce soir!” poate fi interpretată ca 

promisiune, dar poate căpăta, de asemenea, și valoare de amenințare: 

 „Te voi suna în această seară!” (Eu te voi suna – promisiune) 

 „Te voi suna în această seară!” (Să văd cum vei reacționa – amenințare). 

 În cazul ambiguității enunțiative, pentru determinarea conținutului 

propozițional, este necesară analiza tuturor parametrilor enunțiativi: timp, 

spațiu, context, interlocutori. 

 După cum am putut observa, textul-sursă poate antrena interpretări 

diferite. În acest caz, traducătorul trebuie să recurgă la dezambiguizarea 

enunțului, adică la analiza informațiilor de care dispune și de care depinde 

interpretarea corectă a acestuia. În funcție de acest aspect, se deosebesc 

următoarele acțiuni: 

- Analiza textului-sursă la nivelul micro-contextului (ambiguitatea deterministă): 

 Propunem, spre exemplificare, modalitățile de traducere în limba română 

a prepoziției à, ținând cont de context și de natura unității pe care o introduce: 

 à+numeral se traduce la  

 fr. J’arrive à cinq heures du matin. 

 rom. Sosesc la ora cinci dimineața. 

 

 à+substantiv propriu se traduce la 

 fr. Je voyage à Paris. 

 rom. Călătoresc la Paris. 

 

 à+pronume personal, formă tonică se traduce a 

 fr. La maison est à moi. 

rom. Casa este a mea. 

 

 à+verb la infinitiv se traduce să 
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 fr. Nous avons réussi à passer l’examen. 

 rom. Am reușit să trecem examenul. 

- Ambiguitatea gramaticală: analiza textului-sursă la nivelul 

macro-contextului: 

 O analiză contextuală a sensurilor unităților lingvistice conduce la 

dezambiguizarea frazelor și la alegerea potrivită a termenilor echivalenți în 

limba-țintă. 

 În vederea identificării sensului unității glace, au fost propuse mai 

multe situații contextuale. Propunem și noi propriile exemple, având la bază 

aceeași unitate lingvistică: 

 fr. Les sports sur glace sont populaires.  

 rom. Sporturile pe gheață sunt populare. 

 

 fr. J’aime la glace à la vanille.  

 rom. Îmi place înghețata cu vanilie. 

 

 fr. Elle s’est regardée dans la glace.  

 rom. Ea s-a privit în oglindă. 

 

 fr. Le garçon a lavé les glaces de la voiture.  

  rom. Băiatul a spălat geamurile mașinii.  

 

 fr. Le bijoutier étudie soigneusement les glaces.  

 rom. Bijutierul studiază cu grijă petele pietrelor prețioase. 

 Din exemplele enunțate mai sus reiese foarte clar obstacolul pe care 

îl poate constitui polisemia cuvintelor în interpretarea unui text-sursă. În 

vederea emiterii unui mesaj-țintă, echivalent ca sens cu cel din limba-sursă, 

se impune, așadar, o analiză temeinică a unităților lingvistice3.  

 

 Organizarea lexicală a structurii celor două limbi aflate în contact  

 Organizarea lexico-semantică a structurii celor două limbi sau 

lexicalizarea este procedeul prin care se stabilesc raporturile dintre 

trăsăturile semantice comune a două limbi aflate în contact, dar în forme 

lexicale diferite. După cum am văzut, diferențele de sens dintre cuvintele 

                                                 
3 Informațiile despre ambiguitatea lingvistică au fost extrase din studiul Teodorei Cristea, 

Contrastivité et traduction (1982), pp. 50-65, precum și din lucrarea lingviștilor J. P. Vinay 

și J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais (1972). 
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angajate în traducere constituie surse de ambiguitate și, prin urmare, de greșeli 

inerente. În funcție de proprietățile particulare ale unităților lingvistice între 

limba-sursă și limba-țintă se stabilesc anumite relații heteronimice4:  

- unei unități-sursă îi corespunde o singură unitate-țintă (fr. 

hydrogène – rom. hidrogen); 

- unei unități-sursă îi corespund mai multe unități-țintă – polisemia 

divergentă (fr. lacet – rom. șiret, odgon, laț pentru prinderea vânatului, serpentină); 

- o unitate-sursă nu are corespondent în limba-țintă (fr. marbrier – rom. 

referitor la marmură); 

- o unitate-țintă nu are corespondent în limba-sursă (fr. le père du 

gendre – rom. socru). 

 Sciziunea și focalizarea 

 În funcție de aria de extensie a heteronimelor, se disting: relații de 

sciziune – unui lexem din limba-țintă îi corespund mai multe heteronime în 

limba-sursă (rom. picior – fr. pied; jambe) și relații de focalizare – limba-sursă 

folosește două unități lexematice diferite, iar limba-țintă, pentru a reda același 

sens, folosește o singură unitate (fr. bâtiment, édifice, maison – rom. clădire). 

 Din perspectiva gramaticii contrastive, sciziunile necesită un interes 

aparte, întrucât diferențierea lexemelor identice contextual trebuie să se 

realizeze ținând seama de: 

-  trăsăturile inerente ale heteronimului (Un nouvel édifice, un 

nouveau bâtiment, une nouvelle maison); 

                                                 
4 Teodora Cristea, 1982, p.86. 
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- tema acestuia: fr. classe   fr. salle de classe – rom. sală 

de clasă 

fr. la classe de géographie – 

rom. ora de geografie 

fr. la classe de mammifères –

rom. clasa mamiferelor  

fr. la classe spectrale – rom. 

familia de stele. 

 După cum se poate observa, față de limba română, termenul francez 

classe are o extensie mai mare și, ca urmare, se scindează în mai multe 

heteronime corespunzătoare sensurilor acestora.  

 O altă sursă generatoare de probleme în traducere este focalizarea, 

fenomen opus sciziunii. Apare ca urmare a diferenței dintre sistemul românesc de 

organizare lexicală și cel francez. De exemplu, pentru exprimarea acțiunii și a 

rezultatului, limba română folosește doi termeni, în timp ce franceza, unul singur:  

 

 fr. combination   rom. combinare (acțiune) 

     rom. combinație (rezultat). 

  Acest fapt poate genera ambiguitate în receptarea mesajelor din 

limba-țintă, însă traducătorului îi revine sarcina de a alege, în funcție de 

context, corespondentul lexical care să acopere sensul de bază al mesajului. 

  Lacunele lexicale  

 Caracteristicile lexicale proprii care separă limbile aflate în contact 

dau naștere lacunelor lexicale. Anumite realități din limba-sursă, care nu 

sunt acoperite lexical în limba-țintă, situație întâlnită în special în cazul 

termenilor abstracți sau generici, necesită din partea traducătorului un efort 

susținut în găsirea echivalenților corespunzători.  

 Privind aspectele semnalate mai sus, exemplele propuse de Teodora 

Cristea sunt de mare folos. Cităm și noi câteva5: 

- lacune în limba franceză:  

rom. cuscri, care desemnează relația de rudenie dintre părinții soțului și ai soției; 

rom. bibiluri, care se referă la dantelă lucrată cu acul sau la colțișorii 

care se atașează la guler, la mâneci. 

 

 

                                                 
5 Teodora Cristea, 1982, pp. 98-100. 
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- lacune în limba română: 

fr. colifichets – termeni echivalenți în limba română bagatelă, fleac, 

moft, nimic, bijuterie. 

fr. petit-fils/ petite-fille – limba română folosește un singur cuvânt 

pentru a desemna această relație: nepot, respectiv nepoată de fiu/fiică. 

 Referitor la tratamentul lacunelor lexicale în traducere, Roman 

Jakobson afirma: 

 „Fiecare experiență cognitivă poate fi exprimată și clasificată în 

orice limbă existentă. Unde sunt lacune, terminologia va fi modificată și 

lărgită de împrumuturi, de calcuri, de neologisme, de transpoziții semantice 

și, în fine, de circumlocuții.”6 

 Așadar, absența unor hiperonime nu ar trebui să constituie o 

problemă în calea traducătorului, acesta dispunând de soluții pentru a 

exprima în propria limbă orice mesaj. 

  Transcodajul oblic 

 O altă sursă generatoare de ambiguități în traducere este constituită de 

transcodajul oblic, în cazul căruia se iau în considerare mai multe aspecte: 

1) relațiile heteronimice obligatorii/facultative; 

2) incidența heteronimelor; 

3) coeziunea heteronimelor în interiorul frazei; 

4) regimul sintactic al heteronimelor. 

În cele ce urmează, vom aduce lămuriri asupra fiecărui aspect mai 

sus semnalat.  

Traducerea trebuie să se realizeze ținând cont de constrângerile 

celor două sisteme aflate în opoziție, în cazul nostru, limba franceză și 

limba română. O primă constrângere se referă obligativitatea limbii franceze 

de a exprima agentul acțiunii – subiectul.  

 Astfel, în funcție de context, următoarea frază admite realizările: 

      fr. Il joue au tennis.  

      fr. Elle joue au tennis. 

rom. Joacă tenis.    fr. Ils jouent au tennis. 

      fr. Elle jouent au tennis. 

 În acest caz, se poate vorbi și despre o opoziție emfatică/non-

emfatică. Dată fiind prezența facultativă a pronumelui personal subiect în 

                                                 
6 Roman Jakobson, apud Alberto Bramati, „Cele patru probleme ale «traducătorului literei»: lexicală, 

gramaticală, retorică și ritmică”, în: Orizonturi culturale italo-române, revistă interculturală bilingvă, 

ISSN 2240-9645, www.orizonturiculturale.ro/ro_studii_Alberto_Bramati.html (30 martie 2018). 
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limba română, o frază de tipul „El joacă tenis” poate fi considerată 

emfatică, în timp ce, în limba franceză, această intensitate se simte într-o 

construcție conținând grupul verbal cu un complement direct exprimat 

printr-un pronume, reluat și printr-un nominal.  

rom. L-am văzut pe Mircea.  

fr. Je l’ai vu, Mircea. / Mircea, je l’ai vu. 

 Divergențele în traducere provin și din reluarea obligatorie în limba 

română a complementului direct din propoziția relativă printr-un pronume 

personal cu funcție de complement direct (cunoscuta redundanță a limbii 

române), fenomen nepermis de sistemul sintactic al limbii franceze: 

rom. Jocurile pe care le-am procurat…  

fr. Les jeux que j’ai procurés…  

 Încălcarea acestei reguli duce la formulări greșite de genul: 

 ⃰ Les jeux que je les ai procurés… 

 În ceea ce privește incidența heteronimelor, diferența dintre limba 

română și limba franceză constă în natura constituenților care pot fi afectați 

din punct de vedere semantic. De exemplu, negația poate afecta subiectul în 

limba română, în timp ce, în limba franceză, negația afectează verbul: 

rom. Nu toți au plecat în călătorie. 

fr. Tous ne sont pas partis en voyage. 

 

 O situație specială este reprezentată de gradul de coeziune al 

unităților sintactice, mai exact, de posibilitatea de a introduce un nou 

constituent în interiorul acestora.  

 În limba română, între verbul copulativ și numele predicativ nu pot 

fi intercalați constituenți cantitativi, situație permisă de sistemul gramatical 

al limbii franceze: 

rom. S-au spus destule pentru el. 

fr. On a assez dit pour lui.  

rom. Am verificat tot/ bine. 

fr. J’ai tout/ bien vérifié. 

 

 Corespondența regimului sintactic al heteronimelor provoacă în 

traducere unele divergențe. Dintre aspectele sintactice cel mai frecvent întâlnite, 

amintim: acordul, concordanța timpurilor, regimul prepozițional etc.  

 Există situații când regimul verbului regent cere în limba-sursă un 

verb la un mod personal, iar în limba-țintă, un verb la un mod nepersonal. 

Această situație atrage după sine numeroase divergențe în traducere: 
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rom. A reușit să își termine lucrarea. 

fr. Il a réussi à finir son ouvrage.  

rom. Ea a ales să poarte această rochie.  

fr. Elle a choisi de porter cette robe.  

rom. Copiii pot să își păstreze jucăriile vechi.  

fr. Les enfants peuvent garder les vieux jouets.  

 

 Există, de asemenea, diferențe de structurare în transferul 

elementului prepozițional din limba-sursă în limba-țintă, situații care pot 

genera dificultăți în traducerea prepozițiilor din limba română în limba franceză. 

Divergențele de acest gen sunt numeroase și prezintă implicații asupra 

heteronimiei lexicale: fr. obéir à quelqu’un – rom. a asculta pe cineva. 

 Un caz special de divergență lexematică este constituit de opoziția 

structură încorporabilă versus structură liberă. 

 Conform Teodorei Cristea, structura încorporabilă este proprietatea 

unui lexem de a realiza printr-o singură unitate lexicală trăsături pe care o 

altă limbă le realizează apelând la mai multe lexeme. De asemenea, autoarea 

constată că acest fenomen se întâlnește atât în interiorul unei limbi (fr. 

s’enrichir – fr. devenir riche), cât și la nivel interlingual (rom. a poposi – fr. 

faire halte)7. 

 Din perspectivă contrastivă, această opoziție afectează următoarele 

clase gramaticale: 

 

1) Substantive derivate: 

rom. pui de vulpe – fr. renardeau (substantive indicând puiul de animal); 

rom. fabrică de amidon – fr. amidonnerie (substantive indicând 

nume de fabrici); 

rom. fabricant de ciocolată – fr. chocolatier (substantiv de agent); 

rom. pădure de pini – fr. pinède (substantiv colectiv). 

2) Adjective derivate: 

rom. cu aromă de fructe – fr. fruité; 

rom. garnisit cu panglici – fr. rubané; 

 rom. care poate fi consolat - fr. consolable. 

3) Verbe derivate: 

rom. a scoate din ghiveci – fr. dépoter; 

                                                 
7 Teodora Cristea, 1982, p. 100. 
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rom. a scoate o bară – fr. déboucher8. 

  

Falșii prieteni 

 În repetate rânduri am afirmat că actul traducerii implică, pe lângă o 

bună cunoaștere a lingvisticii limbilor aflate în contact, și o cunoaștere 

atotcuprinzătoare a domeniului din care face parte subiectul, o cunoaștere a 

culturii, a civilizației comunităților lingvistice pe care le reprezintă cele 

două limbi implicate în procesul traducerii. Existența cuvintelor care 

prezintă similitudini de formă, dar a căror semnificație diferă de la o limbă 

la alta, constituie surse de interferență în traducere. Termenii care sunt 

folosiți în locul altora numai pentru că prezintă similitudine de formă, nu și 

semantică, însă, sunt numiți, cum bine se știe, falși prieteni: 

 „[…] desemnează nu doar perechile lexicale în care unul dintre 

cuvinte este un împrumut al celuilalt, ci și acelea a căror asemănare este 

accidentală sau a căror legătură este mai îndepărtată.”9 

Lucrările de specialitate abundă în exemple de acest gen. Vom face 

și noi trimitere la câteva dintre acestea, pornind de la tipologia propusă de 

lingviștii americani Jean-Paul Vinay și Jean Dalbernet. Aceștia abordează 

problema falșilor prieteni din trei perspective diferite: 

1) Perspectiva semantică – falșii prieteni se disting prin diferențele de sens; 

Exemplu: 

fr. Il a parfois un humour corrosif. – rom. Are uneori un umor sarcastic. 

fr. La substance est très corrosive. – rom. Substanța este foarte corozivă.  

2) Perspectivă stilistică – falșii prieteni au sens apropiat, dar între ei 

intervine o diferență de ordin stilistic; 

Exemplu:  

fr. L’enfant a fait des progrès sensibles. – rom. Copilul a făcut 

progrese remarcabile. 

3) Perspectivă frazeologică – falși prieteni de structură, adică sensul 

global este diferit de cel structural. 

În această categorie intră cuvintele/perechile de cuvinte care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

- au același sens în ambele limbi; 

- sunt așezate în aceeași ordine; 

- sensul global este diferit10. 

                                                 
8 Ibidem, pp. 100-106.  
9 Ibidem, p. 107. 
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 În categoria falșilor prieteni de structură sunt incluse expresiile și 

locuțiunile folosite de cele mai multe ori cu sens figurat. 

Exemplu: 

fr. fouler aux pieds – rom. a călca în picioare11.  

 Asemănarea dintre limba sursă și limba-țintă conduce de multe 

ori la traduceri improprii, în ciuda faptului că am fi tentați să credem că 

acest aspect poate ușura procesul traducerii. În realitate, lucrurile stau cu 

totul altfel: ceea ce am fi tentați să credem că înlesnește sarcina 

traducătorului se dovedește a fi chiar un obstacol. 

 Însă, după cum am putut observa, orice problemă existentă poate fi 

depășită cu ușurință dacă traducătorul apelează la soluții ce țin de teoria 

traducerii. În demersul nostru de a identifica problemele întâlnite în procesul 

traducerii, vom continua cu afirmația prin care Roman Jakobson enunță 

succint ideea care trebuie să se afle la baza oricărui act de traducere: 

 „Limbile diferă esențial prin ceea ce trebuie să exprime, nu prin 

ceea ce pot să exprime.”12 

 Reiese de aici, după cum am afirmat și noi în repetate rânduri, că 

limbile diferă între ele la nivelul valorilor, al structurilor, al regulilor.  

În încercarea de a realiza o tipologie a dificultăților întâlnite în 

traducere, am constatat că între unitățile lexicale nu există decât foarte rar 

corespondență totală, în celelalte situații, traducătorul fiind cel care trebuie 

să decodeze mesajul cu ajutorul instrumentelor de care dispune în propria 

limbă. Dificultățile din traducere, indiferent de natura lor – lexicală, 

gramaticală etc., pot fi depășite, succesul acestui act depinzând de 

cunoștințele și abilitățile traducătorului. 

  
Concluzii 

La capătul acestor prezentări, putem afirma următoarele:  

 - traducerea poate contribui la evoluția unei limbi și a unei societăți, 

fiind necesară, dar este folositoare numai dacă traducătorul urmează anumite 

metode și tehnici, dând dovadă de cunoștințe lingvistice și de cunoștințe 

generale legate de lumea înconjurătoare;  

 - traducerea înseamnă transferul mesajului dintr-o limbă-sursă într-o 

limbă-țintă, păstrând caracteristicile semantice și stilistice ale textului-sursă;  

                                                                                                                            
10 J. P. Vinay, J. Darbelnet, op. cit., p. 170. 
11 Teodora Cristea, 1982, p. 110. 
12 Roman Jakobson, apud Teodora Cristea, 1982, p.114. 
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- traducătorul trebuie să redea sensul frazei, al mesajului, evitând 

traducerea de tip „termen cu termen”; 

- traducătorul trebuie să dovedească o bună cunoaștere a propriei 

limbi, cât și a limbii textului original. 

Privită ca artă, meșteșug sau știință, traducerea a constituit punctul 

de plecare în elaborarea a numeroase studii, cercetări, teorii, a prilejuit 

variate dezbateri, controverse. Datorită complexității acestei teme, noi am 

abordat doar acele fapte pe care le-am considerat esențiale ca să ne poată 

ajuta la analiza contrastivă a traducerilor din limba franceză în limba 

română, pe un anumit tip de texte. Cu siguranță, această temă poate fi 

abordată din mai multe perspective.  
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Când se vorbește despre mesajul romanelor lui Umberto Eco sunt 

luate în considerare mai ales informațiile referitoare la Evul Mediu – cu tot 

ce înseamnă viața spirituală – filosofie, religie, literatură, artă –, pe un fond 

economico-politic și social bine documentat. Ezoterism, cabalistică, sofisme ale 

neo-aristotelicilor scolastici – sunt elemente ale unor construcții narative în care 

semioticianul-prozator a utilizat din plin vastele sale cunoștințe de specialitate.  

În rândurile care urmează, ne propunem să arătăm că Umberto Eco 

era bine introdus și în filosofia contemporană lui, inclusiv în cea mai 

modernă ramură a acesteia – filosofia științelor. Demersul nostru pornește 

de la premisa că cele două romane din perioada de glorie a prozatorului 

italian, Numele trandafirului (1980) și Pendulul lui Foucault (1988)1, au ca 

temă centrală problema cunoașterii, acesteia subsumându-i-se toate celelalte 

teme, cu motivele și simbolurile de rigoare. Vom analiza tehnicile de 

receptare a adevărului – care constituie substanța demonstrației din romanul 

Numele trandafirului, pornind de la „motivul inițierii”, pe care este 

construită intriga acestuia.  

La începutul secolului al XIV-lea, călugărul franciscan William de 

Baskerville, un savant de formație scolastică, cu trecut învăluit în mister, îl 

conduce pe novicele Adso din Melk într-o călătorie inițiatică, sponsorizată 

                                                 
1 Umberto Eco, 1980, Il nome della rosa, Milano: Bompiani; Umberto Eco, 1988, Il 

pendolo di Foucault, Milano: Bompiani. Pentru analiza de față, am folosit ediția 

românească, Umberto Eco, 1984, Numele trandafirului. Traducere Florin Chirițescu, 

Cluj-Napoca: Editura Dacia.   
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de familia aristocrată a celui din urmă. Ținta călătoriei este o mănăstire din 

Alpii italici, celebră prin bogata sa bibliotecă și prin intensa activitate de 

transcriere, recondiționare și traducere a unor cărți și documente vechi, 

extrem de prețioase. Este vorba, așadar, despre o călătorie la izvoarele 

cunoașterii umane, mai precis – la acelea consemnate în scris și menite să 

lumineze generațiile de iubitori ai Adevărului. Ceea ce găsesc cei doi 

protagoniști la fața locului și ceea ce rămâne ca achiziție fundamentală în 

sistemul de gândire al ucenicului este faptul că Adevărul absolut nu există și 

că afirmația potrivit căreia căile cunoașterii sunt întortocheate se impune 

mai mult decât puteau ei să creadă. 

Prima informație cu care iau cunoștință, odată ajunși la mănăstire, se 

referă la moartea suspectă a unuia dintre călugări. Bătrânul călugăr orb 

Jorge de Burgos, sfetnic apropiat și director al prețioasei biblioteci a abației, 

nu ar vrea ca oaspeții abia sosiți să afle despre tragedia petrecută. Ucenicul 

înțelege, astfel, că întruchiparea umană a Cunoașterii poate suferi diverse 

forme de malformație: templul cărților este condus de un nevăzător care, în 

plus, nu pare deloc bun prieten cu ideea răspândirii cunoștințelor – de orice 

fel. Evenimentele ulterioare vor dovedi că lucrurile stăteau chiar așa, dar în 

proporție mult mai mare decât putea cineva să-și închipuie. Starețul Abo de 

Fossanova trece peste sfatul bătrânului sfetnic și le face cunoscut 

evenimentul neplăcut celor doi oaspeți, cerându-i părintelui Guglielmo de 

Baskerville să-l ajute în explicarea faptelor. Știa că franciscanul – fost 

inchizitor – este celebru prin ascuțimea raționamentelor sale. 

Altfel spus, se declanșează o variantă detectivistică a aflării 

adevărului. În plan semantic, numele de familie al franciscanului trimite la 

romanul polițist a lui Conan Doyle, Câinele din Baskerville. Era vorba 

acolo, ca în toate romanele din seria respectivă, despre explicații logice 

bazate mai degrabă pe interpretarea semnelor exterioare, din viața practică, 

decât pe valorificarea învățăturilor teoretice depozitate în prețioasele 

biblioteci. În cazul de la abație, se va dovedi că, de fapt, cele două planuri se 

intersectează în moduri foarte subtile și numeroase.  

Ceea ce observă călugărul-detectiv în jurul său și maniera în care 

interpretează totul se poate încadra în teoria realismului cauzal, din 
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paradigmele moderne ale filosofiei științelor, mai precis, din succesiunea de 

abordări ale explicației științifice, teorie lansată de Michael Scriven2 și 

dezvoltată cu ajutorul elevilor săi3.  

Filosoful american susține că, în explicațiile pe care le formulăm cu 

privire la procesele, fenomenele, obiectele și ființele din jurul nostru, 

valorificăm nu cauzele reale, obiective, ci interpretările personale cu privire 

la acestea, rod al achizițiilor noastre cognitive, al prejudecăților noastre,  

determinate de identitatea culturală căreia îi aparținem. Rămâne în discuție 

vechiul principiu al cauzalității, promovat de Aristotel și preluat de 

scolasticii creștini medievali, doar că una dintre cele trei cauzalități care stau 

la baza oricărei revelații științifice, și anume agentul, nu receptează și nu 

reproduce fidel faptele reale, ci le atribuie forme și semnificații subiective. 

Este vorba mai degrabă despre o evaluare generală decât despre o analiză 

exactă a lucrurilor, rezultatul final fiind o interpretare aproximativă, 

formulată în termenii recurenți ai unor dogme ce țin de mentalitatea 

timpului și locului respectiv. 

În cazul de față, cauza pe care un călugăr o atribuie morții 

neașteptate a fratelui miniaturist, novicele Adelmo de Otranto, este pedeapsa 

divină, interpretată din perspectiva Apocalipsei biblice. Altfel spus, mediul 

în care ne-am format activează cunoștințele, imaginația, creativitatea și 

convingerile noastre, determinându-ne să atribuim o cauză convenabilă 

întâmplărilor din viața noastră. Criminalul, prin mâna căruia ar fi acționat 

forțele oculte, supraumane, aude această explicație și o folosește în interesul 

său – încurcând astfel drumurile anchetatorilor sui generis spre adevăr: 

nevoit (predispus) să ucidă și alți viețuitori ai așezământului monahal, care 

nu se încadrau în preceptele sale cu privire la cunoașterea divină, el va 

aranja în așa fel victimele încât fiecare dintre ele să simbolizeze câte una 

dintre treptele înfăptuirii Apocalipsei neotestamentare4. Ucigașul se baza, 

așadar, pe certitudinile confraților săi. Or, același M. Scriven afirmă că într-o 

                                                 
2 M. Scriven, 1959, pp. 443-475. 
3 H. Feigl; G. Maxwell; M. Scriven (eds.), 1962.  
4 Textul Noului Testament vorbește despre cele șapte lovituri ale Apocalipsei. 
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explicație certitudinea este un semn de primitivism, de abdicare de la 

raționamentul logic și de la cercetarea „la rece” a semnelor concrete ale faptelor5.  

Părintele Guglielmo (William) încearcă să reziste presiunii mediului 

care impune atribuirea de explicații, încercând să le selecteze pe cele reale, 

prin deducții logice, așa cum învățase în tinerețea sa, marcată de 

aristotelismul logic de tip scolastic. Cercetând locul unde s-a aflat cadavrul 

și semnele materiale din preajmă, el îi explică novicelui, într-un permanent 

dialog socratic, că nu poate fi vorba despre sinucidere și că trupul 

neînsuflețit a fost adus acolo de către un ucigaș, tocmai ca să-i deruteze pe 

cei care încearcă să elucideze împrejurările reale ale morții.   

Perspicacitatea deducțiilor și inducțiilor savantului-detectiv nu 

reușește însă să prevină o serie de alte 3-4 decese6, care confirmă doar că nu 

era vorba despre Apocalipsă, ci despre o motivație mai pământească. Avem 

de a face aici cu ceea ce filosofii moderni numesc „principiul relevanței 

explicației”: o explicație este validă dacă ne ajută să rezolvăm problemele 

din viața noastră, similare cu acelea la care ea se referă. Or, realitatea 

dovedește că niciodată o explicație nu este completă și nici stabilă – ea 

diferă de la un context la altul, își schimbă imaginea și structura, în funcție 

de condiționări imperceptibile, deseori7. 

Unii dintre călugări încearcă să atribuie cauze umane deceselor, căci 

morțile repetate erau crime și măcar acest semn este acceptat de toți ca real.  

Se vorbește despre tânărul călugăr durduliu, găsit dezbrăcat și întins pe burtă, că 

acesta „era cu fundul în sus cam în toate privințele”. Prea-cucernicii monahi 

acceptă o realitate din comunitățile închise, monosexuale, în care sodomia 

este greu de evitat, așa încât moartea celui în cauză putea fi pusă și pe seama 

unei  gelozii, respectiv unor răfuieli cu substrat erotic. Oricum, fapta se 

încadra oarecum în același concept apocaliptic, căci sodomia rămânea un 

păcat de moarte... 

                                                 
5 Cf. M. Scriven, 1959, p. 456. 
6 În final, se va ajunge la șapte morți, ultimul fiind însuși ucigașul celorlalți. Faptul că 

ultimii trei pier după ce detectivii-călugări descoperă mobilul crimelor și că au parte de un 

alt fel de moarte este, de asemenea, un semn care trimite la teoria explicațiilor: acestea nu 

sunt complete niciodată și, în orice caz, nu îi feresc pe oameni de nenorociri. 
7 Cf. Bas van Fraasen, 1980. Cf. și Idem, 1989, Laws and Symetry, Oxford: Clarendon Press. 
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Această explicație putea să fie valabilă pentru una dintre victime, dar 

continuarea evenimentelor tragice arată că ea nu este suficientă pentru 

aflarea adevărului. Logica elementară conducea spre o cauză comună sau, 

mai degrabă, spre un șir de cauze particulare subsumate uneia comune. 

Umberto Eco își construiește intriga în așa fel încât personajul său ajunge să 

aplice teoriile moderne ale explicațiilor logice, concentrate în sintagma 

„Why questions?”. O întreagă pleiadă de filosofi moderni pornește de la 

formalismul deductiv al lui Aristotel pentru a edifica paradigmele explicației 

științifice din perspectiva metafizicii și ale cunoașterii intuitive, în același 

timp. De la pozitivismul logic al lui Pierre Duhem, cel care arătase, în anul 

1906, că o teorie fizică nu ține loc de explicație8, la întemeietorul filosofiei 

moderne a explicației, Carl Hempel, care arată, în 1949, că „adevărul” și 

„explicația” se supun fiecare unui alt set de legi9, contemporanii lui U. Eco 

(M. Scriven, S. Bromberger, W. Salmon, G. Oppenheim ș.a.) au dezvoltat 

modele și scheme logice care se bazează pe adevărul că o explicație validă 

trebuie să furnizeze ceva mult decât realitatea perceptibilă direct.  

Cu toate acestea, atât deductivismul nomologic sau inducția 

statistică, lansate de C. G. Hempel și G. Oppenheim, cât și teoria relevanței, 

a lui Wesley Salmon (1984 și 1990) sau teoriile realismului cauzal, 

sintetizate de Michael Scriven, păstrează în centrul modelelor explicative 

informația concretă, detaliul semnificativ, care poate lumina misterul unor 

fenomene, dacă este bine încadrat în raționamentele logicii formale de tip 

aristotelico-scolastic, din care se trag cu toții – mai mult sau mai puțin declarat. 

Cum se întâmplă deseori în marile construcții filosofico-științifice, 

savanții nu se sfiesc să invoce detalii mărunte din viața cotidiană a 

comunităților umane: mărul căzut care probează mișcarea de rotație și 

atracția gravitațională, capacul de pe oala în clocot, care sugerează forța 

aburului ș.a.m.d. Teoreticienii moderni ai explicației din filosofia științelor dau 

exemple cum ar fi scânteia produsă prin frecarea unor corpuri dure, simptomele 

Sindromului Down la copii, folosirea pilulelor anticoncepționale ș.a. 

                                                 
8 Pierre Duhem, 19913. 
9 Carl G. Hempel, 1965.  
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Michael Scriven, în 1959, și Sylvain Bromberger, în 1966, Wesley 

Salmon, în 1984, folosesc exemplul petelor de cafea și al petelor de cerneală 

de pe fața de masă, covor, cămașă etc., pentru a ilustra explicația de tip 

deductiv-intuitivă. Umberto Eco va fi avut în minte aceste exemple când 

punea în seama lui William de Baskerville, întruchipare fictivă a călugărului 

franciscan William de Occam, logician scolastic celebru din realitatea 

primei jumătăți a secolului al XIV-lea al Europei creștine10, o observație 

formulată de Michel Scriven:  

„Cunoașterea se află în călimara cu cerneală.”11 

În demersul său detectivistic, călugărul-savant caută un element 

comun al șirului de morți suspecte și îl găsește în petele de cerneală care se 

regăseau pe degetele și pe buzele majorității victimelor. Apoi procedează în 

conformitate cu schema raționamentelor silogistice din logica formală de tip 

aristotelic și scolastic:  

Minora: Unii dintre călugări lucrează cu cărțile și cu cernelurile. 

Majora: Toți călugării pătați cu cerneală au murit. 

Concluzia: Cerneala generează moartea. 

Cum spuneam, deducțiile nu pot funcționa în absența observațiilor și 

datelor empirice care să furnizeze elementele unei scheme logice. Maestrul 

și ucenicul său observă că pe mesele de lucru ale călugărilor-cărturari erau 

neverosimil de puține cărți și manuscrise, iar ușile bibliotecii erau încuiate, 

astfel încât doar câteva persoane puteau pătrunde acolo: bătrânul Jorge, apoi 

bibliotecarul Malachia de  Hildesheim și ajutorul său, Berengar de Arundel 

și, uneori, starețul. În plan semiotic, aceasta înseamnă că lumea științei este 

destul de limitat răspândită printre cei în drept să se bucure de ea. De 

asemenea, cei doi detectivi ad hoc prind de veste că una dintre cărți este 

citită pe furiș de câțiva dintre călugări. Este aceeași carte, se pare, care 

fusese luată precipitat de la locul unde lucrase miniaturistul obștii. Făcând 

legătura între cauze și efecte, William și Adso  ajung la concluzia că toți cei 

                                                 
10 Printre contribuțiile sale la dezvoltarea logicii formale, moștenită de la Aristotel, foarte 

cunoscut este așa-numitul „principiu al parcimoniei”, transmis peste veacuri prin sintagma 

metaforică „Briciul lui Occam”. 
11 M. Scriven, op. cit., p. 456. 
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care au avut contact cu misterioasa carte au murit, iar „arma” morții a fost o 

substanță otrăvitoare impregnată în filele cărții, sub formă de cerneală 

pentru notele marginale. Răsfoind filele cărții, cititorii își înmuiau, cu un 

gest reflex, cel puțin degetul arătător în gură. Acesta era motivul pentru 

care victimele aveau urme de cerneală pe degete și pe buze. 

Întrebarea fundamentală pentru orice fel de explicație validă, așa 

cum o teoretizează filosofii moderni ai științelor, este „De ce?”. De ce 

trebuie pedepsiți cu moartea cei ce se aventurează să citească?  

Pentru a afla răspunsul la această întrebare, adică pentru a ajunge la 

o explicație completă pentru tot șirul de întâmplări stranii din abație, era 

nevoie de o anamneză. Nu numai musafirii care vin în mici grupuri aici, ci 

și trăitorii permanenți ai așezământului benedictin fac parte din facțiuni 

religioase diferite. Trecutul lor – nu tocmai curat, în cazul unora – explică 

starea de tensiune și interdicțiile de tot felul din prezent. Pater Guglielmo 

judecă lucrurile în context, conștient că, altfel, schemele geometrice 

raționale pe care le învățase în tinerețe sunt ineficiente. Același lucru se 

întâmplă și cu actualele științe ale cuvântului – bazate pe logica formală: 

semantica, semiotica, pragmatismul lingvistic, analiza textului ș.a.  

Încetul-cu-încetul, Maestrul îi dezvăluie Ucenicului, prin dialoguri 

socratice și prin stimularea învățării prin descoperire, succesiunea de realități 

care ascund adevărul, precum foile unei cepe, precum matrioștile rusești sau, în 

semiotica lui U. Eco, precum petalele trandafirului. Venirea lor la această 

mănăstire, precedată și urmată de sosirea altor persoane – individuale sau în 

grup – era prilejuită, în fapt, de participarea la o dezbatere pe o temă de 

exegeză biblică, de hermeneutică, mai exact: sărăcia cristică și apostolică: 

„Iisus era bogat sau sărac?”  

Această controversă între ordinele călugărești, cu diversele lor 

subdiviziuni12, viza, de fapt, bogăția. Și pentru că cel care o stăpânește are și 

putere politică, aceasta era motiv de dispută între Curtea Imperială și 

Papalitate. În epocă, papii Clement al V-lea sau Ioan Paul al XXII-lea, pe de 

                                                 
12 William de Baskerville, de exemplu, întruchipare a personajului real William de Occam, era 

franciscan nominalist (de unde „Numele trandafirului”), în timp ce franciscanii propriu-ziși erau 

thomiști și integraliști. Alții erau de-a dreptul eretici – I Spirituali, I Fratelli, (I Dulcinei). 
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o parte, și împăratul Ludovic Bavarezul, pe de altă parte, încercau să-și 

atragă susținerea ordinelor călugărești, care puteau manipula populația, dar 

și pe aceea a politicienilor de la Roma, de la Avignon etc.  Așa se explică de 

ce la conclavul exegetic de la o mănăstire ascunsă în Munții Alpi erau 

prezenți și un detașament de oșteni ai Gărzii Imperiale, dar și o puternică 

delegație oficială a Sfântului Scaun, condusă de un temut inchizitor 

(Bernard Gui, având și el un prototip în realitatea secolului al XIV-lea) și 

susținută de celebrii oșteni elvețieni. 

În toate aceste conflicte fusese amestecat, în tinerețe, bătrânul 

călugăr Jorge de Burgos. Acum, el încercă să-și spele păcatele, 

propovăduind căința, rugăciunea, postul sever și izolarea completă de toate 

cele lumești. Singura învățătură și singura desfătare pentru adevărații fii ai 

Domnului puteau veni de la textul Scripturii, afirma el. De aceea, tot ce se 

afla în celebra bibliotecă – scrieri religioase sau scrieri laice – nu puteau fi 

decât dăunătoare trăirilor curate ale unui bun creștin, mai ales ale unui 

slujitor devotat al Domnului. Printre aceste vechi, numeroase și prețioase 

texte, se afla o carte mult râvnită de călugării cu solide studii scolastice: 

volumul al II-lea al Poeticii lui Aristotel. Vagi însemnări antice și medievale 

ar fi condus la presupunerea că Stagiritul a scris și o continuare a 

cunoscutului său prin volum, cel de-al doilea fiind consacrat, după câte se 

credea, comediei. 

Din  acea presupusă  carte nu ar fi fost salvat decât un exemplar13, 

despre care unii cărturari afirmau că se află bine adăpostit în biblioteca 

abației benedictine din Munții Alpi14. Or, între toate lucrările diavolești care 

ar putea sminti dreapta-credință a călugărilor, bibliotecarul orb Jorge pe 

aceasta o consideră cea mai periculoasă. Filosoful păgân Aristotel (ucenicul 

lui Platon, cel care a oferit, totuși, involuntar, concepte și terminologie 

                                                 
13 În general, după cum se știe, operele lui Aristotel au fost redescoperite și reconstituite 

greu și târziu, în Evul Mediu, la început, cu ajutorul cuceritorilor arabi, care le-au furnizat și 

propriilor lor filosofi și cărturari. 
14 U. Eco nu precizează vreodată numele mănăstirii în care își plasează acțiunea romanului. 

Dar, în spiritul semioticii pe care o cultivă aici în plan estetic, îi atribuie ucenicul lui Adso 

(o anagramă), numele de familie Melk, care trimite la Abația Melk, din Alpii austrieci. 
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creștinismului timpuriu) întruchipează lucrătura Anticristului pentru că, prin 

cartea sa, îi învăța pe cititori două lucruri total necreștine:  

a) în primul rând, că raționamentul logic poate conduce la aflarea Adevărului;  

b) în al doilea rând, că omul are dreptul la bucuria de a trăi, la 

libertate interioară, care se manifestă fiziologic prin râs – cel provocat de 

comedie, de exemplu.  

Așa încât, profitând de puterea sa administrativă și de autoritatea sa 

în ierarhia monastică, el a interzis accesul la depozitul de cărți și manuscrise 

al mănăstirii, iar când a prins de veste că unii călugări au consultat, pe furiș, 

cartea lui Aristotel, a pus la cale uciderea lor prin otrăvire, a regizat apoi în 

așa fel împrejurările morții, încât să pară că s-au dezlănțuit stihiile 

Apocalipsei, prin infiltrarea duhului necurat în obștea monahală, provocată 

inclusiv prin sosirea străinilor în abație. 

Din păcate, explicațiile pe care le oferă, deseori prea târziu, sistemul 

silogistic al franciscanilor scolastici, nu revelează întregul adevăr și nici nu 

au valoare prospectivă, cum cer teoriile explicației formulate de filosofii 

moderni (realismul cauzal al lui M. Scriven; empirismul constructiv al lui 

Bas van Fraasen ș.a.m.d.). Cerneala ucigașă nu a fost cauza tuturor 

deceselor din acele zile cumplite prin care a trecut abația. Starețul Abo de 

Fossanova moare asfixiat într-o cămăruță fără aerisire, unde a fost trimis cu 

bună știință de bătrânul Jorge de Burgos, iar acesta însuși piere ars în 

incendiul pe care îl provoacă, în ultimul gest disperat de a opri accesul 

cititorilor la fondul de scrieri al bibliotecii. 

Titlul romanului este inspirat de un simbol transmis de generațiile de 

cărturari din Antichitate, din Evul Mediu și din Modernitatea contemporană 

autorului, cf. textul lui Bernard de Cluny, copiat cu o lecțiune greșită, se 

pare (Roma/Rosa):  

Stat Rosa pristina nomine, 

Nomina nuda tenemus. 

„Trandafirul de ieri rezistă prin nume, 

Păstrăm doar nume goale.” 

Fețele Adevărului se concentrează într-un tot strălucitor și delicat, 

precum petalele trandafirului. Dar, după cum din frăgezimea, culoarea și 
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parfumul rozei de altădată rămâne doar numele, tot așa, raționamentele își pot 

pierde strălucirea inițială sub presiunea nemiloasă a contextului. Chiar și cea mai 

seducătoare explicație devine în scurt timp o copie palidă a realității. 
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În lucrarea de față ne propunem o prezentare succintă a conceptului 

de „intensitate”, pe baza sintezei unor idei surprinse în studiile de 

specialitate. Vom urmări, totodată, să aducem unele precizări de ordin 

terminologic, prin analiza a două concepte coocurente: „intensitate” și 

„comparație”, cu scopul de a evidenția sfera de referință a fiecăruia.  

Cele două concepte s-au aflat constant în atenția cercetătorilor, iar 

dovada o reprezintă numeroasele studii realizate în domeniu. În funcție de 

perspectiva și de teoriile abordate, au fost propuse diverse criterii (logice, 

morfologice, sintactice etc.) cu obiectivul de a le delimita. Cu toate acestea, 

problema rămâne încă una de actualitate. Nu s-a ajuns la un consens în ceea 

ce privește sfera lor de aplicabilitate.  

Astfel, gramatica tradițională identifică trei grade de comparație în 

limba română: pozitiv, comparativ, superlativ (relativ și absolut). În 

lingvistica modernă, sunt realizate noi delimitări teoretice importante și se 

discută îndeosebi despre „intensitate”, respectiv „grade de intensitate”, 

pentru a restrânge sfera „comparației”. 

Cercetătoarea Mioara Avram, făcând referire la categoria 

„comparației”, menționează că aceasta se exprimă, de obicei, prin mijloace 

analitice, fiind specifică adjectivului și adverbului. De asemenea, subliniază 

faptul că, deși este „o categorie morfologică”, nu toate elementele acestor 

clase au grade de comparație.1 Totuși, alături de structura grade de 

comparație, folosește și construcția grade de intensitate, pentru a se raporta 

la existența a două categorii de adjective: „comparabile” și 

„necomparabile”. Lingvista sesizează incongruența dintre conceptul de 

„comparație” și anumite valori semantice ale structurilor, precizând: 

„Nu toate exprimă intensitatea unei însușiri prin comparație, dar au, 

într-un fel sau altul, legătură cu ea.”2 

Alți cercetători contestă vehement delimitarea realizată de gramatica 

tradițională, pe motiv că pozitivul și superlativul absolut nu presupun o 

comparație explicită. Se ia în considerare faptul că pozitivul este gradul 

                                                 
1 Mioara Avram, 1986, p. 91. 
2 Ibidem. 
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nemarcat (la care se face raportarea), iar superlativul absolut exprimă 

intensitatea, fără să implice o comparație propriu-zisă. Iorgu Iordan și 

Vladimir Robu în lucrarea Limba română contemporană insistă asupra 

necesității diferențierii celor două concepte, în funcție de realizarea 

comparativă („gradele de comparație”) și de cea noncomparativă („gradele 

de intensitate”) a adjectivelor și adverbelor, afirmând:  

„Termenul cu care e denumită categoria nu este poate cel mai 

potrivit, deoarece faptele paradigmatice și sintagmatice de referință nu sunt 

numai de domeniul comparației, ci multe din ele arată numai intensitatea cu 

care se manifestă o calitate, o manieră, un proces, o cantitate, nesupusă 

vreunei comparații.”3. 

 În prima categorie, sunt incluse comparativul și superlativul relativ, 

iar în cea de-a doua, pozitivul și superlativul absolut, care exprimă 

„intensitatea maximă” sau „depășită”.4 Din punctul de vedere al celor doi 

lingviști, „gradele de intensitate” implică o singură relație sintactică, iar 

„gradele de comparație” sunt structuri deschise ce presupun și 

interrelaționarea cu cel de-al doilea termen – cel de referință comparativă.5 

 Aceștia propun o definiție a „intensității”, pe care o consideră o 

categorie „gramaticală” ce „reglementează comportamentul formal al 

adjectivelor și al unor adverbe”6. De asemenea, precizează că aceasta 

marchează prin anumite morfeme „gradul în care se realizează proprietățile 

cantitative sau calitative ale semnificatului.”7. 

Altă lucrare importantă care propune o nouă viziune asupra 

conceptelor este GALR, I, coordonată de Valeria Guțu Romalo.8 Sintagma 

grade de intensitate, înlocuind tradiționala structură grade de comparație, 

are rolul de a canaliza atenția asupra semnificației construcțiilor. Lucrarea 

descrie pe larg mărcile formale care permit analiza expresiei gramaticale și 

efectele utilizării creațiilor intensive în plan semantic. 

Conform GALR, I, intensitatea unei însușiri poate fi „comparabilă 

(evaluarea având ca temei comparaţia) sau noncomparabilă”9. Evaluarea 

comparativă a intensităţii este considerată, la rândul său, obiectivă și 

                                                 
3 Iorgu Iordan, Vladimir Robu, 1978, p. 342. 
4 Ibidem. 
5 Iorgu Iordan, Vladimir Robu, 1978, p. 404. 
6 Iorgu Iordan, Vladimir Robu, 1978, p. 341. 
7 Ibidem. 
8 Valeria Guțu Romalo (coord.), 2005, I, p. 154. 
9 Ibidem. 
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subiectivă (apreciativă), cu precizarea că cea subiectivă se raportează, mai ales, la 

gradele superlativ absolut și pozitiv. Cu toate acestea, ulterior, în lucrare, este 

menționat faptul că „superlativul absolut nu presupune o comparație”. 

Interpretarea propusă depășește limitele tradiționale ale gradelor de 

comparație, însă se pot observa unele incongruențe în prezentarea 

superlativului absolut. Superlativul absolut nu este inclus în sfera 

comparației, deoarece „indică un grad înalt al intensității fără a se baza pe 

o comparație directă”10, însă este asociat, inițial, evaluării comparative.  

Unii lingviști susțin, totuși, că se justifică încadrarea superlativului 

absolut în categoria comparației. Este cazul Elsei Lüder, care își 

mărturisește încă de la început poziția. Aceasta afirmă că, deși nu există 

„niciun element lingvistic relațional explicit”11 în cazul superlativului 

absolut, se poate crea o valoare relațională chiar în interiorul structurii. 

Folosește pentru exemplificare o formă ca „foarte cuminte”, precizând 

faptul că se creează o interrelaționare chiar între adverb și adjectiv: 

„incidența comparației se îndreaptă asupra propriei baze”12. De asemenea, 

aceasta realizează o delimitare între „domeniul negraduat” și „domeniul 

graduat”, în prima categorie fiind inclus pozitivul, iar în cea de-a doua – „gradele 

comparative”: comparativul și superlativul. 

În ceea ce ne privește, demersul poate fi simplificat, dacă avem în 

vedere sfera de aplicabilitate a fiecărui concept. Comparația este inclusă în 

rândul categoriilor gramaticale (morfologice) și presupune existența unor 

mărci specifice care să permită realizarea comparativă. În enunțul Ion este 

mai înalt decât Andrei (comparativ), se realizează o comparație explicită, 

prin raportare la înălțimea celor doi. De asemenea, în cazul unui enunț 

precum Ion este cel mai înalt din încăpere (superlativ relativ), se realizează 

o comparație concretă între Ion și ceilalți indivizi existenți într-o anumită 

încăpere, la un moment dat. În cazul superlativului absolut Ion este foarte 

înalt, raportarea se face doar la cuvântul-bază (gradul pozitiv), în absența 

unei comparații directe. Ideea de comparație are în vedere doar argumente 

logice și psihologice, de ordin extralingvistic, vorbitorul raportându-se la o 

anumită scală a valorilor existentă apriori. Spre deosebire de comparație, 

intensitatea vizează, în primul rând, semantica structurilor și presupune 

operații complexe de natură lingvistică, dar și extralingvistică. Totodată, 

                                                 
10 Valeria Guțu Romalo (coord.), 2005, I, p. 159. 
11 Elsa Lüder, 1996, p. 39. 
12 Ibidem. 
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este marcată prin mijloace diverse: gramaticale, lexicale, stilistice, 

pragmatice etc.  
O viziune de ansamblu asupra fenomenului este propusă de 

cercetătorul francez Patrick Charaudeau, în Grammaire du sens et de 
l’expression. Acesta insistă asupra importanței semanticii, prin 
reinterpretarea categoriilor descrise în gramatica tradițională. Semantica 
generală a unui cuvânt denotă diferite tipuri de comportament al 
participanților la procesul de comunicare, care sunt influențate de modul de 
gândire, de emoțiile, de voința subiectului și materializate cu ajutorul 
mijloacelor lingvistice.  

P. Charaudeau analizează, cu precădere, raportul „quantité et 
intensité fortes.”13. „Cantitatea”, „calitatea” și „intensitatea” sunt privite ca 
membri ai unei trihotomii. Conceptele sunt preluate din sfera logicii și 
abordate neunivoc. Din punctul de vedere al logicii, „calitatea” este inerentă 
unui concept. „Cuantificarea” („cantitatea”) indică porțiunea dintr-un întreg 
cu care se operează, respectiv limitele de extensiune ale unui anumit 
concept. Din perspectivă psihologică, se poate observa faptul că definirea 
unor concepte, cum este „intensificarea”, implică o atitudine apreciativă față 
de o anumită noțiune. Extremele, în special, își pierd obiectivitatea și 
precizia, generând diverse procedee de intensificare.  

Cercetătorul identifică patru subtipuri ale comparației („globale”, 
„proportionnelle”, „évaluative”, „graduée”). Cel din urmă prezintă un 
interes deosebit pentru explicarea gradelor de comparație identificate de 
gramatica tradițională.14 Superlativul intră în sfera comparației gradabile 
numai cu forma sa relativă. Acesta realizează o gradație maximală sau 
minimală a unei cantități sau a unei intensități prin raportare la un termen de 
referință, care uneori este implicit, iar alteori, exprimat. Cercetătorul 
exclude însă din sfera comparației structurile formate cu ajutorul unor 
cuantificatori precum „foarte” sau „extrem de”, care nu exprimă „une notion 
de comparaison superlative.”15. Aceștia redau gradul maxim al unei cantități 
sau al unei intensități, fără a se raporta la un punct de referință (referința 
poate fi doar implicită, ideală).  

Un articol important care analizează dimensiunea semantică a 
conceptului, respectiv implicațiile logice și psihologice ale „intensității”, 
este cel al cercetătorului Edward Sapir – Grading: a study in semantics.16 
Acesta subliniază faptul că structurile graduale presupun conexiuni pe care 
le realizăm chiar înainte de a le rosti. Afirmațiile de tipul „A este mai mare 
decât B” nu se justifică decât prin actualizarea a ceea ce noi deja cunoaștem 

                                                 
13 Patrick Charaudeau, 1992, p. 251. 
14 Patrick Charaudeau, 1992, p. 361. 
15 Patrick Charaudeau, 1992, p. 365. 
16 Edward Sapir, 1951. 
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despre semnificația cuvântului mare. Prin emiterea a două judecăți de 
valoare distincte „A este mai mare decât B” și „B este mai mic decât A”, 
putem deduce faptul că „A este mare”, iar „B este mic”. În ciuda acestui 
fapt, judecata emisă se dovedește înșelătoare atunci când presupunem 
existența unui al treilea membru, C, care schimbă ierarhia: C este mai mare 
decât A. Criteriile logice, psihologice și lingvistice nu corespund 
întotdeauna, deoarece ordinea inițială poate fi oricând modificată prin 
emiterea altor judecăți de valoare.  

În ceea ce privește statutul superlativului, cercetătorul discută 
„superlativul relativ” („conditioned superlative”) și „superlativul absolut” 
(„unconditioned superlative”), prin stabilirea unui punct de convergență 
între cele două grade17. Pune în relief faptul că ambele reprezintă punctul 
final al unei serii, însă raportarea este diferită. În primul caz raportarea se 
face sub formă comparativă („cel mai bun” dintre membrii unei anumite 
clase), iar în cel de-al doilea caz, raportarea se face la o normă prestabilită 
(„bun” – „foarte bun”).  

În concluzie, delimitarea celor două concepte implică atât criterii 
lingvistice, cât și extralingvistice. „Comparația” este o categorie 
gramaticală, care se actualizează prin morfeme specifice și se asociază 
gradelor comparativ și superlativ relativ. Pozitivul și superlativul absolut ies 
din sfera sa de referință, deoarece nu se realizează printr-o comparație. 
Pozitivul are în vedere cuvântul în forma sa genuină, iar superlativul absolut 
se raportează doar la o referință implicită, ideală. „Intensitatea” este o 
categorie semantică, ce implică judecăți de valoare care pot dezvălui 
interrelaționări complexe de ordin logic, psihologic și lingvistic. Este 
imanentă oricărei însușiri, supuse gradării.  
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 O primă observație care se impune după parcurgerea inventarului de 

termeni ce desemnează noțiunea de „muncă” este aceea a asocierii cu cea de 

„chin”, ca în toate limbile indo-europene, de altfel: latinescul labor (și 

verbul laborare) însemna, în primul rând, „a supune la chinuri”, după cum și 

în limbile slave, vechiul monka însemna „chin”, „pătimire”, de unde a provenit 

termenul mucenic, împrumutat și de limba română, în limbajul religios, cu sensul 

de „martor”1. La fel stau lucrurile în limbile germanice ș.a.m.d. 

 Revenind la fondul latin al termenilor din această sferă semantică, a 

doua constatare generală este legată de bogăția lexicală care exprimă 

conceptul în discuție2. 

a) Substantive: labor, lucubratio, negotium, ministerium, opus, 

opera, occupatio, studium; 

b) Verbe: consumere, contendere, elaborare, facere, in opera esse, 

in opera occupatium esse, laborare, laborem subire, laborem stare, locare, 

lucubrare, operam dare, ponere, se exercere in labore ș.a.  

Aceste serii trebuie discutate mai detaliat la rândul lor, pentru că ele 

exprimă diferite tipuri de activitate umană lucrativă sau valori și nuanțe ale 

aceluiași concept. Pe de altă parte, în cele două serii de mai sus am inclus 

numai cuvintele care exprimă ideea generală de muncă, nu și termenii specifici 

unor activități specifice, precum navigare – pentru munca depusă de navigatori, 

pugnare – pentru activitatea specifică a militarilor, aedificare – pentru munca 

prestată de constructori ș.a.m.d. 

Dintre substantivele citate mai devreme, labor a avut cea mai lungă 

carieră în lumea latino-romanică, cu sensul general de „muncă”, deși a fost 

                                                 
1 Martir (relig.), răspândit în limbile romanice și neromanice din Europa și de pe alte 

continente, provine din grecescul martyros. Acesta a pătruns în română într-o perioadă 

destul de veche, dar a fost păstrat cu forma și cu sensul de astăzi – „martor”. În limbajul 

religios conservă ambele sensuri, căci a mărturisi întru Cristos înseamnă „a-și declara 

adeziunea la dogma creștină”, „a afirma cu tărie existența lui Iisus Cristos”, cu riscul de a fi 

supus caznelor și pedepsei capitale. 
2 Am consultat, dintre lucrările lexicografice consacrate latinei, DELL, precum și Gaffiot, 

Gh. Guțu. Pentru limbile moderne am făcut trimiterile de rigoare la locul respectiv. 
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de la început și a rămas legat de nuanțe suplimentare de „muncă grea”, 

chinuitoare, derivată din sensurile secundare vechi: „chin, durere fizică și 

psihică, nenorocire, necaz”. În limba franceză, labourer înseamnă „a munci 

pământul, a face agricultură”, specializându-se, așadar, pentru activitățile 

dificile și, oarecum, primitive. Ceilalți termeni reprezintă aceeași nuanță a 

„necesității” sub diverse aspecte.  

Lat. opus înseamnă „trebuință” și, de aici, „efort pe care trebuie să-l 

faci” (ca să trăiești, se subînțelege), cf. locuțiunea verbală impersonală opus 

est „trebuie, este necesar”. Frecvența unor locuțiuni verbale de tipul opus 

esse, opus habere3 explică transmiterea lor în limbile romanice, dar numai 

cu sensul de bază din latină, „a trebui, a fi necesar”:  

it: esser dˈuopo; far dˈuopo; 

fr: op est; 

rom: op, opt, op iaste. 

În franceza veche, de exemplu, în locul acestui termen apare unul de 

factură populară besogne, definit ca „ceea ce este necesar, trebuie” (de la 

trebuință) de unde a evoluat spre sensul neutru și general „muncă”, cu 

termenii sinonimi travail, ouvrage.  

Într-un text ecleziastic târziu găsim echivalarea: 

operam fratemam conferamus  

vs.  

Noustravaillions fraternellement. 

Franțuzescul besoin însuși, „necesitate”, provine de la un sens vechi 

„lipsit de”, evoluat la „dorință” sau „necesitatea de a avea ceva”. Termenul 

martor apare în provensală: bezonhar „a avea nevoie de, a trebui”, dar și „a 

munci”. Probele din alte grupe de limbi sunt revelatoare: în slavă trebovatĭ 

înseamnă „a trebui”, de unde evoluează la „a munci” (din necesitate). Cu 

aceste forme și sensuri a fost preluat în română: a trebui > treabă și a 

trebălui, treburi etc.  

Pentru franceză s-ar mai putea cita, din aceeași serie a relației 

necesitate-muncă, substantivul (verb prin conversiune) devoir („a trebui”, ca 

verb, dar și „sarcină de rezolvat, datorie, temă pentru acasă”, ca substantiv). 

A se vedea și it. dovere „temă pentru acasă” cf. it. fare i doveri, glosat de 

lexicograful Petrocchi drept „fare i lavori di scuoala”. 

                                                 
3 Dispariția lui opus în latina târzie și în limbile romanice se explică prin debilitatea 

fonetică la cazurile drepte, pe de o parte, și prin confuzia produsă cu formele derivatului 

opera, la cazurile oblice, pe de altă parte (Cf. I. Iordan, 1968, p. 10). 
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Pentru labor mai trebuie să luăm în considerare și formele moderne, 

rezultate prin preluare din latina savantă, pe cale cărturărească. Astfel, 

laborator este „locul unde se produce sau se experimentează ceva”, pe când 

laboratorul, folosit în limba uzuală mai ales la plural laboratori, înseamnă 

„muncitor/muncitori” cf. „Atelierele Laboratorii Români” – numele unei 

vechi case editoriale românești, cf. substantivului laboratori „muncitori” și 

verbului lavorare „a munci”. Derivatul cu prefix co-laborator înseamnă 

„cel care muncește alături, asociat” într-o activitate oarecare. Dintre ceilalți 

derivați, merită amintiți a elabora, elaborare, elaborat, „creat cu multă 

osârdie, complicat”. 

Termenii care definesc munca prin rezultatul ei sunt opera, un 

derivat al deja amintitului opus, precum și studium. Amândoi au, însă, și 

sensuri care trimit la activitatea generatoare a produsului muncii4. 

Alți termeni au conotații filosofice. Latinescul studium înseamnă 

„preocupare”, apoi „râvnă, silință”, pentru a ajunge la „muncă” – desfășurată cu 

stăruință și atenție. Suntem deja la extrema cealaltă a terminologiei muncii, 

adică la termenii care desemnează activitatea utilă și plăcută, în același timp. 

Latinescul negotium înseamnă „neliniște, întreprindere, activitate practică 

și spirituală susținută”, fiind derivatul cu prefix negativ al termenului de 

bază otium, care înseamnă „liniștea necesară reflecției și creației 

spirituale” – filosofie, artă etc. 

Era o pereche de termeni cu frecvență mare de utilizare la toate 

nivelurile și registrele limbii latine; de aceea, absența ei din limbile 

neolatine pare ciudată. În schimb, fiecare limbă romanică în parte dezvoltă 

termeni care apar mai puțin în latina clasică și care au fost folosiți relativ 

puțin chiar și în latina populară și târzie. Pe de altă parte, terminologia 

muncii în aceste limbi – continuatoare ale latinei populare – se dezvoltă prin 

derivație semantică de la termeni care nu aveau decât o vagă legătură cu 

ideea de „muncă”, în epocile latinei curente. Astfel, românescul lucru, din care au 

rezultat verbul a lucra, adjectivul lucrător etc., provine din latinescul lucrum, 

care însemna „obiect de preț, bijuterie”, eventual „răsplată (generoasă)”. 

Evoluția spre sensul mai „abstract” de astăzi, general – în orice caz, poate 

fi comentată cu o ușoară predispoziție spre supralicitarea unui mod 

superior de a gândi – în cazul românilor. Nu ne vom grăbi să facem acest 

demers, riscant pentru un filolog. De fapt, încă din latină s-a creat vb. 

                                                 
4 În general, avea să încadreze termenii pentru ocupații concrete, adică numele de meserii, 

precum românescul olărit, de la oală, cf. olar; rom. pescuit de la pește, cf. pescar ș.a.m.d. 



90 

 

lucrare, care însemna „a câștiga, a profita”, semn că substantivul de la care 

a pornit a avut sensul de „câștig, folos”. 

Arătăm doar că în latină s-a folosit un derivat abstract de la termenul 

de bază lucubratio, care a avut un traseu semantic în sens negativ, cf. 

românescului elucubrație. De fapt, numai în română are exclusiv sensul 

peiorativ cunoscut („deraiere mintală, afirmații total nefondate” etc.). În 

franceză și spaniolă sensurile pot fi cel mult ironice. Dar, în fapt, ele reiau 

sensul etimologic din latină, unde elucubrare însemna „a lucra noaptea (la 

lumina lămpii)”. Așa se explică substantivul abstract, cu sufixul -tio, 

elucubratio „studiu sau lucru făcut în condiții de noapte, la lumina lămpii”. 

În franceză, verbul este atestat începând cu secolul al XVI-lea, élucrubrer 

„composer à force de veilles”, de unde s-au format substantivul de agent 

élucubrateur, „celui qui se levre à des travaux longs et assidues” și substantivul 

abstract élucrubration (care poate veni și direct din latinescul elucubratio). 

1. „veilles, travail quˈun ouvrage a couté”  

2. „ouvrage composé à force de veilles et du travail” (cf. Littré, s.v.). 

Evoluția a fost oarecum similară în limba spaniolă, cf. sp. elucubrar, 

respectiv sp. elucubraciòn. 

Numeroase alte cuvinte care însemnau inițial doar „chin, oboseală, 

stare fizică și psihică proastă” au evoluat apoi spre sensul de „muncă”, prin 

aceleași mecanisme ale universaliilor gândirii și ale limbii. De exemplu, lat. 

fatigare însemna „a se osteni, a se chinui, a se strădui până la istovire”, dar 

nu neapărat prin muncă, ci pentru a atinge un scop oarecare, inclusiv în 

planul relațiilor personale, în plan spiritual etc. În limbile romanice, sensul 

abstract se combină cu cel de muncă (fizică sau intelectuală), după evoluții 

specifice fiecărui spațiu etnolingvistic în parte:  

- fr. fatiguer un champ însemna „a istovi pământul”, prin cultivarea 

intensivă cu aceleași plante (cf. expresia „a nu lăsa pământul să se 

odihnească”). Apar apoi substantivul fatigation „oboseală”, dar și „trudă, 

muncă”, substantivul deverbativ fatigue, „senzație dureroasă lăsată de efort 

de muncă grea sau îndelungată”; termenul poate fi folosit și cu sensul de 

„muncă silnică”, cf. Littré, s.v. 

- it. faticare are atât sensul din latină „a se osteni”, cât și sensul 

ulterior, „a munci din greu”, cf. și derivatul affaticare. Substantivul 

deverbativ fatica „trudă, oboseală, muncă grea” se regăsește curent în 

expresiile donna da fatica „femeie de serviciu, servitoare, servitoare tocmită 

pentru muncile grele”, precum și uomo da fatica, „om bun la toate, om angajat 
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să presteze muncile grele și neplăcute”. În dialect, termenul fatica s-a 

generalizat pentru „muncă”. 
- sp. fatigar înseamnă doar „a se osteni”, în general, pe când 

substantivul provenit din el, fatiga, însemna atât „osteneală”, cât și „muncă”. 
Verbul mai înseamnă, ca și în franceză, „a obosi pe cineva sau ceva”, iar forma 
reflexivă fatigarse are sensul „a se osteni muncind, a munci mult”5.  

 
Concluzii 
1. Termenii – monolexicali sau frazeologici – care exprimă ideea de 

„muncă” sunt mult mai numeroși decât cei consemnați și discutați de noi 
aici. Bogăția lexicală este pe deplin justificată de importanța muncii în 
existența umană. 

2. Asocierea sensurilor de „muncă” și „chin” reflectă foarte bine 
concepțiile despre muncă, în orice timp și în orice loc. Acestea nu exclud și 
termenii care cuprind munca plăcută, efortul creativ, pasionat etc. 

3. Limbile romanice moștenesc, modifică și recreează forme și 
sensuri vechi latinești, dar și inovează, fiecare pe teren propriu. 
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Suprapunerea unor modele explicative este normală în discursul didactic, 

deoarece amplitudinea și eterogenitatea subiectului dezvoltat în actul explicativ 

impun trecerea de la o strategie la alta, în demersul argumentativ. 

De altfel, și în planul filosofiei științelor, cele cinci direcții de 

teoretizare a structurilor explicative se reduc la două mari grupe: realism și 

anti-realism, tipologia internă (teologică, funcțională, reductivă, psihologică, 

istorică) fiind departajată tot binar (deductiv și inductiv; raționamente 

abstracte logice – experimente concrete; demonstrație retorică – narațiune 

etc.). Modelele din curentele moderne ale gândirii nu reprezintă neapărat 

formele explicative noi, ci nuanțări, detalieri și aprofundări ale modelelor 

clasice, de tipul analizei cauzale sau al deducției nomologice. În discursul 

didactic scris, asemenea particularități se realizează mai ales prin operații de 

schematizare sau de amplificare. 

 

Explicația minimală 

În anumite contexte didactice, subiectul unei explicații nu are nevoie 

de o extindere după toate regulile discursului didactic, deoarece obiectul 

explicației reprezintă doar un detaliu din întregul discurs, uneori chiar slab 

legat de acesta. Este cazul menționării unor forme deviante ale structurilor 

sintactice sau unor forme expresive, care trebuie explicate în cadrul 

secvențelor de „cultivare a limbii” sau, mai nou, de „comunicare”, într-un 

manual de literatură română. Astfel, în D-LL, 136-136, itemul nr. 7 al 

lecției, despre imaginea familiei în romanul Moromeții, de Marin Preda, este 

consacrat explicării cuvintelor și expresiilor, precum și pleonasmului și 

tautologiei1. Pentru pleonasm, se propune o definiție („folosirea alăturată a 

unor cuvinte, construcții, propoziții, cu același înțeles”), apoi se dau câteva 

exemple (a auzi cu urechile tale, moș bătrân). Fiind vorba despre informații 

pentru clasa a IX-a, se presupune că elevii știu deja despre ce este vorba, 

deoarece au studiat acest concept și în clasele gimnaziale. 

                                                 
1 Ioan Dună; Raluca Dună, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a IX-a, 

București: EDP, 2003. 
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Pentru tautologie se procedează identic: se dă definiția („repetarea 

inițială a aceleiași idei, idee formulată cu alte cuvinte, în feluri diferite), apoi 

se oferă exemple sub formă de exerciții aplicative („găsește aceste erori 

lexico-semantice...”). 

„Păși în curte cu un pas repezit și (...) pornise glonț.”  

De data aceasta, există și o explicație suplimentară, în sensul 

nuanțării definiției și categorisirii; unele construcții de acest fel au o 

intenționalitate sintactică și nu trebuie considerate erori:  

„Oamenii ca oamenii, mi-au sărit în ajutor.” 

Dincolo de faptul că definiția de mai sus ne pare ea însăși tautologic 

formulată, am reținut cele două mostre de explicație minimală pentru 

maniera atipică de construcție: în discursul didactic se pornește de la 

exemple și apoi se încearcă formularea unei definiții, uneori chiar și a unor 

clasificări, cu ajutorul elevilor, pe când aici se procedează după tiparul 

explicației strict științifice. Pe de altă parte, cele două topice constituie 

informații suplimentare la o temă generală – narațiunea, care are, la rândul 

ei, o supra-temă – familia. Așadar, apelul la explicația minimală este 

justificat contextual. 

 

Explicația pragmatică 

Folosim termenul „pragmatic” în sensul său primar, de aplicație 

practică, cu scop bine definit, în procesul cunoașterii, prin explicație, în 

contextul dat.  

Textul narativ-definitoriu se reduce la minimum, echivalând cu 

enunțul unui exercițiu aplicativ. De fapt, în aceasta constă explicația despre 

care vorbim aici. După o minimă punere în temă (marcată, eventual, și 

iconic, prin grafii speciale – chenar, fundal colorat etc.), emițătorul 

formulează tot felul de sarcini practice pentru destinatarul explicației, 

oferind pentru rezolvarea lor texte care conțin detaliile obiectului explicat. 

Este o formă de explicație euristică, dominată însă de exerciții practice, nu 

numai de gândire și imaginație. Se încadrează aici textele din corpusul 

nostru de tipul C-LL, 118-119; L-LL, 145-146; S-LL, 68-89 ș.a. 

În prima dintre acestea, de exemplu, tema supusă discuției este 

„Tipurile verbului – valori stilistice”. Structura explicației este prototipică 

pentru categoria de discurs didactic explicativ cu caracter pragmatic:  

1. Enunț explicativ minimal  

2. Formularea sarcinii explicative  

3. Suportul textual  
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4. Concluzii parțiale. 

Astfel, despre perfectul simplu și perfectul compus se spune că 

indică progresia; despre imperfect – că apare în descrierea cadrului, a 

stărilor sau a proceselor durative; mai mult ca perfectul „recuperează” 

acțiuni anterioare; continuitatea temporală a textului narativ poate fi 

sugerată și prin complemente sau subordonate circumstanțiale.  

Urmează apoi exercițiile prin care se solicită plasarea verbelor 

la timpul potrivit în textele-suport date, în cazul de față, fragmente 

din: I. Slavici, Moara cu noroc; V. Voiculescu, Pescarul Amin; C. 

Negruzzi, Alexandru Lăpușneanu. Alte exerciții vizează creativitatea, 

puterea de discernământ în relevarea valorilor stilistice, posibilitățile de 

asociere și sintetizare, capacitatea de a explica în manieră proprie efectele 

stilistice ale unor forme verbale.  

Urmează un nou fragment explicativ, care nuanțează precizările inițiale: 

despre timpul livresc, despre prezentul interior al personajelor, despre trecutul 

recent, despre durativ și repetitiv etc. Un alt set de exerciții, efectuate pe noi 

fragmente de texte, completează și această secvență explicativă.  

Semantismul verbelor ilustrează foarte bine structura explicației pragmatice: 

1. - Verbe: este, variază, indică, asigură 

- Conectori și modali: astfel, sau, ca să 

2. - Verbe: Încercați (să puneți la); puneți (plasați); confruntați, 

alegeți, asociați, construiți (X2), explicați (X2), schimbați, stabiliți, 

urmăriți, arătați. 

- Conectori modali: în cazul (în care); deci, să…, în ce măsură, dacă 

3. - Verbe: sunt, e (ste), indică, raportează, desemnează, are 

- Conectori modali: într-o anumită măsură, fără…, unde, astfel. 

 

Explicația structurală 

În principiu, orice explicație este structurală, căci relația dintre 

cauzalități, manifestări și efecte trebuie subliniată în mod sistemic, prin 

raportarea părților la întreg și invers, dar și a părților între ele. 

G. R. Mayes arată, în sinteza sa, citată deseori în aceste pagini2, că 

tipurile de explicații pot fi determinate și de ramurile științei, dar structura 

generală, logică și discursivă, nu este obligatoriu legată de un domeniu 

anume, ci mai degrabă de subiectul tratat punctual din acel domeniu. Printre 

cele enumerate de cercetătorul american se numără și așa-numita 

                                                 
2 G. R. Mayes, Logique, language et argumentation, Paris: Hachette, 1982. 
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„historicalexplanation”, care însă nu se aplică exclusiv la tratatele și 

manualele de istorie, ci și în cele de literatură națională și universală, în 

textele beletristice, dacă subiectul tratat este un eveniment istoric, cultural, 

literar, religios etc. sau o personalitate istorică. 

În cazul nostru, deși literatura română nu se mai studiază după 

criteriul cronologic, ci după genuri și specii literare sau după mari teme 

(războiul, iubirea, familia etc.), diferitele curente și tendințe, școli și grupări 

sunt prezentate pe epoci, după schema oricărei istorii literare. 

În aceste situații, modalitatea de prezentare este narațiunea cu 

corolarele ei – descrierea și caracterizarea (nu și dialogul etc.). Partea strict 

științifică este aceea a comentariului, care pune în discuție cauzalitatea – 

elementul esențial al explicației științifice, ca și clarificarea și relaționarea 

datelor problemei.  

Particularitatea unor asemenea explicații constă în abordarea 

sistemică, structurală, mai mult decât într-o explicație științifică obișnuită, 

care trebuie să fie sistematică, prin definiție. Autorul textului stabilește în 

mod voit conexiuni între determinarea istorică și conținuturile, formele și 

agenții fenomenelor cultural-istorice puse în discuție. 

Din corpusul nostru de texte am ales două mostre, care au elemente 

comune cu ceea ce am prezentat la subcapitolul 4.2., dar au și particularități 

care justifică încadrarea lor într-o subspecie de sine stătătoare a explicației 

descriptive. Textul I-LL, 145-146, consacrat „Modernismului”, reflectă 

foarte bine, credem, această ambivalență3. Integrat într-o secțiune intitulată, fără 

echivoc, Epoci și ideologii literare, respectiva lecție urmează unora care vizează 

„Junimea”, „Simbolismul”, „Tradiționalismul” și le precedă pe cele în care este 

tratat „Avangardismul”, „Neomodernismul”, „Postmodernismul”. 

Autorii prezintă încă din „Argument” tratarea structurală a temelor: 

- Înainte de text – o secvență de introducere „în atmosferă”, o fixare 

în contextul istoric;  

- Interpretarea textului, sugestii, informații cu valoare orientativă;  

- Explorarea textului, prin formularea unor cerințe diverse (cf. și 

4.5.2, supra);  

- Dincolo de text, conexiuni cu texte și autori comparabili tematic și 

stilistic. Grila explicativă este completată cu alte două secvențe, de obicei; 

                                                 
3 Fl. Ioniță, A. Săvoiu, Limba și Literatura română. Manual pentru clasa a XI-a, București: 

Grupul Editorial Art, 2005. 
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- Concepte operaționale, sintetizarea unor sintagme care presupun 

reevaluarea noțiunilor puse în discuție; 

- Dosar critic, trimiteri la surse bibliografice esențiale pentru tema respectivă. 

Textul „Modernismul”, din I-LL, 145-146, începe cu un Scurt 

istoric, continuă cu Trăsături definitorii și se încheie cu o secvență intitulată 

Reviste și reprezentanți. Definiția modernismului este discutată pe larg în 

secvența consacrată trăsăturilor definitorii după o gândire aproape 

generalizată a autorilor de manuale, cu preluări din Adrian Marino, citat 

onest, iar la „reviste și reprezentanți” este discutat exclusiv cazul revistei 

și cenaclului lovinescian „Sburătorul”. 

Urmează aplicarea grilei de mai sus pe texte aparținând lui  

E. Lovinescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Ion Barbu.  

În părțile teoretice predomină istorismul, ca metodă de raportare la 

realitate, și narațiunea, descrierea, evocarea, ca tip discursiv. 

- Verbele recurente: se caracterizează, se constituie, a se schimba, a 

pleca/a porni de la, a continua etc.  

- Conectori și marcatori modali: după cum, prin extensie, ceea ce, în 

opoziție cu etc. 

În cele explicative, regăsim toate verbele care caracterizează o 

explicare euristică. Mai ales în secvența Explorarea textului, toate cele opt 

sarcini formulate conturează un proces de îndrumare a cunoașterii prin 

descoperire, un ghidaj pentru explicarea prin forțe proprii a fenomenului 

studiat de către tinerii receptori ai textului. Inclusiv întrebările sugerează 

explicația de tip Whyexplanation: 

1. Precizează („puntea de legătură” dintre...) 

2. Ce reprezintă...  

3. Care sunt...  

4. Identifică  

5. Explică  

6. Explică  

7. Prezintă  

8. Prezintă 

Cam în aceeași manieră, dar mai puțin clar structurate, sunt 

explicațiile din S-LL, 68-694. Textul pe care l-am selectat în corpusul nostru 

tratează tema „Poezia folclorică” și este integrat întru-un capitol intitulat 

                                                 
4 Eugen Simion (coord.); Fl. Rogalski; D. Cristea-Enache; D. H. Mazilu, Limba și literatura 

română. Manual pentru clasa a XI-a, București: Editura Corint, 2006. 
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„Fundamentele culturii române”. Maniera de tratare este declarat istoristă, 

tradiționalistă chiar, etapele, genurile și speciile fiind încadrate teoretic în 

contextul istoric, apoi ilustrate prin unul sau mai mulți autori cu câte un text 

reprezentativ, comentat de autorii manualului și supus, în cele din urmă, 

studiului individual, realizat de către elevi în două ipostaze: în clasă și 

acasă. Verbele și întrebările care reflectă efortul cognitiv, de formulare 

proprie a explicație sunt: 

 

1. Ce rol are… 

2. Corelați 

3. Stabiliți 

4. Identificați 

5. Analizați 

 

Respectiv: 

1. Căutați… Explicați… Care este funcția… Demonstrați 

2. Realizați… Explicați 

3. Descoperiți și expuneți… Care este…  

 

Reperele de interpretare, referințele critice (citate semnificative din 

autorități în materie) și bibliografia esențială completează demersul 

explicativ. „Dicționarul” sintetizator, și, mai ales, studiul de caz („Miorița”), 

cu accent pe valorile lexico-semantice și stilistice ale textului, completează 

o prezentare excelent susținută grafic. 

În general, aceste trei subtipuri speciale de explicație sunt o îmbinare 

între clasic și modern, între logic și intuitiv, între expunere și descoperire. În 

ele regăsim particularități ale tuturor modelelor standardizate ale explicației, 

reorganizate însă într-o manieră structurală și pragmatică, științifică și 

didactică, raportul între expunerea directă și explicarea prin descoperire 

fiind destul de echilibrat. 

* 

* * 

Așadar, explicațiile de tip didactic se încadrează în modelele 

explicative din teoria generală a științelor, cu simplificările de rigoare, dar și 

cu elemente de creativitate specifică stilului didactic. Evident, sub-modelele 

convingătoare sau, dimpotrivă, mostrele de vizibilă inadecvare a explicației 

didactice depind de calitățile individuale ale autorilor de manuale școlare. 

 



98 

 

Bibliografie 

DUNĂ, Ion; Raluca Dună, 2003, Limba și literatura română. Manual 

pentru clasa a IX-a (D–LL), București: Editura Didactică și 

Pedagogică, R.A. 

IONIȚĂ, Florin; SĂVOIU, Adrian, 2005, Limba și literatura română. 

Manual pentru clasa a XI-a (ILL), București: Grupul Editorial Art. 

MEYER, Michel, 1982, Logique, language et argumentation, Paris: Hachette. 

SIMION, Eugen (coordonator), Florina Rogalski, Daniel Cristea-Enache, 

Dan Horia Mazilu, 2006, Limba și literatura română. Manual pentru 

clasa a XI-a (S–LL), București: Editura Corint. 



99 

 

ROLUL CUANTIFICĂRII ÎN STRUCTURA 

EXEMPLULUI INTEGRAT 
 

Andreea CARAMAN COJOCEA 

andreea_a_caraman@yahoo.com 

 

Înțelegem din analiza exemplelor oferite de manualele în uz că 

diferența dintre un exemplu și un non-exemplu în structurile paratactice ține 

de caracterul complet sau incomplet al seriei de elemente ilustratorii ale 

definiţiei unui concept. Exemplul funcționează atunci când își probează 

statutul de particularitate argumentativă care susține întregul, generalul, căci 

inducția este raționamentul care „merge” de la particular la general. Desigur, 

pletora de exemple susține mai convingător regula, așa cum am arătat în 

partea teoretică a acestei lucrări. Rostul multiplicării rămâne valabil și în 

enunțurile de la nivelul unei explicații, ca aspect de majoră sau minoră al 

unui silogism sau al unei entimeme. Dar când vine în continuarea alegației 

din familia definiției cu rol de regulă generală, nimic nu ne împiedică să 

considerăm respectiva enumerare o dezvoltare a acesteia. Relația nu se 

stabilește de la întreg la parte, ci de la întreg la întreg. 

Așadar, cuantificarea este cea care conferă statut de exemplu unei 

enumerări care vine în continuarea enunțării unui adevăr cu caracter general. 

Dacă respectiva serie vizează o parte din obiectele sau manifestările enunțate în 

alegație, atunci considerăm că este vorba despre o serie exemplificatoare. 

Evaluarea cantitativă incompletă este marcată, în asemenea situații, de 

indicatori ai generalului și de indicatori ai incompletitudinii. 

a) - Dintre cei, cele X elemente... 

- Din totalul de X elemente...  

- Există X elemente...  

- Dintre cele mai... 

- Cele mai...  

- Multe... 

- Unii, unele...  

b) -...și altele  

- etc. 

- ș.a.m.d. 

c) sintagme ale aproximării și incompletitudinii 
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- de amintit (sunt), amintim, de remarcat, de reținut, se 

evidențiază, pot fi amintite etc. 

- cum este, cum ar fi 

d) indicatori cifrici (Dintre cele 10.000 de, X se află în situația...) 

e) adverbe, pronume determinanți ai aproximării, ai 

cuantificării evazive: mult, puțin, unii, alții, uneori, numai etc. 

În exemplul următor funcționează clar relația dintre întregul 

aproximativ determinat (cele peste X specii) și partea cu rol de exemplu 

argumentativ, căci elementele sale au fost selectate dintre cele mai 

cunoscute (dintre..., amintim): 

Simplul fapt că apare diferența dintre cifra generalizatoare, chiar în 

context de aproximare (peste X exemplare; aproximativ Y elemente) și 

numărul de elemente oferite ca ilustrare argumentativă arată că acestea din 

urmă reprezintă exemplul care susține regula:  

„Apele Deltei sunt populate de peste 150 de specii de pești (știuca, 

somnul, șalăul, crapul, bibanul, cega etc.).” (FG4, 11) 

În afară de sus-amintita diferență cifrică (peste 150, în total, din care 

șapte, 5 + 2, sunt „de amintit”, adică de exemplificat, aici apare și acel etc., 

aproape redundant, de vreme ce diferența cifrică spune totul. Cu toate 

acestea, vorbitorul simte nevoia să sublinieze faptul că a oferit o serie 

incompletă, „doar cu titlul de exemplu”: 

„Cele mai multe lacuri glaciare apar în Munții Făgăraș (Lacul Bâlea, 

Lacul Podragu) și Munții Retezat (Lacul Podragu, și multe altele).” (FG4, 48) 

Locul lui etc. poate fi luat de sintagmele obișnuite în enumerările 

incomplete (ș.a., ș.a.m.d.). Este suficient pentru a marca rolul de exemplu al 

elementelor, mai ales dacă există și corelativele restrictive dintre etc. și/sau 

evaluativele comparative (lipsite de cuantificarea cifrică), de tipul cele mai...: 

„Dintre câmpiile înalte, cele mai cunoscute sunt: Câmpia Olteniei, 

Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, Câmpia Vlăsiei.” (FG4, 36) 

În cazul de față, au funcționat doar aceste elemente introductive, corelate 

între ele, nu și cu finalul și altele. Se poate întâmpla și invers, situație chiar mai 

frecventă în discursul didactic scris, să apară doar aceste finaluri: 

„Delta Dunării constituie un paradis al plantelor și animalelor. Aici 

trăiesc pelicani, lebede, egrete, câini enot și alte viețuitoare.” (FG4, 38) 

„Prin prelucrarea lemnului se obține hârtie, cherestea, furnir, 

placaj, mobilă, chibrituri, rechizite școlare, instrumente muzicale și 

numeroase alte produse”. 



101 

 

În exemplul de mai jos funcționează exclusiv marcatorii cifrici. 

Exemplele sunt, însă, deosebit de pregnante, întâi pentru că reprezintă niște 

cazuri, un subtip special de exemplu, apoi pentru că sunt cazuri foarte 

cunoscute, deci analogia poate fi ușor descifrată: 

„... Și, cu toate aceste probleme, noi ne permitem încă să mai risipim 

și să poluăm apa! Un robinet defect duce la pierderea a 150-200 l de apă pe 

zi, iar spălarea rufelor sau a automobilului într-un râu afectează mii de 

oameni și animale care folosesc apa râului.” (FG4, 85) 

Uneori, particularizarea tipică exemplului este marcată de adjectivele 

sau adverbele, pronumele enumerate la punctul e) de mai sus, reducția 

exemplară mergând până la dimensiunile unicatului. Exemplaritatea acestuia 

rămâne valabilă, căci ea se circumscrie unui areal precizat în context. Cititorul 

știe că în alte locuri din lume există și alte elemente similare: 

„Un lac unic prin frumusețea sa este Lacul Sfânta Ana, din Carpații 

Orientali, format în craterul unui vulcan stins.” (FG4, 48) 

Valoarea cuantificatoare a verbelor și locuțiunilor cu valoare 

restrictivă se activează în contexte exemplificatorii (CE) în care există o 

evaluare calitativă (vezi exemplul anterior) sau o afirmație care completează 

o definiție deja formulată: 

„În zonele de câmpie se întâlnesc și lacuri sărate, cum sunt Lacul 

Amara și Lacul Sărat.” (FG4, 48) 

În context fusese deja vorba despre „lacuri”, definite ca atare. Apoi 

explicația a continuat prin tipologizarea acestora, cu exemplificarea fiecărui 

tip în parte. Sintagma cum sunt arată că cele două elemente sunt doar niște 

exemple, poate mai cunoscute ca altele, deci mai eficiente argumentativ, din 

multe altele, existente în arealul respectiv.  

În sfârșit, observăm că uneori exemplificarea standardizată, prin 

conectori uzuali, se îmbină cu aceea integrată, prin paranteză sau parataxă: 

„În lume există puține fluvii care formează o deltă la vărsare (de 

exemplu, Nil, Mississippi și Nistru)” (PN4, 11) 

Un asemenea exemplu arată cât de puternic acționează obișnuința de 

a ilustra afirmațiile științifice „de învățat” în discursul didactic. Paranteza 

are, deseori, doar rolul de a reduce textul, date fiind rigorile întinderii 

(conectorii, în fapt), unui text de manual școlar. Este mai economicos să 

folosim paranteze decât să introducem exemplul prin sintagmele obișnuite, 

de exemplu, spre exemplu ș.a. Există, însă, riscul ca respectivul enunț să nu 

funcționeze ca exemplu, ci ca dezvoltare a regulii generale asertive. Același 

lucru se întâmplă și cu folosirea conectorului astfel. Împrejurările se explică 
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prin strânsa legătură dintre aserțiunea de exemplificat, adică regula generală 

(R) și cazul particular exemplificator (E), care vine imediat și foarte natural 

după prima propoziție din schema logică a definiției științifico-didactice. 
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1. Complimentele stereotipe 

Comparativ cu enunţurile laudative, din epoca barocului, care erau 

încă mai încărcate de expresivitate, datorită utilizării unor elemente stilistice 

sofisticate în formularea lor, astăzi acestea au devenit niște structuri uneori 

banale, plasate în funcţie de moment, de interes, în anumite contexte. Multe 

dintre complimentele din interacţiunea cotidiană sunt ritualuri tipice, 

întipărite în memoria colectivă și rostite la momentul oportun. Structurile cu 

caracter laudativ s-au banalizat, pentru că foarte mulţi dintre vorbitori 

apelează la niște formule gata construite și nu mai stau să conceapă un 

compliment original, capabil să-l sensibilizeze pe beneficiar. De aceea, 

atunci când acest lucru se întâmplă, totuși, receptorii acceptă cu bucurie un 

mesaj encomiastic expresiv și îl păstrează în minte pentru o perioadă mai 

lungă de timp. Implicit, construcţiile sugestive au efect asupra 

comportamentului celui care îl percepe. 

 

 (1)  „A: 

– Ești foarte frumoasă!” 

 (TC 2009). 

 (2) „A: 

– Îmi place noul tău look!” 

 (TC 2011). 

 (3)  „A: 

– Arăţi foarte bine îmbrăcată așa!” 

      (TC 2012). 

Cele mai frecvente complimente se construiesc după următoarele structuri: 

1.  Pronume (tu)/substantiv propriu + verbul copulativ „a fi” + adjectiv 

calificativ (minunat/frumos/elegant/simpatic); 

2.  Verbul constatativ „a plăcea” + substantive comune (tunsoarea/ 

bluza/ ochii/ zâmbetul) + adjectiv pronominal posesiv (tău); 

3.  Verbul „a arăta/a sta (însoţit de pronume complement indirect)” + adverb 

de mod – aflat sau nu la grad de comparaţie (bine/nemaipomenit/super). 
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Aceste formule sunt complimente riscante, deoarece, fiind utilizate 

frecvent, pot să nu mai aibă credibilitate în faţa persoanei complimentate. 

Ele devin niște ritualuri verbale care nu exprimă sentimentele celui care le 

rostește, iar receptorul le percepe ca pe niște banalităţi. 

Ajunși în acest punct, se cuvine să precizăm că, în cazul 

complimentelor, funcţia dominantă este cea conativă, căci orice astfel de 

enunţ vizează în mod direct destinatarul. Am merge mai departe și am spune 

că funcţia referenţială, care constituie, concret, centrul unui mesaj laudativ, 

reprezintă numai punctul de pornire al performării acestuia. Desigur, 

referentul este cel privilegiat în schimbul laudativ de replici, căci pentru el 

se folosesc și mărcile expresive (prăjitura/delicioasă; costumul/frumos; 

coafura/bine aleasă; intervenţia/inteligentă etc.). Dar toate aceste aprecieri 

au rolul de a-l impresiona pe destinatarul mesajului. Dovadă este faptul că, 

deseori, acesta este chiar referentul. Când spunem: Ești extraordinar!, am 

combinat funcţia referenţială cu cea conativă, chiar în enunţurile în care 

lipsește funcţia fatică, precum într-un enunţ de tipul: Iubitule, ești 

extraordinar! De fapt, aceasta din urmă este, cum se știe, chiar folosirea 

persoanei a II-a a verbului. În orice caz, în principiu, un compliment se 

poate reduce la cele trei funcţii esenţiale, pe care le inventariase Karl 

Büchler în procesul comunicării – de apel, de reprezentare și de semnificare 

expresivă. Dar mai mult de jumătate dintre exemplele selectate în corpusul 

nostru de texte conţin diverse alte mărci, care activează întreaga schemă 

lărgită de R. Jakobson. 

În ceea ce privește funcţia expresivă, poetică, pe care am numi-o mai 

degrabă estetică, în terminologia folosită de A. Martinet, aceasta pare 

ambalajul frumos în care este prezentat cadoul verbal oferit de emiţătorul A 

dintr-un schimb verbal de tip „compliment”. 

Prima observaţie care se impune este aceea că veșmântul de 

sărbătoare este mai sclipitor, mai elaborat în textele literare culte din care 

ne-am extras o parte din exemple sau în scriptul care a stat la baza 

scenariilor unor filme etc. Pe de altă parte, însă, se adeverește și prin această 

subspecie de schimburi verbale relativ standardizate în viaţa cotidiană că 

mesajele formulate spontan, în condiţii reale, conţin mijloace expresive de 

realizare suficient de bogate, încât să ofere material interesant pentru o 

analiză stilistică. 

Astfel, în funcţie de personalitatea emiţătorului și de intenţiile pe 

care le are emiţătorul, un enunţ-compliment poate dobândi grade diferite de 

expresivitate, de la un mesaj aproape aflat la gradul zero al conotaţiilor, la 
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unul supraornat stilistic, ca în următoarele două exemple: 

 (4) „A: 

– Băiatul tău este frumos!” (T. C. 2009). 

 (5) „A: 

–Comoara ta stălucește ca un soare!” (T. C. 2010). 

Observăm că primul enunţ este aproape neutru, din punctul de 

vedere al expresivităţii, altfel spus, primul vorbitor nu dorește decât să 

comunice interlocutorului, într-o manieră, oarecum obiectivă, destul de sec, 

în orice caz, opinia despre copilul acestuia. În cel de-al doilea exemplu, 

emiţătorul își exprimă sugestiv, prin intermediul metaforei și al comparaţiei 

rezultate din combinarea elementelor lingvistice la îndemână, aprecierea 

faţă de băiatul interlocutorului. Evident, în cazul al doilea, depășirea foarte 

marcată a denotaţiei reflectă o subiectivitate accentuată. Un asemenea mesaj 

poate aparţine bunicilor, membrilor familiei etc., foarte subiectivi în 

aprecieri, ca să poată fi acceptat ca veridic. 

Tratatele de specialitate inventariază adevărate formule fixe de 

complimentare, unele general umane („Ai făcut o treabă bună!”, „Îţi vine 

bine costumul!”, „Ce bine arăţi astăzi!” etc.), altele specifice unei anumite 

comunităţi cultural-lingvistice. Pentru cultura și limba română actuală, care 

ne interesează în mod special aici, am avut deja ocazia să arătăm care sunt 

structurile verbale recurente – cele trei tipare dominante –, precum și mica 

serie de adjective, oarecum comparabile cu cele din engleză sau din alte 

limbi moderne, folosite deseori în construcţii eliptice. În rândurile de mai 

sus, am exemplificat alte câteva formule care se repetă des în corpusul 

nostru de texte. 

La polul extrem al lapidarităţii și standardizării complimentelor se 

află mesajele nonverbale (semne specifice făcute cu mâna, cu capul etc.) 

sau, mai recent, simbolurile din limbajul IT1. 

În toate aceste situaţii, este redusă la minimum o caracteristică 

funcţională definitorie a complimentului, ceea ce favorizează confuzia cu actele 

de vorbire asemănătoare: lauda de încurajare, salutul neconvenţional etc. 

 

2. Complimentele supraornate 

Prin contrast cu cele discutate mai sus, se pot înregistra suficiente 

complimente bogat ornate, chiar și în epica modernă, acestea sunt 

                                                 
1 A se vedea emoticonurile de tipul :-} „Ai buze frumoase!” sau sistemul mixt, cuvinte + 

emoticonuri, din modul ASCII. 
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purtătoarele unei mari doze de sugestie, oferită de diversele elemente 

stilistice existente în structura lor. În cele ce urmează, dăm unul „literar”: 

 

 (6) „– În sănătatea coanei Duducăi, cea mai frumoasă din toate 

femeile Bucureștiului. 

– Acestea sunt lingușeli, ștrengarule! răspunse greaca luând poziţie 

și mai invitătoare. 

– Nu, nicidecum, ba încă, dacă voiești, ești mai frumoasă decât 

Afrodita din mitologie.”  

 (N. Filimon, Ciocoii vechi și noi, ed. 1987, p. 112). 

 

În general, complimentele directe și explicite sunt exprimate cu 

ajutorul formulelor stereotipe care, de cele mai multe ori, devin redundante. 

Complimentele extrase din operele literare au un grad de expresivitate mult 

mai mare decât cele înregistrate din vorbirea vie, spontană. Astfel, exemplul 

de mai sus surprinde, într-o primă fază, o intervenţie laudativă ratată, 

deoarece adresantul consideră că emitentul a încălcat maxima sincerităţii. 

Structura verbală „sunt lingușeli” denotă neîncrederea receptorului cu 

privire la intenţiile complimentatorului. În realitate, elementele nonverbale 

manifestate de adresant surprind dorinţa de a-l determina pe complimentator 

să întărească mesajul transmis iniţial. 

Intervenţia următoare are ca scop o acţiune reparatoare. 

Complimentatorul consideră că merită reluată și amplificată interpretarea pe 

care receptorul o dă mesajului său. Adverbul „ba” introduce o întărire a 

complimentului propriu-zis, printr-o comparaţie exagerată. Ascultătoarea 

este asociată cu Afrodita, zeiţa frumuseţii, cu scopul de a o individualiza pe 

interlocutoare și de a conferi expresivitate maximă laudei. 

Enunţul laudativ servește la negocierea relaţiilor sociale, la 

apropierea între persoanele necunoscute, la întărirea solidarităţii între cele 

cunoscute și reprezintă expresia complicităţii în ceea ce privește gusturile și 

preferinţele. Dar complimentul reușește, de asemenea, să permită derularea 

armonioasă a conversaţiei. În cadrul unei conversaţii ce se desfășoară între 

două persoane de ranguri diferite, actul de vorbire cu caracter laudativ 

determină „reducerea distanţei ierarhice”2. În acest caz, complimentul 

servește la a flata ego-ul alocutorului superior. Același lucru se poate 

întâmpla în sens invers, servind la ceea ce în uzul relaţiilor publice se 

                                                 
2 B. Mulo Farenkia, 2009, p. 112. 
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numește „condescendenţă”, adică la „coborârea” spre nivelul celui inferior 

pe scara socio-profesională, de vârstă etc. 

Complimentul face parte, așa cum am văzut deja, dintr-o pereche de 

replici care constituie schimbul laudativ, compus din intervenţia iniţială a 

emiţătorului, adică din complimentul propriu-zis, produs de complimentator 

și dintr-o intervenţie reactivă, răspunsul la compliment oferit de către 

receptor. Fiecare dintre aceste replici este deja încărcată stilistic, în 

principiu, de la prima replică, dar se poate reîncărca progresiv, pe măsura 

derulării schimbului verbal, pentru performarea armonizării ierarhice. 

În teoriile actelor de vorbire, rolul complimentului nu este în mod 

obligatoriu un „act pozitiv”, în sensul de stimulator benefic al comunicării 

interumane. De exemplu, Catherine Kerbrat-Orecchioni consideră 

complimentul drept „un amestec în afacerile altuia”3, o pătrundere în sfera 

privată a altcuiva, care poate determina o interpretare a complimentului ca pe o 

laudă nesinceră din partea emiţătorului. În acest caz, enunţul laudativ poate 

conduce la distrugerea bunei funcţionări a interacţiunii conversaţionale: 

„Complimentul nu este un act cu un risc înalt numai pentru 

complimentat, ci și pentru complimentator.”4 

De aceea, din dorinţa de a-l măguli pe receptor, emiţătorul încearcă 

să acorde o puternică forţă ilocuţionară enunţului. Acest deziderat, care stă 

la baza formulării complimentului, îl determină pe vorbitor să aleagă de pe 

axa paradigmatică cele mai potrivite cuvinte pentru a-și exprima aprecierea, 

respectul, admiraţia sau consideraţia faţă de calităţile celui complimentat. 

Complimentatorii și respondenţii îmbracă mesajul transmis, de cele mai 

multe ori, într-o formă expresivă pe măsura conţinutului. Acest lucru se 

poate realiza prin introducerea unor structuri stilistice care au rolul de a 

„orna” complimentul. Emiţătorul își selectează elementele verbale dintr-o 

paradigmă și le combină în sintagme, care asigură conotaţiile necesare 

obţinerii efectului. El alege acele structuri lingvistice pe care le consideră 

optime pentru ca mesajul formulat să îndeplinească funcţia poetică5 a unor 

structuri verbale și să-l convingă pe colocutor de veridicitatea spuselor sale. 

Exprimarea „pretenţioasă”, propice situaţiei de comunicare reflectă etica 

persoanei care interacţionează, simţul estetic al acestuia, cât și dorinţa de a 

persuada, de a obţine ceva. 

                                                 
3 C. Kerbat-Orecchioni, 1990, p. 77. 
4 Ibidem, p. 227. 
5 R. Jakobson, 1963, pp. 83 sqq. 
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Utilizarea figurilor de stil la nivelul complimentului se datorează 

dorinţei emiţătorului de a produce anumite sentimente prin intermediul 

cuvântului. Complimentatorii apelează, de nenumărate ori, la integrarea 

structurilor stilistice în cadrul enunţurilor laudative, pentru a le „inocula” 

altora, prin intermediul acestora, o anumită stare sufletească, o convingere. Cel 

care procedează astfel devine un om capabil să spună într-un mod frumos ce are 

de spus și, totodată, un om pragmatic, care vizează un scop practic. 

Structurile expresive sunt utilizate la nivelul enunţurilor compliment 

pentru a dezvolta efecte care îndeamnă spiritul să producă reprezentări mai 

vii pentru trăsăturile, pentru aspectele apreciate. Figurile de stil se regăsesc 

în numeroase formule laudative și, de aceea, considerăm necesară o 

incursiune în sfera expresivă a enunţurilor respective. Vom încerca, în acest 

capitol, o analiză stilistică a unor complimente, pornind de la cele mai 

frecvente figuri de stil, până la subtilităţile retorico-pragmatice conţinute în 

astfel de mesaje. 
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LEXICUL ŢIGANIADEI, DE IOAN BUDAI-DELEANU 
 

Carmen Daniela CONSTANTIN 
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Poemul eroi-comic despre care vorbim aici,,întruchipa năzuinţa 

poporului spre libertate, dorinţa reală, vie, care se cerea exprimată într-o 

limbă cît mai apropiată de vorbirea populară. Eroii Ţiganiadei nu erau ficţiuni 

ale poetului, ci oameni în carne și oase, care trebuiau să vorbească potrivit 

timpului și locului, trebuiau să se contureze, să primească viaţa prin limbă.  

În aparenţă, nimic mai ușor decât să redai în scris un dialog între 

ţigani. Numai că ţiganii lui Budai-Deleanu nu erau simpli ţigani și în afară 

de ei mai existau în poem alte categorii de personaje care cereau o limbă pe 

măsura lor. Mai era și poetul-povestitor care trebuia să-și adapteze felul de 

exprimare la specificul conţinutului.”1 

Ţiganii munteni din timpul domniei lui Ţepeș au un vocabular 

format din cuvinte precum: dada (p. 86), eta (p. 200), Guladel (p. 283) și 

pronunţă: dă, dăci, dăparte (p. 111), dăprinde (p. 112), din, dincoace (p. 

107), pă (p. 109), păntru (p. 110). Dar toate formele acestea sunt mostre de 

vorbire populară ale ţăranilor ardeleni ai secolului al XVIII-lea. Ne putem 

da seama din cuvintele, sensurile populare și din regionalisme: pl. bucate – 

mâncare, clisă – slănină, curechiu – varză, a să dăpăra – a se părui, dardală 

– flecar, foale – burtă, ghizdav – bine făcut, a încredinţa – a logodi, 

înhemeit – buimăcit, a să lovi – a se potrivi, muiere, pită, tină, tândală – 

lucru sau om de nimic, fleac, o ţâră – puţin. Atlasul lingvistic român 

demonstrează că unii dintre acești termeni circulă și astăzi în regiunea 

Hunedoarei, dar și în restul ţării.  

Se poate pleca de la cuvinte care astăzi nu se mai găsesc în limbă, 

precum: libovie - dragoste, a oborî – a doborî, a se oști – a se lupta, a 

poftori – a repeta, a se pogorî – a se coborî, a purcede – a pleca, a descinde, 

a via - a trăi, care aveau o foarte mare circulaţie în cadrul ţării. De 

asemenea, existau cuvinte care astăzi au un cu totul alt sens: a așeza – a 

stabili, a hotărî, chiar – clar, limpede, mișel – sărac, nenorocit, a munci – a 

chinui, nemernic – sărac, neajutorat, rost – gură.  

Originea eroilor este dată nu numai de cuvintele folosite, ci și de 

particularităţile fonetice, morfologice, sintactice ale graiului popular: 

                                                 
1 L. Sfîrlea, p. 143. 
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 Pronunţarea dură a consoanelor, exprimată prin trecerile vocalice e > ă, 

i > î, și ea > a: înţălept (p. 376), năcaz (p. 180), ostăneală (p. 294), sîlit (p. 

84), sîngur (p. 83), ţîntă (p. 138), zîle (p. 80), să agonisască (p. 144), 

grăbască, trabă (p. 104).  

 Palatalizarea labialelor și a dentalelor: dejghină (p. 343), gevolie (p. 

176), a hi (p. 81), herbinte (p. 108), hierr (p. 113), hire (p. 81), rîntează (p. 183). 

 Pentru redarea cazului dativ se folosește prepoziţia simplă la: ,,La 

toţi ce te beu, purure faci haz” (p. 135), ,,nevrînd să dea stăpînia la nime în 

mînă” (p. 347). 

 Pronumele demonstrativ apare sub diferite forme: ahasta (p. 80), 

ahaia (p. 112), ahăl (p. 112), ahele, ha (p. 80), hăl (p. 110), hăst (p. 321), 

hele (p. 111), alantră (p. 114). 

 Forme ale conjunctivului prezent: să arete (p. 195), să bee (p. 141), 

să dee (p. 99), să iaie (p. 321), să stee (p. 237). 

 Necesitatea este redată cu ajutorul auxiliarului a fi și a infinitivului: 

,,Zieu că-i de-a rîde” (p. 107), ,,Nu e alta a face” (p. 113), ,,Nu-i de a să 

teme” (p. 281). 

 Probabilitatea și îndoiala sunt exprimate prin inversarea topicii 

specifice viitorului: ,,Fugit-a hi, dar cine știe cu ce feliu de flecău” (p. 117), 

,,Cine știe vedea-ne-om vreodată” (p. 181), ,,Oare fi-vor ca ș’a lor 

părinte…?” (p. 353). 

 Cele mai numeroase sunt neologismele, însă ne referim la ele doar 

în unele pasaje: 2 

◦ în episoadele care fac referire la organizarea de stat, la armată și la 

război: anarhie, antisambră, dictator, invalid, ministru, noblu, onor, 

politică, republecă, republica, volentiriu. 

◦ în cadrul discuţiilor pe care comentatorii le au, dar și în 

autocomentariile despre arta scrisului: actent, autoriu, critică, imn, 

insuflare, musă, oper, original, product, sateră. 

◦ atunci când se dorește redarea unor noţiuni noi din diferite 

domenii: curios, egoist, elegant, emisfer, intrigă, musică, practecă, sfiară și 

sferă, teorie. 

 Forma pe care o au neologismele lui Ion Budai-Deleanu indică 

faptul că acestea au fost împrumutate din limbile latină, din italiană, 

maghiară, franceză, germană. Aici, aș putea spune că autorul este de acord 

                                                 
2 Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu, 1971, p. 494. 
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cu Petru Maior, care afirmă, în Istoria bisericei române, în 1813, că o sursă 

importantă de îmbogăţire a lexicului românesc o constituie latina curată și 

limbile: italiană, franceză, spaniolă. 

 Budai-Deleanu, faţă de contemporanii săi, folosește elemente 

neogrecești, împrumutate direct, mai mult sau mai puţin curente în limba 

literară a secolului al XVIII-lea, precum: falangă, mandră, musică, 

năranciu, politică, teorie; iar altele mai rare, încă neadaptate morfologic: a 

critisi, a despotisi, epithamion, epitheton, a metahirisi, organisită, ostracă, 

scopos, themă. 

 Din dorinţa de a îmbogăţi cât mai mult vocabularul, acesta apelează la 

derivare, folosind-o în același mod în care Aron Pumnul și Dosoftei, mitropolitul 

Moldovei, o înfăptuiau. Apelează la o serie de prefixe, însă ne- este cel mai 

uzitat, în special, pentru adjective și pentru substantive: neblând, necrunt, 

nepace, netihnă, nesuferinţă, neviclean. 

 Forme mai vechi ale unor cuvinte sunt alternate cu cele mai noi 

obţinute prin prefixare cu in-: mulţi-înmulţi, nevins-neînvins, prejur-împrejur, 

tîmplare-întîmplare, spăimîntat-înspămîntat. 

 Prefixul pre- se găsește în câteva derivate, care par formate după 

modelul german (cf. germ. Verkaufen) sau după forme asemănătoare 

bănăţene (cf. ban. a prăface – a face din nou): previnde și prevărsa.  

 Sufixele uzitate de către Budai-Deleanu sunt încă destul de 

contemporane și, deși în cadrul operei sunt întâlnite forme cu -ciune ca: 

terminăciune (p. 101), desputăciune (p. 103), uităciune (p. 231) sau -mînt: 

înșălămînt (p. 169), fundament (p. 380) specifice curentului latinist (mai apoi 

celui pumnist), ele se pierd în cadrul derivatelor asemănătoare celor actuale. 

 ,,Formele actuale terminate în -ime, -ciune, -eală, -ire, -ătate au 

avut la bază cuvinte formate prin sufixul -ie”:3 stăpînie (p. 72), înţălepţie (p. 

73), cruzie (p. 163), tinerie (p. 195), boierie (p. 214), creștinie (p. 221) și 

curăţie (p. 269). De asemenea, pot fi întâlnite cele cu sufixele -ime: iuţime 

(p. 189), întieţime (p. 344), cruzime (p. 355); -ire: îndrăznire (p. 260), 

stăpînire (p. 342), ciocotniţire (p. 363); -ătate: paginătate (p. 121), 

creștinătate (p. 220) și bogătate (p. 319). 

 Se pot observa o serie de substantive, de genul feminin, care derivă 

din verbe cu ajutorul sufixului - (ă)tură sau - (i)tură și care se formează prin 

intermediul sufixelor -are și -ire: vrăjitură (p. 97), cercătură (p. 101), 

năruitură (p. 140), îndemnătură (p. 204), arătătură (p. 248). 

                                                 
3 Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu, 1971, p. 495. 
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 Substantivele de genul masculin, denominative care precizează 

ocupaţia, sunt derivate prin sufixul -ri (redat la numărul singular prin -ăriu): 

pl. aurari (p. 95), căldărariu (p. 104), fierariul (p. 107), pl. lingurari (p.94). 

 În privinţa adjectivului, lucrurile sunt mai simple, în sensul că 

această categorie gramaticală se formează cu ajutorul sufixelor: 

 -it: viclenit (p. 78), agerit (p. 139), îndrăznit (p. 258), poznit (p. 

273), streșinit (p. 326); 

 -at: căciulat (p. 92), înjumătăţat (p. 180), sîngurat (p. 287); 

 -esc: europesc (p. 68), elienesc (p. 71), faraonesc (p. 98), 

gramaticesc (p. 106), bizantinesc (p. 116), paginesc (p. 163); 

 -icesc: eroicesc (p. 64), poeticesc (p. 64), comicesc (p. 68), 

monarhicesc (p. 361); Acest sufix are o răspândire mare și prin prisma 

împrumuturilor din limba rusă: canonicesc, cliricesc, ritoricesc.  

 -os: ciudos (p. 87), tinos (p. 179), aripos (p. 213), lăcrămos (p. 311), 

zădufos (p. 324) și ruptos (p. 332); 

 -tor: răgitor (p. 93), mugător (p. 97), trăitor (p. 165), aducător (p. 

212) și serbitor (p. 354); 

 -ace: segace (p. 131), gonace (p. 264), mîncace (p. 391). 

 Substantivele și adjectivele folosesc aceleași sufixe diminutivale, de 

tipul: -ior: inimioară (p. 132), soţioară (p. 132), cîrnăcior (p. 326); -ișor: 

bunișoară (p. 62), oștișoară (p. 170), linișor (p. 307); -aș: coconaș (p. 128), 

gălbănaș (p. 223), drăgălaș (p. 324). 

 Categoria adverbului derivat cu -ește: bărbătește (p. 189), ostenește 

(p. 270), mutește (p. 280), vrăjmășește (p. 312) provine de la adjective 

terminate în -esc. De asemenea, adjectivele terminate în -icesc corespund 

adverbelor cu sufixul -icește: ironicește (p.82), alegoricește (p.163), 

poeticește (p. 163) și politicește (p. 341). 

 Destul de utilizat este -iș, având și forma -îș: corbiș (p. 74), cruciș 

(p. 237), lăturiș (p. 276), orbiș (p. 280) și pogorîș (p. 307). 

 O altă problemă importantă a vocabularului secolului al XVIII-lea au 

constituit-o dubletele, obţinute prin utilizarea a două sufixe în mod simultan, 

ca în exemplele: creștinie (p. 221) – creștinătate (p. 220), lovită (p. 250) –

lovitură (p. 281) și ţigane (p. 105) – ţigănești (p. 388). 

 Oralitatea este o marcă a stilului lui Ion Budai-Deleanu și acest fapt 

este dat de interjecţii și exclamaţii.  

Acestea conturează un anumit aspect în caracterul eroilor. E vorba 

de acea simplitate spirituală și intelectuală care îi determină să se 

manifeste spontan, nestăpînit, uneori violent. Departe de a cunoaște 
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satisfacţie în introvertire, ei se lasă conduși de instinct, își strigă în gura 

mare durerea sau frica: ,,Vaileo că vi s-au răpit Romica…!, Oh! amară și 

cumplită soarte!” (p. 194),,,Domnilor Turci! Deh, fie-vă milă Dă ţigănia 

noastră săracă” (p. 198),,,Vaileu! vaileu! săracu-mi de mine!... Nu mă 

lăsaţi! Vai, dragă mănucă, Nu mă lasă turcii să mă ducă!...” (p. 276); 

bucuria sau satisfacţia: ,,Ha! Ha! Ha! …bine le șade așa oaspeţilor acelora 

în balta puturoasă” (p. 178), ,,Bravo! Arginene, acum te iubesc! Eu încaș aș 

face așa” (p. 254); mirarea sau nedumerirea:,,Vezi lucru dracului! Cum au 

știut el a-i întîlni, ca să-i îndemne la păcat!” (p. 176), ,,Ce aud! Cum poate 

să fie! Mainte fu cu Romica și aici ea să fie moartă! Apoi, tufa să 

grăiască!” (p. 188), ,,Curios lucru! Deac’ar fi toţi boieri, cine ar fi atunci 

slugă” (p. 336); dispreţul sau imputarea:,,O, voi toţi iepuri fricoși…, cîţi 

sînteţi în ţigănie!” (p. 194), ,,Ce babe! Atîţa oameni, să să teamă de 

oarecîte sute de Turci” (p. 197), ,,Aceasta-i a voastră vitejie?” (p. 200), 

îndemnul: ,,acum dar ian ieșiţi afară S’alegem a cui e voinicia!” (p. 197), 

,,După mine copii!” (p. 413), ,,Ochii închiși măi! Și daţi pe moarte Cruciș, 

în curmeziș și cărigă!” (p. 417).4 

 Onomatopeele sunt parte integrantă a propoziţiilor exclamative și 

exemplele sunt multiple în cadrul Ţiganiadei: ,,Trosc! Îl pocnește sfîntul Ilie 

cu săgeata” (p. 85), ,,cha! cîr! Ţipă satana în chip de corb” (p. 85), ,,ursul 

după cea căzătură [plecă] Mânios și mormăind mur! mur!” (p. 276). 

Ele nu fac decât să redea acea vorbire vie a omului simplu, din 

popor: Ah! (p. 240, 287), Ai! (p. 124), Au! (p. 116), Deh!, Dăh! (p. 125, 189, 

211), Hăi! (p. 327), O! (p. 124), Oh! (p. 117, 194, 216), Vaileo, vai! (p. 197). 

Își schimbă valoarea în funcţie de context, putând exprima diverse trăiri: 

dispreţul, bucuria, durerea și rugămintea. 

 Mergând pe aceeași direcţie a frazelor exclamative, Ion Budai-Deleanu 

folosește invocaţiile de orice natură (imprecaţii, blesteme, înjurături) și 

apostrofările. Aceasta este o pecete a lipsei de cultură, a ignoranţei în care 

oamenii trăiau, fiind forţaţi parcă să apeleze la forţele malefice și la cele benefice.  

,,O, voi dragi, vesele păsărele, Păraie limpede curătoare, Copaci 

aducători de răcoare Voi mîndre poeni și văi adînce, Voi măguri cu desișuri 

umbroase, Vîrtoase nesînţitoare stînce Și tu coadre verde, întunecoase!” (p. 180) 

reprezintă adresarea lui Parpangel către forţele naturii, atunci când își caută 

iubita răpită.  

                                                 
4 L. Sfîrlea, p. 149. 
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Numele Divinităţii apare într-o serie de clișee populare, fie cu voia 

vorbitorului: ,,Dumnezieu să-l ierte” (p. 86), ,,Dumnezieu lui să plătească” 

(p. 199), ,,Dumnezieu (dă ei) să (ne) ferească” (p. 243, 397), ,,Dee 

Dumnezieu” (p. 390), fie printr-un jurământ: ,,Să mă bată Dumnezieu” (p. 

109), ,,jură-te pe Dumnezieu” (p. 181), ,,Dumnezieu pe loc să ne 

treznească” (p. 199), Zieu (p. 198, 199, 231). 

„Ultima formă prescurtată a numelui lui Dumnezeu își pierduse de 

pe atunci sensul original, prin abuz, devenind o simplă interjecţie, rostită 

chiar și de vistiernicul infernului” (p. 221). 5 

Comentatorii și ţiganii se simt apropiaţi de forţele divine astfel că ei 

sunt cei care adresează invocaţii însă, în același timp, își adresează reciproc 

blesteme, injurii și răutăţi: ,,Așteaptă, tîlhariule dă cîne!” (p. 119); ,,Vino 

încoace Cioroiule, dacă moartea-ţi place!, Mîncătoriu dă carne puturoasă, 

Lăet spurcat!” (p. 234), ,,Na, mîncă-ţi-l, o cîne, Dacă-i mîncași pă dragul 

tătucă! ” (p. 414).  

 Mergând pe aceeași direcţie a oralităţii, în cadrul operei este folosit 

diminutivul care,,era uzat în poezia populară, banalizat în cea lăutărească 

și vulgarizat de nobilii cântăreţi ai Zulniei și ai Ninei.[…]”  

,,Departe de a servi false dulcegării sentimentale, diminutivul 

întregește atmosfera poemului, realizând savuroase efecte comice. E 

adevărat că Parpangel, Neanes și Viorel, în cântecele lor lirice, 

îngrămădesc o serie de hipocoristice banale: bădișor, căpăuaș (p. 308), 

drăgălaș (p. 306), făgeţel (p. 306), frăţior (p.134), inimioare (p. 132), 

lăcrămioară (p. 138), lelișoară (p. 308), linișor (p. 310), mititel (p. 306), 

pruncșor (p. 310), rămurele, rumeioară (p. 132), sobolaș (p. 306), soboluţ 

(p. 307), soţioară (p. 132), verdișor (p. 310).” 6 
 Merită reţinut faptul că aceste cântece lirice, în ritm popular, fac 
deliciul unor comentatori numiţi: Onochefalos, Idiotiseanu, Simpliţianu. Ca 
un lucrător al slovei, Budai-Deleanu le-a oferit un rol bine determinat în 
cadrul operei, atenuând momentele dramatice prin mutarea atenţiei spre 
latura comică a lucrurilor. Atunci când ţiganii vor să fugă de teama unui posibil 
atac al turcilor, Tandaler este cel care le ridică moralul prin cuvintele:,,cui 
voinică încă în sînișor inima bate, Locului va sta” (pp. 194-195). Tot el apare 
răpus în cadrul luptei purtate cu taurii într-o imagine extrem de 
plastică:,,căzu viteazul. Supt el pământul Să cutremură, iară cel tare Suflet a 
lui părea ca din frîntul Trupșor acuș, acuș îi sare” (pp. 280-281). 

                                                 
5 L. Sfîrlea, p. 151. 
6 Idem, p. 153.  
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 Diminutivele au o forţă expresivă necunoscută până atunci poeţilor 
din prima jumătate a secolului al XIX-lea și însuși Călinescu spunea în 
Istoria literaturii române că opera,,lasă în urmă ca învechite atâtea lucrări 
dintre 1830-1850”. 7  
 Un alt scriitor care a pus mare bază pe puterea deţinută de diminutiv 
a fost Mihail Sadoveanu care, în Cântec de dragoste, folosește un termen pe 
cât de inventiv, pe atât de specific vorbirii ţigănești. O colectivitate de rromi 
aflaţi în preajma unor boieri încearcă să atragă atenţia acestora în vederea 
obţinerii unor foloase utilizând diferiţi termeni.  

Astfel: 
,,Femeile se ridicau repede de pe la focuri și intrau în bordeie cu 

copiii în braţe. Numai câţiva danci perpeliţi miorlăiau în jurul boierului, cu 
mâinile întinse: 

– Măria voastră, măriuţele voastre, sărutăm dreapta, măria voastră!... 
 Formaţia diminutivală măriuţele voastre – neînregistrată în 
dicţionare – surprinde, iar apoi amuză datorită omonimiei cu o posibilă 
formă de plural articulat de la …Măriuţa, diminutiv și acesta, dar din 
numele propriu Maria… Orice echivoc semantic este însă înlăturat, căci 
expresia, cu sunet la început ciudat, măriuţele voastre, este încadrată și 
alternează cu alta, limpezitoare: măria voastră. Acest din urmă mărie este 
derivat din mare, ca tărie din tare, dar, în primul caz, vorbitorii nu mai simt 
legătura, pentru că mărie, articulat, nu se folosea, odinioară, decât ca 
formulă de adresare către domnitori sau boieri: Ștefane, Măria Ta… 
(Eminescu, Doina). Meritul de a fi atras atenţia asupra acestui crâmpei 
sadovenian îi revine lui Sextil Pușcariu, în clasicul său studiu «Despre 
diminutivele românești» (1929).”8 
 Acestea au rolul de a înfăptui o caracterizare aluzivă:  

,,Aici, Bălăbane, - altă putere 
Nu este fără sau a te bate 
Pentru ţară, copii și muiere, 
Cum și pentru dragile bucate, 
Sau aruncându-ţi arme necrunte 
A fugi gol-golișor la munte…” 

Verbele dicendi au, de cele mai multe ori, determinări 
circumstanţiale prin intermediul cărora se oferă un anumit sens acţiunii.  

,,Se notează astfel: 
- direcţia replicii: Apoi întorcând spre-ai săi cuvântul:/Nu-i vreme,-

o voinici! (grăi) de-a spune/Cu multe,-aici, tot înșălământul/Cu care-au 
cercat a ne răpune… 

                                                 
7 G. Călinescu, 1941, p. 82. 

 8 I. Budai-Deleanu, 1999, p. 20. 
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- direcţia privirii vorbitorului: Bălăban voivod acum de-
odată/Vrând și el sfatul bun să-s’arete,/Așa grăi, șezând pe-o covată. 

- gesturi sau ticuri care însoţesc, colorează și dinamizează replica: 
Iar’ Corcodel cu zâmbire-amară/Rângindu-și dinţii zise: De tine/Nu mă tem 
eu nice-odinioară/Tandalere! Să-ţi fie rușine!...” 9 

Repetiţia este redată prin mai multe forme: unirea termenilor prin 
intermediul juxtapunerii (acuși, acuși – p. 184, 197, 235, 281; mare, mare – 
p. 314), prin intermediul unei conjuncţii sau al unei prepoziţii (,,[Vlad] silea 
la larg afară,/Dar gloata striga iară și iară” – p. 245; ,,[monarhul] avuţii 
peste avuţii adună/Cu feliu de feliu de chipuri cu ocară” – p. 362) sau prin 
folosirea unor termeni aflaţi la intervale mai mari care depind de cuvinte sau de 
propoziţii diferite (,,Vai de cel care vede și știe, Vai de cel care zice că precepe, 
De trei ori vai de cei ce grăiesc Că mintea-i dar dumnezieesc” – p. 371). 

Prin intermediul personajului Mamona – Visternicul Domnului 
Sătanei – care se ridică în divanul drăcesc ca să evidenţieze consecinţele 
setei de bogătate, se utilizează procedeul enumeraţiei: 

,,Tâlhăria, furatul, votria, 
 Înșelarea, strâmba judecată, 

Ucigării, vânzări, tirănia, 
Făţăria, camăta cruntată, 

 Și pe rând faptele rele toate, 
 Mai vârtos ce trag spre bogătate.” 10 

 Budai-Deleanu nu ar fi fost un adevărat meșter al oralităţii dacă nu 
ar fi folosit expresiile limbii vorbite: locuţiuni (pe nemîncat - p. 102, cine 
știe unde - p. 263, într-un ceas rău - p. 276, din fir în păr - p. 305), expresii 
propriu-zise care conţin o metaforă sau o comparaţie (a apucă tufa – p. 111, 
a-și linge buzele – p. 128, a vorbi pleve – p. 182, a cugeta ca porcul la ghindă – 
p. 283), proverbe și zicători (,,la fala goală/Traista-i ușoară” – p. 107, ,,fuga-i 
rușinoasă/Dară-i din toate mai sănătoasă” – p. 110, ,,vorba multă-i 
sărăcie” – p. 387). 
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În capitolul intitulat,,În dezbatere – mitologia românească” al 

studiului,,La hotarul dintre lumi. Studii de etnologie românească”1, publicat 

în baza unei anchete, I. Oprișan reunește importante consideraţii ale unor 

personalităţi marcante în legătură cu un subiect sensibil, ce pare să fie mereu 

în actualitate: mitologia românească. Punctele de vedere exprimate scot în 

evidenţă necesitatea unei noi sistematizări a materialului mitologic sau, în 

orice caz, elaborarea unor noi studii și lucrări de cercetare dedicate 

mentalităţilor de tip arhaic. Există cel puţin două motive pentru care trebuie 

făcut acest demers: pe de o parte, este vorba despre existenţa unui bogat substrat 

mitologic în creaţiile populare românești, insuficient valorificat, pe de altă parte, 

aceste studii ar adânci cunoașterea vieţii spirituale a poporului român.  

De fapt, se pare că analiza faptelor de limbă din creaţiile populare și, 

implicit, a mitologiei comunităţii lingvistice respective, este un demers 

dificil, cauzat de abordarea interdisciplinară, absolut necesară acestui tip de 

cercetare. În acest sens, reţinem opinia lui Ivan Evseev, care consideră că 

substratul mitologic nu poate fi exclus din comentariile lingvistice; prin 

urmare, vocabularul românesc conţine și o componentă mitologică, ce 

completează analiza cuvintelor. Referindu-se la toponime, cercetătorul 

consideră că ele:  

,,…oferă un bogat material ce vine să completeze «imaginea lumii», 

oglindită în culturile arhaice și tradiţionale...”.2  

                                                 
1 I. Oprișan, 2006, pp. 411-512. 
2 I. Evseev, 1999, p. 17. 
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Având în vedere trimiterea către,,culturile arhaice și tradiţionale” din 

fraza citată, credem că autorul face referire la spaţiul european, în general, și 

la cel românesc, în special. Spaţiul geografic devine însă puţin semnificativ, 

dacă luăm în considerare opinia lingvistului Petre Gheorghe Bârlea. În 

studiul său intitulat: ,,Ana cea bună. Lingvistică și mitologie”, autorul atrage 

atenţia asupra faptului că reminiscenţele mitologice existente în structurile 

lingvistice ale toponimelor sau antroponimelor din producţiile populare 

,,sunt relevante pentru toate sistemele mito-poetice ale lumii”3, modelul 

lumii imaginate având la bază același mecanism esenţial, bazat pe dualismul 

gândirii mitice. 

În studiul toponimiei imaginare, raportarea la realitate nu este 

suficientă. În acest caz, este necesară înţelegerea acelei sensibilități 

particulare care echilibrează ,,exterioritatea naturii și interioritatea 

psihicului”4 și care generează diferenţe minore în mecanismul formării 

numelor de locuri imaginare. Acest mecanism poate fi sintetizat în câteva 

formule lingvistice recurente: 

 Asocierea dintre un nume comun, real și un personaj imaginar, situaţie 

prin care se redă cel mai mare număr de locuri imaginare de tipul: 

curtea împăratului Verde. 

 Asocierea dintre un nume comun, real și un alt spaţiu, în general, 

construcţiile prepoziţionale cu valoare locativă de tipul: hotarul dintre 

lumea neagră și lumea albă. 

 Numele concrete, reale, asociate cu o calitate statică sau dinamică, ce 

relevă mentalităţi mitice păstrate la nivel simbolic. În acest segment 

apar cele mai multe toponime reale, de tipul Fântâna Bună. 

 În fine, numele concrete și reale, urmate de descrieri extraordinare, de 

tipul: Casă, cât nuca de mare, toată din aur lamur și împodobită cu 

pietre scumpe, atrag atenţia asupra principalului mod prin care s-au 

transmis miturile din generaţie în generaţie, oralitatea fiind pusă în 

relaţie directă și imediată cu imaginarul. 

Analiza numai în plan lingvistic a exemplelor citate devine puţin 

semnificativă fără o investigare mitologică a termenilor componenţi ai 

sintagmelor, numele de locuri imaginare, ca și cele ale personajelor, fiind 

mai mult decât simple fapte de limbă. Se impune, așadar, o nouă perspectivă 

de lucru, cea mitologică. 

                                                 
3 P. Gh. Bârlea, 2007, p. 75. 
4 J. J. Wunenburger, 1998, p. 15. 
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În cele ce urmează, ne vom opri atenţia asupra câtorva similitudini – să le 

numim așa – generate de modul de gândire și de simţire specifice naturii 

umane, care se pot organiza într-un sistem de coordonate mitologice 

specifice spaţiului balcanic. Lazăr Șăineanu, un nume de referinţă în 

lingvistica și etnopsihologia românească, numește aceste similitudini 

,,analogii mitice”5 subliniind, în lucrarea sa de referinţă, importanţa 

antropologică a basmelor, peste care se suprapune factorul etnologic.6 

Imaginile-tip sunt concretizate în coduri culturale prin care se oglindește o 

mentalitate specifică arealului balcanic, pe care Antoaneta Olteanu o 

numește ,,mitologie balcanică”7. 

Având în vedere originea slavă a cuvântului basm8, cu sensul 

primitiv, acela de,,produs al imaginaţiei”, sens propriu limbii române, 

observăm că acesta se păstrează în celelalte limbi balcanice, cu toate 

diferenţele formelor lingvistice: basm în română, prikazka spun bulgarii, 

pripoviedka la sârbo-croaţi, pravliţa la sloveni, basna sau basma la sârbi. 

Limba grecilor păstrează și forma veche, μυθος, dar și cea modernă, 

παραμυθια, formă foarte apropiată de cea a românilor din Macedonia, 

părămith, pe când albanezii spun prală (parabolă).9  

Un prim aspect pe care îl putem nota în planul similitudinilor 

spaţiilor imaginare este acela al sacralităţii spaţiului individual. Pornind de 

la observaţia lui Mircea Eliade, anume că ,,instalarea într-un teritoriu este 

echivalentă cu întemeierea unei lumi”10, putem afirma că existenţa tuturor 

locuinţelor, de la cea mai grandioasă până la cea mai modestă, este legată de 

simbolismul centrului. Indiferent de mărimea și valoarea materială, locuinţa 

reflectă lumea de la începutul creării ei. În imaginarul colectiv, fiecare 

                                                 
5 L. Șăineanu, 1978, p. 17. Autorul consideră că astfel de analogii mitice, pe care le 

găseşte,,remarcabile şi izbitoare”, ies la iveală şi în basmele unor popoare care n-au venit 

în contact unele cu altele, prin urmare, aceste apropieri în modul de gândire sunt mai mari, 

atunci când vorbim despre popoare învecinate.  
6 Ibidem. Autorul crede că,,fondul antropologic al basmelor cuprinde un număr foarte 

restrâns de tipuri fundamentale, pe cari fiecare grup etnic le variază până la infinit (de aici şi 

multitudinea de forme de exprimare a numelor de locuri). Orice popor colorează cu o nuanţă 

proprie povestea originală, care se resimte mai ales în influenţa diferitelor idei religioase”. 
7 A. Olteanu, 2004, p. 33. 
8 Cf. DER, 2002, s.v. basm. Cf. şi B. P. Hasdeu, 1972, E.M.R. Dicţionarul limbei istorice şi 

poporane a românilor, s.v. basm. 
9 L. Șăineanu, 1978, pp. 139-140. 
10 M. Eliade, 2000, p. 46. 
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locuinţă ,,comportă un aspect sacru”11 și tinde să se situeze cât mai aproape 

de sau chiar în centrul lumii.  

Ţinând seama de numărul mare de nume de locuri cu termenul de 

bază casă sau sinonime ale acestuia, credem că generarea acestor nume este 

strâns legată de importanţa creaţiei primordiale. Pentru a înţelege aceste 

nume de locuri, trebuie să cunoaștem modalitatea de interpretarea a 

imaginarului în cultura română, în general, și din cultura basmului, în 

special, care localizează spaţiile mari, curţile și palatele în lumile din alte 

dimensiuni paralele, fapt ce scoate la iveală un ideal de neatins al omului 

arhaic. Așa explicăm faptul că am identificat un singur exemplu care 

localizează casa împăratului pe pământ, în timp ce spaţiile închise mari, 

preponderent palatul, se regăsesc în număr mare pe tărâmul celălalt.12  

În plus, punctul de referinţă spaţială asupra căruia se revine mereu 

este casa, în basme fiind folosit adesea adverbul de loc acasă, același 

substitut pentru orice tip de locuinţă, modestă sau grandioasă. Reţinem, în 

acest sens, opinia lui Vasile Tudor Creţu care, scriind despre viaţa familială 

tradiţională și ceremoniile acesteia, susţine polivalenţa conceptului de,,casă” 

pentru nucleul societăţii:  

,,... acasă (s.a.), pentru români, înseamnă fiinţarea într-o realitate 

spaţială, consacrată și tridimensională (s.a.).”13 

Un alt aspect care ne interesează este preocuparea excesivă a 

balcanicilor pentru protejarea spaţiului propriu. O remarcă preţioasă în acest 

sens o prezintă Antoaneta Olteanu în cartea Homo balcanicus. Trăsături ale 

mentalităţii balcanice. Vorbind despre clădirea casei omului balcanic, 

autoarea menţionează preocuparea pentru apărarea ei, opinie ce poate fi 

probată prin analiza câtorva exemple din basmele românești:  

,,… clădirea casei – fortăreaţă solidă și stabilă care îl apără de 

incertitudinile lumii exterioare.”14 

Ocurenţa mare a numelor de locuri imaginare din basmele românești 

formate cu termenul de bază cetate trebuie pusă în relaţie mai ales cu rolul 

                                                 
11 Idem, p. 51. 
12 Grupul de culegători şi prelucrători de folclor care a inventariat un material format din 

1245 nume de locuri din 267 de texte, a realizat o statistică pe care o consideră,,provizorie 

şi în continuă mişcare”, în care palatul se situează pe o poziție privilegiată faţă de casă, 

ocupând locul secund în ierarhia ocurenţelor. Cf. şi P. Gh. Bârlea, 2006, p. 86. 
13 V. T. Crețu, 1988, p. 49. 
14 A. Olteanu, 2004, p. 58. 
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major al acestor construcţii, acela de a apăra locuitorii, mai întâi de atacurile 

din exterior ale anumitor spirite, mai târziu de cele ale cuceritorilor: 

,,Este foarte probabil ca fortificaţiile spaţiilor locuite și ale cetăţilor 

să fi fost, la origine, fortificaţii magice; aceste fortificaţii – șanţuri, 

labirinturi, ziduri de apărare etc. – erau destinate a împiedica invazia 

demonilor și a sufletelor morţilor, mai degrabă decât atacul oamenilor.”15  

Indiferent de natura ameninţărilor din exterior, demonice sau umane, 

zidurile cetăţilor reprezentau un mijloc de apărare a unui spaţiu închis și 

organizat în interior după toate regulile constituirii centrului, spaţiu ce 

trebuia protejat cu orice preţ. Astfel de spaţii imaginare închise, care conţin 

termenul cetate, sunt adesea urmate de scurte paragrafe prin care se exprimă 

nevoia de apărare a unor astfel de locuri: cetatea împăratului Roșu; cetatea 

împăratului Verde. 

Este relevantă pentru demersul nostru și concepţia populară comună 

popoarelor balcanice conform căreia fiecare casă, indiferent de mărime, este 

situată într-o colectivitate organizată, satul fiind privit ca o societate în care 

oamenii trăiesc împreună: ,,Pentru cei mai mulţi oameni, satul lor este 

centrul lumii, axa Cerului ori a Pământului.”16 

Analizând similitudinile constante ale mentalităţii balcanice, Antoaneta 

Olteanu, în lucrarea de referinţă Homo balcanicus. Trăsături ale mentalităţii 

balcanice, citează opinia lui Nicolae Iorga, care tratează sud-estul Europei dintr-

o perspectivă culturală unitară: 

,,Un sat românesc, un sat sârbesc, un sat bulgăresc, un sat din 

Tracia, cu excepţia ţinuturilor de lângă mare […] sunt identice: aceleași 

străzi, aceeași aliniere a locuinţelor, aceleași proporţii….”17 

Ideea întemeierii spaţiilor existenţiale pe respectarea unor ritualuri se 

regăsește la multe dintre poparele balcanice, așa cum observă Marianne 

Mesnil și Assia Popova, în cartea intitulată „Dincolo de Dunăre. Studii de 

etnologie balcanică”. Studiul aduce în discuţie ,,idealizarea filozofică a satului 

românesc”18 de către Lucian Blaga, care propune formula satului-idee. În 

aceeași lucrare, se menţionează trăsăturile caracteristice ale satului 

românesc, considerat sinonimul unei ,,stări de spirit”, așa cum crede Lucian 

                                                 
15 M. Eliade, 2000, p. 43. 
16 I. Taloș, 2001, p. 28. 
17 Nicolae Iorga, 1929, La caractère commun des institutions du sud-est europeén, Paris, 

pp. 3-7. Apud Antoaneta Olteanu, 2004, Homo balcanicus. Trăsături ale mentalităţii 

balcanice, p. 53. 
18 M. Mesnil, A. Popova, 2007, p. 82. 
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Blaga: ,,Pentru propria sa conștiinţă, satul este situat în centrul lumii și se 

prelungește în mit.”19 

Spaţiile imaginare mari, aparţinând paradigmei,,ţinuturilor”, se 

configurează respectând principiul incluziunii. Locul numit satul 

împăratului desemnează un spaţiu existenţial întemeiat pe respectarea 

ritualurilor, fiind apoi asimilat de întregul cosmos. Însăși ideea de sat 

include un mod de existenţă bazat pe un anume specific de viaţă economică 

sau culturală. Observăm cum tendinţa de concentrare într-un spaţiu delimitat 

în vederea apărării lui se concretizează din nou, prin selectarea genitivului.  

Faptul că exemplul citat se regăsește în basme culte20 ne determină 

să credem că selectarea termenului de bază, sat, în formarea acestui nume de 

loc imaginar nu este o caracteristică a imaginarului popular, autorii 

basmelor încercând prin această alegere să păstreze într-un anume fel 

modelul popular. Sigur că nu este exclus ca alegerea termenului-cheie al 

structurii să facă trimitere către un spaţiu extern de dimensiuni reduse.21 

Dimpotrivă, numele care menţionează orașe împărătești sunt 

selectate din basme populare, desemnând spaţii ordonate după anumite 

reguli, între care cea a respectării rangului deţine prima poziţie. Din acest 

motiv, armata, semnul puterii și al disciplinei, intră în fruntea alaiului în 

orașul împărătesc. Individualizarea locului se face cu ajutorul 

determinantului genitival, urmat de adjectivul calificativ, astfel încât spaţiul 

devine emblematic pentru personajul care îl deţine, precum în exemplele:  

orașul împăratului Roșu;  

orașul împăratului Verde.  

Primul dintre exemple desemnează centrul lumii forţelor ostile, în mod 

similar trăsăturilor negative ale Împăratului Roșu, semnificând moartea și 

războiul, în timp ce spaţiul locuit de Împăratul Verde este pașnic și primitor.  

În legătură cu semnificaţiile locurilor care conţin în denumirea lor 

termenul împărăţie, sesizăm două aspecte importante. În primul rând, 

                                                 
19 L. Blaga, 2011, p. 176. 
20 Facem referire aici la basmele Floriţa din codru, de Ioan Slavici şi Călin Nebunul, de 

Mihai Eminescu, din Antologia basmului cult românesc, 2003, vol. I, pp. 288-307, 

respectiv pp. 72-93. 
21 De fapt, povestitorul respectă un mecanism specific al eposului popular românesc, de 

autohtonizare a datelor realului şi imaginarului, de adaptare la universul cunoscut. Se ştie că 

în basmele şi legendele populare, împăraţii ,,îşi pun cuşme pe cap”, ,,se aşază pe laviţă, 

după cuptor”, ca orice ţăran de rând. Cf. P. Gh. Bârlea, 2008, p. 47, dar în mod sigur există 

studii care acordă spaţii speciale acestui aspect. 



124 

 

numele desemnează spaţii foarte întinse și bogate, cărora nu li se cunosc nici 

marginile. Un astfel de loc este împărăţia împăratului Verde. 

Ea este ,,lungă și lată”, încât îţi trebuie câţiva ani să o poţi ocoli și 

este formată din mai multe împărăţii mai mici, pe care nu le cunoaște nici 

chiar împăratul. Aspectul descriptiv este dublat de perspectiva unei legături 

intime, la nivel ideatic, dintre spaţiu și acţiunile stăpânitorului. 

Din acest punct de vedere, numele unor împărăţii desemnează, mai 

degrabă, spaţii psihologice, fiind sinteza structurii sufletești și de acţiune a 

personajelor. Atributele unei împărăţii bune sunt, în genere, „mare și 

puternică”, însă există situaţii în care un spaţiu benefic, precum împărăţia 

Verde, preia suferinţa familiei împărătești, transformându-se într-un loc al 

tristeţii nemărginite. De fapt, în toate exemplele analizate, este vorba despre 

legătura indestructibilă dintre om și spaţiul în care vieţuiește. 

Denumirea de ţară, din latinescul terra22, datând din perioada 

formării statelor feudale românești, intră în componenţa unui număr 

suficient de mare, credem noi, pentru a susţine ideea conform căreia 

acţiunile iniţiate de eroii basmelor se declanșează într-un teritoriu real, 

imaginate în conformitate cu mediul natural. O primă remarcă o constituie 

determinarea numelui de bază, toate numele citate fiind, fără excepţie, 

articulate enclitic, asigurând relaţia referenţială prin strânsa legătură între 

substantivul de bază și determinantul lui din structură.  

Denumirile ţărilor împăraţilor se formează în baza aceluiași algoritm, 

prin selecţia determinanţilor genitivali. Spaţiul se asociază cu aspectul 

cromatic al împăratului stăpânitor, aspect esenţial pentru precizarea 

tipologiei locului. În acest segment de nume se încadrează exemplele: ţara 

împăratului Verde, ţara împăratului Roșu.  

Exemplele citate redau numele unor locuri întinse, bune, compuse 

din mai multe sate. De cele mai multe ori, ţările sunt învecinate, motiv ce 

confirmă ostilităţile permanente dintre ele. Basmele confirmă această 

poziţionare în geografia imaginară:  

                                                 
22 Româna este singura dintre limbile romanice care nu îl moşteneşte pe lat. terra cu sensul 

generic de ,,pământ”. Pentru acesta se foloseşte un alt cuvânt latinesc, pavimentum, ,,strat”, 

,,pământ bătătorit”, generalizat în română prin procesul extinderii de sens. Totuşi, după cum 

se vede şi din exemplele noastre, lat. terra s-a transmis în română cu sensurile: ,,ţinut”, 

,,teritoriu administrativ politic”, respectiv ,,aşezare rurală”: ,,la ţară”, Ţara Bârsei, Ţara 

moţilor. Procedeul este tipic multor limbi. Cf. Terra Nova, Inglaterra etc. 
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,,S-au dus până au ieșit din ţara împăratului Roșu și au ajuns în ţara 

împăratului Verde, unde sunt oameni verzi, vitele verzi și tot e verde ce vezi.”23 

Așa cum se poate observa din fragmentul citat, în fiecare dintre ţări, 

spaţiile naturale și locuitorii preiau culoarea redată prin determinantul 

adjectival al structurii. Ţările imaginare stau sub semnul depărtării în timp și 

spaţiu, idee redată prin formule recurente, specifice basmului, și sunt, de 

regulă, ultimele spaţii pământene înainte de intrarea pe un alt tărâm, marcată 

de obicei de o apă mare, greu de trecut. 

O altă posibilă analogie în exprimarea numelor de locuri imaginare 

are în vedere imaginea mitică a formelor de relief. Putem compara, în acest 

sens, numele grecesc al unui loc imaginar, munţii vii și mișcători24, cu 

numele locului imaginar românesc munţii ce se bat în capete al unui spaţiu 

imaginat cu același sens de loc protector.  

În primul exemplu, spaţiul natural este imaginat ca un scut împotriva 

păgânilor, sursa citată menţionând atât rolul munţilor care se apropie: ,,ca să 

închiză limbile păgâne”, cât și acţiunea în sine: ,,veniră munţii unul lângă 

altul aproape de 12 coţi de nu se împreunară”. Se face apel, în acest caz, la 

doi determinaţi adjectivali subordonaţi termenului de bază. 

Numele românesc format cu aceeași bază substantivală, munţii, este 

generat prin subordonata relativă ce se bat în capete, care sugerează atât 

depărtarea, cât și dificultatea pătrunderii într-un astfel de spaţiu. În plus, 

mentalitatea populară românească imaginează acest loc și ca semnificaţie a 

separării lumilor pe axa paradigmatică: lumea viilor și cea a morţilor răi, 

Iadul. Se face apel, din nou, la subordonata relativă, în acest caz, cu aspect 

locativ. Exemplul concludent, în acest sens, este graniţa iadului, unde se bat 

munţii în capete ca berbecii. 

Această selecţie, ce apare în ambele exemple citate, este motivată fie 

de existenţa în spaţiul dintre munţi a preţioasei apei vindecătoare de boală 

sau salvatoare de moarte, apa vie și apa moartă, cu aceleași însușiri 

minunate în basmele grecești25, fie de apropierea de un spaţiu nefavorabil, 

Iadul. Fina distincţie pe care o sesizăm la nivel lingvistic – și care rezultă 

din sensibilitatea particulară a colectivităţii care generează numele – dispare 

însă la nivelul ideatic. Cu toate că aparţin de două comunităţi etnice diferite, 

                                                 
23 I. P. Reteganul, 1986, p.50. 
24 L. Șăineanu, 1978, p. 73. Autorul precizează faptul că numele locului este citat din 

Odysseea şi prezintă întregul pasaj descriptiv al acţiunii, menţionând că numele citat este 

prezent şi în limba albaneză.  
25 L. Șăineanu, 1978, p. 40. 
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ambele nume de locuri imaginare păstrează ideea primordială a comuniunii 

cu spaţiul natural în vederea protejării vieţii.  
Similitudini în mentalitatea balcanică pot fi sesizate și la nivelul 

structurii imaginare vămile văzduhului. Toponimul imaginar exprimă 
popasuri ale sufletului după moarte și este compus cu pluralul datorită 
credinţei în existenţa unui număr mare de astfel de locuri. Termenul de bază 
al structurii are originea în cuvântul maghiar vám26, iar sensul dat de 
mitologia populară este acela al unui,,loc între cer și pământ”, unde dracii 
vămuiesc sufletele oamenilor, ca să nu se strecoare vreun vinovat și să ajungă în 
Rai. Referitor la aceleași credinţe, Lazăr Șăineanu subliniază asemănarea: 

,,...precum grecii antici puneau în gura mortului un obol pentru care 
Caron îl transporta în Hades, tot așa fac grecii moderni și celelalte popoare 
balcanice, bulgarii și albanezii.”27 

 În mitologia română găsim repere similare: 
„Între cer și pământ sunt o mulţime de drumuri nevăzute, pe care 

sufletele trec spre Raiu. Dracii s-au așezat la fiecare răscruce de drumuri 
[...] ca să oprească trecerea și și-au hotărnicit vămile (s. a.) acolo. Nu se 
știe câte vămi (s. a.) or fi până la cer.”28 

Indiferent de numărul exact al vămilor, accesul în fiecare dintre ele 
se face prin vămuirea unui anume păcat. După trecerea tuturor vămilor, cea 
mai grea încercare a sufletului este să treacă puntea Raiului, care este foarte 
lungă, îngustă, groasă cât o unghie și ascuţită ca o muchie de cuţit, așezată 
peste întunericul Iadului. Această punte va fi trecută de cei care au o 
lumânare în mână și un ban, pe care să-l dea celui care îl va ajuta să ajungă 
mai repede la poarta Raiului. 

Dintre numeroasele niveluri ale culturii și civilizaţiei balcanice prin 
care se poate proba unitatea de idei în acest spaţiu, am ales să discutăm 
despre elementele mitice păstrate în cultura populară, mai exact, în basme. 
Am identificat câteva dintre multiplele exemple care se pot oferi, privitoare 
la fondul comun de reprezentări din imaginaţia popoarelor balcanice, pe care 
le putem sintetiza astfel: sacralitatea spaţiului individual, protejarea excesivă a 
spaţiului propriu, satul, privit ca spaţiu organizat, imaginea mitică a formelor de 
relief, credinţe comune privitoare la viaţa de după moarte. 

 Sigur că mitologiile locale păstrează încă multe astfel de idei, podul 
imaginar, de exemplu, fiind mai apropiat de relaţiile multietnice și 
multiculturale. Analiza comparativă a tuturor acestor nume de locuri la nivel 
lingvistico-mitologic poate proba, fără îndoială, faptul că există numeroase 
analogii mitice în cultura populară din spaţiul balcanic. 

 

                                                 
26 Cf. DER, 2002, s. v. vamă. 
27 L. Șăineanu, 1978, p. 90. 
28 M. Olinescu, 2008, p. 388. 
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Analizând frecvenţa adjectivului în proza populară, observăm că el 

ocupă un loc mult mai redus în comparaţie cu alte părţi nominale, precum 

pronumele, numeralul. În general, numărul adjectivelor (prin raportare la 

lungimea basmului) nu trece de două adjective într-o pagină tipărită. 

Adjectivele calificative sunt, de obicei, cele provenite din latină: 

„pere frumoase” (PHA1, 220) – din lat. formōsus2; 

„muiere frumoasă” (MR, 319); 

„om întreg” (TFÎ, 302) – ca și în aromână, din lat. intregum3; 

„fiare sălbatice” (ÎTF, 235) – din lat. salvaticus4; 

„namilă mare” (ÎTF, 235) – ar. mare, istr. mure, megl. mari, din 

lat. mas, marem5; 

„găină mare” (OT, 172); 

„fiinţă mititică” (TZ, 184) – derivat diminutival de la adj. mic; 

ar. n'ic, istr. mic, din lat. micus;6; 

„copilașii mei micuţi” (TZ, 184) – alt diminutiv de la aceeași 

formă, mic; 

„sfântul soare” (PHA, 233) – din lat. sanctus; 

„batrâna cerșetoare” (FM, 323) – din lat. veteranum7; 

„cuget bun” (TZ, 182) – din lat. bonus. 

Prezenţa altor adjective calificative ţine de convenţia basmului: 

„apă vie”, „apă moartă” (ÎTF, 240); 

„picătură de apă caldă”, „de apă rece” (DC, 249). 

                                                 
1 Abrevierile folosite în text se referă la câteva variante de basme populare pe al căror text 

s-a lucrat, toate reluate în I. Şerb, 2003, după cum urmează: DC – Drăgan Cenușă; FM – 

Fata măturăresei; ÎTF – Împăratul cu trei fete; MR – Mama cea rea; MV – Cu Măzăran 

Văsălică; OT – Omul la târg; PHA – Povestea lui Harap-Alb; TFÎ – Trei feciori de 

împărat; TZ – Titirezul și zmeul. 
2 DELR, s.v. frumos. 
3 DELR, s.v. întreg. 
4 DELR, s.v. sălbatic. 
5 DELR, s.v. mare. 
6 DELR, s.v. mic. 
7 DELR, s.v. bătrân. 
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Este interesant că adjectivele provenite din latină intră mai ușor în 

expresii frazeologice specifice limbii populare. Astfel, în sintagma „somnul 

cel lung”, adjectivul intră într-o construcţie care poate fi o perifrază pentru 

moarte, sens identificabil și prin adăugirea naratorului: 

„tată-său doarme, că păsările-i cântă” (doarme somnul de veci – 

n.n.) (ÎTF, 314). 

Adjectivele calificative de altă origine decât latina au în context o 

încărcătură ironică, acestea intrând în aria semantică a grotescului: 

„vulpe vicleană” (TZ, 184) – din magh. hiclen; 

„calul hâd” (TFÎ, 305) – de provenienţă slavă („foarte urât”, 

„slut”)8; 

„pielea goală” (OT, 174) – de provenienţă slavă. 

Adjectivele provenite din participii, prin conversiune, au o 

încărcătură expresivă mai mare decât cele comune: 

„fata... ofilită” (FM, 325); 

„mâncări socotite” (PHA, 234); 

„cireașă pocnită” (MR, 318); 

„înălţatu-mpărat” (TFÎ, 311); 

„inimă îndrăcită” (MR, 321). 

Așa cum observă P. Gh. Bârlea, sunt preferate adjectivele 

calificative uzuale9: adesea, valoarea lor este potenţată de expresii 

frazeologice, de repetiţii, de reluări sinonimice. De exemplu, adjectivul 

comun frumos este întărit expresiv de un superlativ absolut frazeologic, 

menit să îl transforme într-o imagine concret sensibilă. O frază bogată se 

constituie ca o amplificare a acestei imagini: 

„Așa se zice, că a fost odată o femeie atât de frumoasă, 

cât ar fi crezut omul, că nu poate să fie în lume alta 

mai frumoasă ca ea, de întrecut nici poveste. Și era 

foarte încrezută în frumuseţea sa.” (MR, 318); 

„tot trupul ei era atât de frumos, cât rar om se poate 

lăuda a fi văzut cândva o așa frumuseţe” (MR, 318). 

Observăm în textul citat trei construcţii echivalente cu superlativele 

sinonime din tradiţionala formulă de caracterizare a Ilenei Cosânzene: „că la 

soare te poţi uita, dar la dânsa ba”. 

                                                 
8 DELR, s.v. hâd. 
9 P. Gh. Bârlea, 2008, p. 19. 
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Repetiţia adjectivului prin derivatul frumuseţe (tip de repetiţie 

modificată10) ne oferă o marcă a intensităţii ale cărei efecte sunt sancţionate 

de adjectivul încrezută, care apare, la rându-i, completat de alte sintagme: 

„ea era atât de făloasă” (MR, 318) 

 „femeia cea fudulă” (MR, 320). 

Jocul antonimelor (mândru – urât) ne oferă, în graiul soarelui, o 

interesantă alunecare spre grotesc (femeia cea sumeaţă, frumoasa, este 

ucigașa copilului său): 

„Tu ai fost cea mai mândră femeie, dară acum ești cea mai urâtă. Ai 

gândit să-ţi prăpădești fata și apoi nimenea nu te va întrece cu frumuseţea, 

dară te amăgiși amar, femeie becisnică ce ești tu, că ea tot trăiește și e mult 

mai frumoasă decât tine, ea e acum chiar la curţile zmeilor.” (MR, 320). 

Adjective substantivizate sporesc aceste valori: ucigașă, nebună, prăpădito 

(un sfert din adjectivele calificative românești se pot substantiviza).11 

P. Gh. Bârlea oferă un interesant punct de vedere privind situaţia 

particulară a adjectivului și a valorilor stilistice în care este plasat: 

„Chiar atunci când folosește adjectivul (mai frecvent în Muntenia 

decât în celelalte zone etnofolclorice), naratorul nu are încredere în puterea 

lui de semnificare și îl întărește fie prin dublare sau chiar triplare cu alte 

adjective, fie prin adăugarea unor forme stilistice locuţionare, perifrastice, 

de potenţare graduală, adică de superlativ.”12 

Chiar dacă observaţia privind frecvenţa adjectivului în textele 

muntene poate suferi modificări (dacă ne referim la textele studiate), acele 

„forme stilistice de potenţare graduală”, cum le numește cercetătorul, pot fi 

descoperite aproape în fiecare basm analizat. 

Triplarea adjectivului poate crea un efect caricatural, fabulosul este 

tratat în manieră realistă, întors pe latura comică, deci umanizat. 

Calul din poveste, înainte de a mânca jăratic, este hârhăit, șperlit, 

slab (PHA). Naratorul este atât de încântat de efectul burlesc al adjectivului 

regional șperlit, încât îl reia și prin conversiunea lui în substantiv: 

„șperlitul aiesta” (PHA, 225), 

„șperlitul acela” (PHA, 224), 

sinonim cu „răbluca de cal” (PHA, 225). Șperlit este un adjectiv derivat de 

la substantivul șperlă (de origine maghiară) – „cenușă încă fierbinte”. 

                                                 
10 GALR, vol. II, p. 753. 
11 GALR, vol. II, p. 176. 
12 P. Gh. Bârlea, 2008, p. 19. 
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Mătușa cea năzdrăvană îl sfătuiește pe feciorul de împărat (TFÎ) să 

aleagă un cal, trecând dincolo de aparenţe: 

„... care-i vedea că-i mai slab, acela să-l iei, că 

acela-i năzdrăvan”. 

Exemplul selectat de noi include și o marcă morfematică 

suprasegmentală, în sensul că fraza conţine două cuvinte (de fapt, unul 

repetat) care poartă accentul logic pe ele: 

„... acela (să-l iei), că acela-i”. 

Despre accentul în frază și valorile sale pragmatico-stilistice în 

vorbirea populară, așa cum rezultă ea din proza artistică, am vorbit ceva mai 

detaliat în subcapitolul consacrat particularităţilor fonetice și fonologice ale 

textelor selectate de noi. 

În același ritual iniţiatic al alegerii adevărului, dincolo de vălul înșelător 

al aparenţelor, apare și reacţia naratorului care simulează naivitatea: 

„o dârloagă hâdă..., un cal așa de hâd și de bătrân” (TFÎ, 303); 

„fetele de împărat cu cai năzdrăvani” (TFÎ, 306). 

Uneori, asocierea unor adjective sinonime poate deveni o exprimare 

plastică, interesantă, prin maniera de realizare a valorii superlative din 

cumulul de adjective diferite formal, dar identice semantic, o sinonimie cu 

rol morfo-stilistic foarte puternic. Zmeoaica vicleană, uitându-se prin bortă 

să vadă ce fel de om este Drăgan Cenușă, exclamă: 

„Vai de mine, mândru și frumos îi!” și 

„Vai de mine, mândru și frumos!” (DC, 253). 

Antepunerea numelui predicativ multiplu exprimat prin cele două adjective 

dă acestora valoare de superlativ absolut, păstrând același context exclamativ. 

Semnalăm în toate textele cercetate frecvenţa foarte redusă a 

articolului adjectival demonstrativ, ceea ce este specific vorbirii populare. 

Conectarea adjectivului cu substantivul determinat prin articolul 

adjectival are însă, acolo unde apare, valori conotative, în plus faţă de 

situaţiile obișnuite. În Mama cea rea, acest tip de conectare apare o singură 

dată, în ultima frază, cu valoare de concluzie: sfârșitul în nebunie al femeii 

este o răsplată crâncenă pentru „inima cea rea a mamei”, o abatere, o 

încălcare a ordinii divine. 

Și „fata cea mică, mezina” (ÎTF) este unică, este cea vitează, cu 

inimă de bărbat; „apa cea vie” (TFÎ, 301) învinge moartea; Titirezul se 

gândește cu drag la „copilașii săi cei micuţi”, știind cum trăiesc ei în 

„căsuţa cea joasă și strâmptă” (TZ, 182); feciorului de împărat i se promite 

„rachiu de cel bun”. 
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Superlativele și comparativele frazeologice însoţesc frecvent 

adjectivul calificativ, întărindu-i sensul: 

„împărăteasa galbenă ca turta de ceară” (FM, 325); 

„chip leit al împăratului” (FM; 325); 

„cocon mai frumos ca soarele” (FM; 324); 

„era atât de bătrân, că el acum nu știe ce să mai facă cu 

bătrâneţile lui” (TFÎ, 301); 

„– Mult slăvita mea stăpână, mai frumoasă ca o zână; 

zveltă ca o căprioară, ce gândire te omoară?” (FM, 324). 

„Roaba” bătrână mimează stilul înalt; în realitate, ea își disimulează 

adevăratele gânduri, caută doar protecţie și câștig nemuncit. 

În ce privește topica adjectivului faţă de substantivul determinat, 

reţinem câteva situaţii interesante. 

Antepunerea adjectivului realizează efecte deosebite. Exclamaţia 

„mare ţi-e puterea!” apare de trei ori în Drăgan Cenușă, sporind uimirea 

ascultătorilor. În sintagma: 

„la grea muncă m-ai pus” (DC, 267), 

resimţim povara probelor dificile la care este supus eroul. Alte exemple pot 

fi selectate cu ușurinţă: 

„adânca taină a fetei” (FM, 325); 

„pârliţa fată” (FM, 324); 

„măiestritele pânze” (FM, 323); 

„frumoase cuvinte” (FM, 326); 

„sfânta rugă” (DC, 244). 

Povestea despre Titirez și Zmeu pune interesante probleme prin 

frecvenţa adjectivelor grupate pe formula antitetică bine-rău, dar complicate 

sub semnul aparenţelor. Sub masca unui „om mic și slab” se ascunde o 

minte ascuţită care pune urieșenia zmeilor sub semnul ridicolului, al demascării 

răului și al identificării binelui sub aparenţe modeste. „Bietul” Titirez este 

„pipiric, pipiric”, dar „voinic”, este „o mânuţă de om”, îi uimește pe zmei că 

are o „putere așa de mare”, de care uriașul este „înspăimântat” (TZ). 

Construcţia de tip climax subliniază planul iscusit al Titirezului: cu 

o funie „lungă-lungă”, leagă „coșcogeamite copaci, groși și înalţi, crescuţi 

cumsecade”. Antepunerea adjectivului invariabil coșcogeamite se 

completează expresiv prin cumulul de adjective din fondul vechi al limbii, 

groși, înalţi. 

Repetiţia înregistrează și alte forme în afara repetiţiei identice: 

„cugeta la micuţii săi de-acasă” (TZ, 182); 
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„– Oare ce-a zice Zmăul când mi-a vede căsuţa cea joasă și 

strâmptă și copilașii miei cei micuţi?” (TZ, 182). 

Repetiţia substantivului micuţii (prin conversiunea adjectivului) cu 

adjectivul, din sintagma „copiii miei cei micuţi”, creează acel stil 

participativ, afectiv al naratorului, accentuând și tipul de superlativ absolut, 

specific limbajului popular din formularea „pipiric-pipiric, dar voinic”, de 

la începutul poveștii. 

Repetiţia ia uneori forme rafinate, de o mare expresivitate: 

„Te rog ferește-te dinaintea mea, că-s destul de amărât și destul 

de năcăjit, nu mă năcăji și tu.” (DC, 245). 

Acest tip de acumulări adjectivale este numit, în lucările de referinţă, 

„repetiţie modificată”13. 

Un alt tip de repetiţie, laitmotivul, este realizat, adesea, prin 

valorile adjectivului: 

„apa vie – apa moartă” (de trei ori în ÎTF, de șapte ori în TFÎ); 

„fata cu ochi verzi” (TFÎ). 

„sunteţi viteji și feciori voinici” (TFÎ, 302); 

„fata se făcuse și mai frumoasă și mai harnică” (FM, 323); 

„dragul mamii, ești fecior frumos, fecior cuminte, fecior 

zdravăn și voinic” (TFÎ, 302). 

Enumeraţia în gradaţie ascendentă, numită climax, este reluată în 

cursul poveștii, întărind imaginea acestui fecior de împărat, întruchipare a 

cinstei, frumuseţii și puterii. Regăsim în text aprecierile celorlalte personaje: 

„fecior frumos” (TFÎ, 303), 

„băiat viteaz și cuminte” (TFÎ, 304), 

„fecior voinic” (TFÎ, 305), dar și 

„voinic frumos” (TFÎ, 305) 

 (adjectivul voinic din climax devine în final substantiv, prin conversiune). 

Alteori, și ideea curgerii timpului este notată prin forme stilistice 

care sporesc gradual imaginea: 

„vreme multă și lungă” (TFÎ, 303). 

Reţinem și formele unor adjective diferite de forma actuală: 

„om batjocoros” (DC, 247), 

„bomba cea roșă” (DC, 253), 

„căsuţa cea strâmptă” (TZ, 184), 

„cerbi întrauriţi” (PHA, 235),  

                                                 
13 GALR, vol. II, p. 757. 
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ultimul exemplu fiind un compus interesant din prepoziţia într- și participiul aurit. 

Alte regionalisme sunt inteligibile în context, ceea ce ușurează 

receptarea textelor: 

„valnică de cinste” (FM, 324) – „demnă de cinste”; 

„fraţii pocoliţi, fetele pocolite” (MV, 385); 

„cât e de măngosit” (TZ, 182) (măngosit – „persoană 

netrebnică”, „nătărău”). 

Uneori, replica poncișă, în doi peri („vorbitul în dodii”), își 

dezvăluie sensul prin forţa adjectivului bine plasat: 

„–Apoi! – zice – așa, înălţate-mpărate, că n-am venit să-ţi 

peţesc nici poarta, nici ușa, nici să te văd de frumos! Am venit 

să peţim fata!” (DC, 257); 

„Staţi, să vă fac o mâncare, să mâncaţi, că doară nu-ţi merge ca de 

la o casă pustie de la mine, ci ca de la un împărat.” (DC, 259). 

A pleca de la casa unui împărat „ca de la o casă pustie” este un mod 

ţărănesc, mucalit, de a ironiza subţire zgârcenia personajului, frunte încoronată; 

este acea jovialitate românească transpusă în plăcerea vorbei tipice. 

Revenim și asupra unor aspecte sintactice și valori stilistice ale 

adjectivului. Inversiunea numelui predicativ are un rol de insistenţă ironică, 

marcată stilistic prin această antepunere: 

„plin carul cu grâu” (OT, 170); 

„cam slabe vacile” (OT, 170). 

Antepunerea adjectivului caracterizează, în special, limbajul afectiv. De 

aceea, este preferat în contexte exclamative.14 

Tot în zona expresivului, inversiunea subiectului se sprijină pe 

atribute exprimate prin adjective: 

„O venit un hirzob de cal atâta de hâd și de bătrân” (TFÎ, 303). 

Avansăm aici o explicaţie posibilă pentru frecvenţa redusă a 

adjectivelor, referindu-ne la o problemă de sintaxa propoziţiei. Atributul 

substantival (prepoziţional sau genitival) apare mult mai des în enunţuri 

expresive, concurând cu atributul adjectival: 

„mere de aur” (ÎTF); 

„pod de aramă” (TFÎ, 236); 

„chenaruri de argint, de aur, boabe de mărgăritar” (FM, 323); 

„fecior al împăratului” (FM, 325). 

 

                                                 
14 Gh. Ciompec, 1984, p. 223. 
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Prin prisma transformărilor sociale, extinderii globale a capitalismului 

și a unei culturi de masă a consumului s-a pus problema dispariţiei folclorului, 

ca element primordial și specific al societăţilor tradiţionale. 

Folclorul nu a dispărut, fiind creat și răspândit în societăţile 

contemporane. Acesta este constituit din povești ce au primit titulatura „urbane” 

pentru a face diferenţa faţă de folclorul tradiţional din epoca preindustrială.  

Miturile și legendele urbane transpun, de cele mai multe ori, temerile 

și îngrijorările contemporane în forma unor povești pe care oamenii le 

folosesc pentru a confirma corectitudinea imaginii noastre despre lume, 

reprezentând singura formă actuală de materializare a folclorului. 

Există multe diferenţe între folclorul contemporan și cel 

tradiţional, producându-se modificări substanţiale la nivel structural.  

În primul rând legendele și miturile actuale au un caracter simplist al 

naraţiunii, poate chiar un simplu episod. De exemplu, Securistul și biletul RATB: 

„În vremea răposatului Ceaușescu, mijloacele de transport erau și 

mai aglomerate. Se urcă un domn în tramvai, controlorii se urcă și cer 

biletul. Domnul respectiv se înfurie, pentru că nu avea bilet și începe să 

ţipe: «Cum, domnule, nu vezi ce aglomeraţie! Cum vrei să compostez, nu 

mai putem trăi în felul ăsta!» La care, un domn se desprinde din mulţime, îl 

ia de mână și îi zice «Coborâm la următoarea». Lumea comentează «Ia, 

uite, Securitatea și în tramvai». Când coboară ăla, îi spune: «Ce-ai 

domnule, nici eu nu aveam bilet.»”.  

În general, personajele fabuloase au fost înlocuite cu oameni simpli 

ajunși în împrejurări de care nu sunt răspunzători, într-o situaţie ieșită din 

comun, de exemplu: Cutremurul din 1977. În cofetăria „Dunărea” cu câteva 

minute înainte de cutremur a intrat o pereche de îndrăgostiţi și, din cauza 

aglomeraţiei, au cerut voie și s-au așezat la o masă cu o altă pereche. Vine 

cutremuru’… și-n învălmășeală, el o apucă pe iubită de mână și iese cu ea 

prin geam… blocul „Dunărea” cade… Când se dezmeticește realizează că a 

luat-o pe prietena celuilalt tânăr cu care se așezaseră la masă. 

Conflictele care motivau acţiunile eroilor au dispărut. Apoi, 

legendele urbane se comportă diferit faţă de cele tradiţionale. Se răspândesc 

mult mai ușor, profitând de mijloacele de comunicare actuale. În cazul 

http://mituriurbane.vira.ro/mituri-urbane/88/securistul-si-biletul-de-ratb/
http://mituriurbane.vira.ro/mituri-urbane/12/cutremur-1977/
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miturilor urbane, transmiţătorii sunt în general tineri, fiind și cei mai afectaţi 

de ele pentru că știu prea puţine lucruri despre acest fenomen social modern. 

Maturitatea se pare că atrage după sine abandonarea genului.  

Mod de circulaţie: primul și principalul mod de răspândire și 

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 și 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 știrile 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.  

De câţiva ani, miturile urbane circulă și pe internet prin intermediul 

e-mail-ului, instant-messenger-ului, de exemplu: Înţelegerea cu Yahoo, 

CITEȘTE TOT PLS!  

Bună, numele meu este Ionuţ, sunt însurat cu o fată numită Alina și 

avem un copil nou-născut, numit Rareș. El înseamnă tot pentru noi și, 

recent, doctorii au descoperit că are cancer la creier. Din păcate eu și soţia 

mea nu avem bani nici măcar să plătim facturile lunare, dar am făcut o 

înţelegere cu YAHOO și AOL și am căzut de acord ca pentru fiecare 

persoană care primește acest mesaj să primim 5 cenţi în schimb. Deci te rog 

trimite acest mesaj tuturor persoanelor din lista ta și ajută-ne! Dă-l mai 

departe te rugăm. Haideţi să ajutăm, îţi ia mai puţin de 60 secunde. Merită 

fiecare câte o șansă! E doar un copil. Ajutaţi-l! 

Mit urban care circula pe YM  

Un alt exemplu, Virus performant:  

Să nu accepţi id-ul dj_bitit că îţi șterge tot din computer, e un 

VIRUS! Dă mai departe! Ai înţeles…? Anunţă URGENT toate persoanele 

pe care le ai în lista să NU accepte contactul cu dj_bitit este un VIRUS ce 

formatează calculatorul tău și al celorlalţi cu care ești conectat și dacă ei îl 

accept, atunci ţi-l lipește și ţie. Fă o copie și trimite mai departe!!! 

Folosirea cuvântului scris, fie în ziare, cărţi sau pagini web, 

presupune mai mult respect decât în comunicarea orală și conferă mitului o 

stabilitate relativă. Din acest motiv, miturile au o formă mai puţin fluidă 

decât legendele tradiţionale. Prospeţimea este păstrată, însă, prin durata de 

http://mituriurbane.vira.ro/category/mituri-urbane/pe-internet/
http://mituriurbane.vira.ro/mituri-urbane/52/intelegerea-cu-yahoo/
http://mituriurbane.vira.ro/mituri-urbane/107/virus-performant-pe-messenger/
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viaţă 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. Cele despre produse pot fi răspândite chiar de producător, ca 

strategie de marketing. De exemplu, Apa Minerală Borsec infestată:  

„Pe asta am auzit-o când stăteam la o bere, lângă mine vorbeau doi 

tineri la o masă. Zicea unul dintre ei că acum câţiva ani, apa lui minerală 

preferată, Borsec, a dispărut din magazine. Toată lumea se întreba ce s-a 

întâmplat. Se pare că ar fi fost infestată apa de la izvoarele Borsec și 

compania nu a avut timp să scoată de pe piaţă toată apa și atunci oamenii 

au băut apă Borsec infestată, fără să știe. Numai după câteva luni a revenit 

apa minerală în magazine. 

Un mit urban poate circula în același timp, în locaţii sau contexte 

diferite, de exemplu, Dracul: varianta americană; varianta românească:  

În versiunea românească a mitului „Dracul de la discotecă”, tânărul 

necunoscut vine la o șezătoare de fete și alege să stea lângă gazdă. În 

cursul petrecerii care urmează, fetei îi cade fusul și când se apleacă să-l 

ridice, descoperă că tânărul atât de atrăgător are copite. Fata încearcă să 

se salveze și, în unele variante, reușește. 

Sursa: Constantin Eretescu: „Vrăjitoarea familiei și alte legende ale 

orașelor lumii de azi”, Editura Compania, București, 2003.  

Un mit urban poate circula având mai multe versiuni. O poveste este 

mit urban chiar dacă cineva a trăit o experienţă similară sau asemănătoare. 

O explicaţie este faptul că descriu evenimente generale sau plauzibile, de 

exemplu, Accident cu implicaţii de efort fizic:  

„Am auzit din mai multe surse povestea asta. Am auzit și în Brașov, 

și în Pitești și în Suceava cum un prieten a auzit la rândul său de la un alt 

prieten care povestea cum un tip ce conducea o mașină a lovit în spate o 

altă mașină mai de fiţe „și aici mărcile diferă” într-o intersecţie. Din 

mașina lovită, iese o femeie frumoasă și începe să ţipe: „Ce ai făcut mă, 

nenorocitule? Tu nu știi cât am muncit eu pentru mașina asta??” (Mit urban 

trimis de Sorin Dinu)  

Sunt mituri urbane care nasc prejudecăţi despre alte culturi, grupuri 

etnice, minorităţi religioase, de exemplu, Dracii fără coarne:  

„Martorii lui Iehova sunt draci fără coarne. Când veţi auzi de 

martorii lui Iehova, asta este sectă alimentată de evreii din America cu 

http://mituriurbane.vira.ro/mituri-urbane/33/33/
http://tulburescu.blogspot.com/
http://mituriurbane.vira.ro/mituri-urbane/87/dracii-fara-coarne/
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miliarde de dolari, ca să despartă lumea de Hristos și de Biserică. Prin 

unele colţuri se aude că Martorii lui Iehova mănâncă copii de Paști”. 

Informaţiile circulau în prima perioadă a anilor ‘90, de exemplu, 

minorităţile sexuale, Ceaușescu și minorităţile sexuale: În anii ‘80 circula o 

legendă super: Ceaușescu, atenţionat de securitate că devianţii sexuali sunt 

din ce în ce mai mulţi și ar putea fi veritabili dușmani ai sistemului, i-a 

mutat pe toţi într-un bloc în București. 

Se întâlnesc și mituri urbane rurale. Nu se numesc urbane pentru că 

aparţin strict spaţiului urban, ci pentru că sunt o însușire a culturii urbane. 

Oricum, miturile urbane rurale sunt răspândite foarte mult la nivel urban, de 

exemplu, Raportările înainte de termen. Această legendă este tipică pentru 

genul „oameni care au învins sistemul”. Eroul ei este un avocat care scoate 

basma curată o rudă/un prieten „de la ţară”. Acesta este prins de către 

Miliţie cu niște porumb în căruţă și i se întocmește dosar penal pentru „furt 

din averea statului”. Când totul părea să se termine cum nu se poate mai rău, 

avocatul demonstrează că fusese raportată „Tovarășului” încheierea recoltării și 

însilozarea producţiei cu două săptămâni înaintea presupusului furt. Ca atare 

furtul nu s-a produs pentru că… nu mai era nimic de furat pe câmp. 

Triumf total! sau Șpaga morţilor: În sicriele unor ţărani, rudele ar fi pus 

pachete de Kent, cu care mortul își plătea vămile în călătoria spre lumea de dincolo. 

Fragment extras din volumul: Anii ‘80 și bucureștenii, Editura Paideia. 

http://mituriurbane.vira.ro/mituri-urbane/7/raportarile-inainte-de-termen/
http://mituriurbane.vira.ro/mituri-urbane/95/spaga-mortilor/
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IV. NORMĂ ȘI CREATIVITATE ÎN EVOLUȚIA 

CULTURII MATERIALE ȘI SPIRITUALE 
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ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
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 Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul 

de autoritate, responsabilitate și resurse în privinţa luării deciziilor și a 

managementului general și financiar către unităţile de învăţământ și 

comunitatea locală. 

 Din 2001, învățământul preuniversitar românesc a fost finanțat prin bugetele 

unităților administrative locale din zona în care se află școlile. Această activitate pune 

în relief descentralizarea învățământului preuniversitar și menținerea legăturii cu 

comunitățile locale. 

 Sistemul de finanțare, subliniat de prevederile actualelor legi și 

reglementări (Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată în 2018) 

prezintă unele limitări, care pot genera disfuncționalități, cum ar fi: 

 alocarea fondurilor de la bugetul de stat către bugetele locale nu 

poate ține seama de costurile standard și, în special, de indicatorii de 

corecție, în timp ce aceste fonduri se referă exclusiv la burse și la 

cheltuielile cu personalul; 

 alocarea către consiliile locale și școli a fondurilor salariale pe baza 

costurilor standard pe elev nu poate fi făcută fără să cauzeze 

disfuncționalități grave în plata salariilor, în timp ce normele și 

salarizarea sunt stabilite prin lege în funcție de gradele didactice și 

de categoriile de vechime; 

 alocarea fondurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prin 

intermediul consiliilor județene transformă consiliile în intermediari, 

ceea ce ar putea face dificil procesul de distribuire obiectivă a 

fondurilor; 

 planificarea bugetară prin formula de finanțare derivată în funcție de 

costurile istorice este dificil de aplicat, dat fiind faptul că proiectul 

bugetar pentru anul următor este justificat în septembrie, iar datele 
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necesare sunt disponibile numai la sfârșitul anului care precedă 

aplicarea formulei; 

 actualul sistem de fundamentare a planurilor bugetare și a alocării 

fondurilor nu este susținut de un sistem de colectare, transmitere și 

prelucrare a datelor, care ar trebui să confere obiectivitate și 

siguranță legate de gradul de finanțare a fiecărei unități educaționale 

și de necesitățile reale de finanțare ale acesteia. 

 Finanțarea de bază permite învățământului preuniversitar să 

funcționeze în conformitate cu standardele naționale. Finanțarea este 

asigurată prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale cărora le 

sunt alocate școlile. Banii provin din venituri ale bugetului de stat și din alte 

venituri ale bugetelor locale.1 

 Finanțarea de bază conține următoarele tipuri de cheltuieli:  

a) cheltuielile cu personalul;  

b) cheltuielile cu materialele și serviciile; 

c) cheltuielile de educație și de formare continuă, cu excepția cheltuielilor 

suportate de la bugetul de stat; 

d) cheltuielile de transport pentru elevi;  

e) cheltuielile de transport, cele șase călătorii cu trenul prevăzute de lege, 

pentru cadrele didactice și personalul auxiliar;  

 FINANŢAREA DE BAZĂ 

Fb = Cs x ∑ Ei x ki x krui 

Fb = volumul de fonduri pentru finanţarea de bază 

Cs = costul standar/elev în învăţământul gimnazial mediul urban 

Ei = numărul de elevi școlarizaţi în nivelul/profilul „i” de învăţământ  

i 1....n = nivelul/profilul/filiera de învăţământ 

Ki = coeficientul de diferenţiere pe niveluri/profiluri/filiere de învăţământ 

Krui = coeficientul de diferenţiere pentru mediul rural/urban aferent 

nivelului/profilului/filierei „i” de învăţământ 
 Extra-finanțarea (finanţarea suplimentară) asigură cheltuielile de 
capital, cheltuielile sociale și alte cheltuieli asociate cu procesul educațional. 
Banii provin din bugetele locale și din alte surse, conform legii. 
 Finanțarea suplimentară cuprinde următoarele tipuri de cheltuieli:  

a) consolidări, investiții și reparații capitale; 
b) burse pentru școlile-internat și pentru cantine;  

                                                 
1 Cezar Bîrzea (coord.), 2005. 
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c) cheltuielile de organizare a evaluărilor elevilor, simulărilor de 
examene și examenelor naționale, cu excepția cheltuielilor suportate de la 
bugetul de stat; 

d) cheltuielile de bursă pentru elevi;  
e) cheltuielile pentru examenul medical periodic obligatoriu al 

angajaților din sistemul de învățământ preuniversitar, cu excepția 
examenelor medicale gratuite prevăzute de lege;  

f) cheltuielile pentru concursurile școlare și activitățile educaționale, 
artistice, culturale, sportive și de turism. 
FINANŢAREA SUPLIMENTARĂ 
Fs = Cs x ∑ Esi x ksi 
Fs = fondul necesar finanţării suplimentare  
Esi = numărul de elevi care beneficiază de categoria „i” de activitate ce va fi 
finanţată suplimentar 
Cs = costul standard/elev 
Ksi = coeficientul de corecţie ce se aplică costului standard/elev pentru 
domeniul de activitate finanţat suplimentar 
 Metodologia de cercetare 
 Baza de calculare a fondurilor pentru finanțarea de bază alocată unităților 
educaționale prin și din bugetele locale este costul standard pe elev. 
 Costul standard pe elev este determinat pentru fiecare nivel de 
educație, ramură, profil, 
specializare/domeniu, în funcție de numărul de posturi/departamente de 
învățământ disponibile, de alți indicatori specifici educației, calității 
procesului educațional și pregătirii profesionale, managementului 
instituțional, particularităților formării și mediului urban/rural.2 
 Determinarea costului standard pe elev este făcută de Consiliul 
Național pentru Finanțarea Educației Preuniversitare, conform normelor 
metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale și aprobate prin 
Hotărâre a Guvernului. Nivelul costului standard pe elev este aprobat de 
Ministerul Educației Naționale, în urma consultărilor cu partenerii sociali și 
cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale. 
 Sumele care reprezintă finanțarea de bază și extrafinanțarea sunt 
înregistrate în fișa bugetară a veniturilor și a cheltuielilor unității de învățământ. 
 Conform prevederilor legale, bugetul de venituri și de cheltuieli este 
întocmit anual de către fiecare unitate de învățământ preuniversitar, în 
conformitate cu normele metodologice de finanțare a învățământului 
preuniversitar; este aprobat și executat în conformitate cu prevederile în vigoare. 
 Există încă dificultăți în corelarea planurilor de dezvoltare 
educațională cu planurile strategice locale de dezvoltare. Disfuncțiile sunt 
legate de lipsa de pregătire în domeniul planificării strategice, de lipsa unei 

                                                 
2 Şerban Iosifescu, 2004. 
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corelații bune între obiectivele dezvoltării educaționale, fondurile alocate și 
dificultățile în obținerea mai multor fonduri. Excepțiile sunt școlile 
implicate în proiecte, care sunt finanțate din împrumuturi externe. 
 Stabilirea unei legături clare între dezvoltarea școlii și dezvoltarea 
locală ar fi de dorit nu numai pentru a asigura coerența bugetară, dar și pentru a 
asigura coerența de ansamblu a intervențiilor de dezvoltare locală, precum și 
creșterea responsabilității publice a școlilor și a autorităților locale. 
 Organizarea programelor de formare pentru asigurarea creșterii 
capacității locale de pregătire și de implementare a documentelor strategice 
de dezvoltare ar fi o idee bine-venită. 
 Directorii școlii nu au un suport tehnic constant pentru desfășurarea 
activităților de management, care să asigure autonomia școlii. Ei trebuie să 
urmeze programe de instruire, în special, în domeniul gestiunii financiare. 
Deși există programe de formare continuă la dispoziția directorilor, de multe 
ori, sunt lipsite de varietate și de relevanță.3 
 De asemenea, efectul instruirii asupra performanței profesionale 
ulterioare a directorilor instruiți nu a fost monitorizat. Ar fi foarte util să se 
dezvolte un sistem care să măsoare performanța și care să poată indica 
efectul instruirii asupra performanței. 
 În prezent, școlile nu au libertatea de a schimba sau de a realoca 
fonduri între titlurile bugetare. Normele bugetare inflexibile sunt încă 
utilizate și bugetul este aprobat de factori considerați a fi externi școlii 
(Consiliile Locale). 

 În concluzie, descentralizarea sistemului de învăţământ a fost și este 
parte integrantă a procesului de reformă în domeniul educaţiei. Aceasta 
reprezintă un factor decisiv în procesul de dezvolare a unor mijloace de 
finanțare proprii pentru fiecare unitate de învățământ. 

Descentralizarea are menirea creării unui sistem de învăţământ 
organizat, administrat și finanţat conform rigorilor europene în ceea ce 
privește asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, accesului liber, 
egal și deplin la educaţie și formare profesională, adecvarea ofertei 
educaţionale la interesele și nevoile beneficiarilor direcţi și indirecţi. 
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La baza cultului general al sfinţilor stă cultul martirilor din epoca persecuţiilor:  

„Bărbăţia, curajul, seninătatea cu care sfinţii mucenici înfruntau 

chinurile prigoanelor, tăria cu care își apărau credinţa și primeau moartea 

pentru ea, au trezit în sufletele credincioșilor sentimente de admiraţie, 

respect și veneraţie faţă de martiri, în care ei vedeau manifestându-se 

lucrarea Lui Dumnezeu.”1 

Creștinii adunau cu grijă și pietate rămășiţele trupești ale martirilor și 

le înmormântau. Sfântul Ignatie al Antiohiei a suferit moartea prin fiare în 

amfiteatru, către sfârșitul spectacolelor date de Traian, spectacole care au 

fost ţinute pe tot parcursul anului 107:  

„Fiare sălbatice au fost asmuţite asupra lui pentru ca, sub privirile 

tuturor, înălţând trofeul împotriva diavolului, să-i facă pe toţi privitorii lui 

râvnitori ai luptelor lui, nu numai prin aceea că a murit cu atâta vitejie, ci 

și prin aceea că a murit cu plăcere. Se uita la fiare așa de bucuros... ca unul 

ce era chemat la o viaţă mai bună și mai duhovnicească... Când a auzit că 

are să îndure acest fel de moarte, a spus: «Am să mă bucur de fiarele 

acestea!» Așa sunt cei îndrăgostiţi! Primesc cu plăcere orice suferinţă 

pentru cei pe care îi iubesc... Socotea cu mult mai blânde gurile fiarelor, 

decât limba tiranului....”2 „Din trupul său n-au mai rămas decât oasele cele 

tari, pe care creștinii le-au ridicat și le-au dus în Antiohia unde ele primiră 

încă de la început un adevărat cult.”3 

Eusebiu de Cezareea scrie despre martiriul Sfântului Policarp: 

„Duhul cel invidios și calomniator, văzând măreţia muceniciei lui și 

vieţuirea lui fără pată încă de la început, ca unul care s-a încununat cu 

cununa nestricăciunii și-a luat răsplată netăgăduită a biruinţei, s-a străduit 

ca nici măcar rămășiţele trupului lui să nu fie luate de noi, cu toate că mulţi 

                                                 
1 Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica generală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993, pp. 71-72. 
2 Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt de laudă la Sfântul Mucenic Ignatie, Purtătorul de 

Dumnezeu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucureşti, 2006, pp. 382-383. 
3 Pr. prof. dr. Ioan Coman, Patrologie, Editura Sfânta Mănăstire Dervent, Constanţa, 2000, p. 35. 
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dintre noi ar fi dorit să le aibă, și să se împărtășească de sfintele lui 

oseminte... Căci lui Hristos ne închinăm pentru că este Fiul Lui Dumnezeu, 

iar pe martiri îi iubim după vrednicie ca pe ucenicii și imitatorii Domnului, 

pentru neîntrecuta lor iubire faţă de Împăratul și Învăţătorul lor. O! De am 

ajunge și noi părtași și împreună ucenici cu ei!... Mai târziu am putut pune 

și noi mâna pe osemintele lui cele mai de cinste decât pietrele preţioase și 

mai scumpe decât aurul și le-am așezat într-un loc potrivit. Dea Domnul ca 

acolo, dacă-i posibil, să ne strângem cu bucurie și cu veselie ca să 

sărbătorim ziua martirului (socotind-o ziua lui de naștere)4 atât pentru 

pomenirea celor care au săvârșit lupta, cât și pentru deprinderea și 

pregătirea celor care vor urma de acum încolo în luptă.”5 

Moartea martirică era considerată, atât de martiri, cât și de creștinii 

supravieţuitori ca momentul triumfului, al intrării lor în „fericirea și slava cerească.”6 

„Iertaţi-mă, dar eu știu ce-mi e de folos: abia acum încep să fiu 

ucenic. Să nu mă împiedice nici o făptură... de a vedea pe Hristos! Să vină 

peste mine foc și cruce, haite de fiare, să mi se împrăștie oasele, să mi se 

strivească mădularele... numai să dobândesc pe Iisus!”7 

„Sunt grâu al Domnului și sunt măcinat de dinţii fiarelor, va să fiu 

găsit pâine curată a Lui Hristos.”8 

Dovezile de admiraţie, de respect și de atenţie aduse martirilor, încă 

dinainte de moartea lor, nu erau considerate manifestări de cult. Adevăratul 

cult se dă sfinţilor după moarte. El începe din momentul în care devine public, 

adică atunci când manifestările singuratice ale rudelor, cunoscuţilor sunt 

recunoscute și întărite ca o adeziune colectivă a Bisericii locale respective.  

Modelul cultului sfinţilor trebuie căutat în cultul obișnuit al morţilor 

(ritualul funerar al oricărui creștin) prin care se exprimă legătura de dragoste 

între cei vii și cei morţi. Acesta s-a extins treptat în comunitatea 

bisericească, s-a transformat în manifestări mai ferme, încadrându-se în 

cultul oficial al Bisericii locale. Exprimându-se apoi în forme stabile, 

                                                 
4 Creştinii celebrau în fiecare an amintirea martirilor în ziua morţii muceniceşti a acestora. 

Respectiva dată era considerată ziua naşterii pentru viaţa veşnică. 
5 Eusebiu de Cezareea, Smirna pe vremea împăratului Versus, Editura Institutului Biblic şi 

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, pp. 163-164.  
6 Georgios Mantzaridis, Morală Creştină, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 408. 
7 Eusebiu de Cezareea, Scrieri, partea întâia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 168. 
8 Ibidem, p. 172. 
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uniforme, din ce în ce mai numeroase, acest cult a fost acceptat și practicat 

de întreaga Biserică creștină. 

 În epoca persecuţiilor s-au întâlnit diferite forme de exprimare a 

cinstirii sfinţilor: 

a) Strângerea și păstrarea cu sfinţenie a rămășiţelor trupești ale 

martirilor – prin înmormântarea lor cu deosebită cinste. Sfântul Evanghelist 

Luca scrie:  

 „Bărbaţii cucernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare 

pentru el” (Faptele Apostolilor VIII, 2). 

Osemintele Sfântului Ignatie au fost duse în Antiohia și păstrate cu 

sfinţenie, osemintele Sfântului Policarp au fost așezate într-un loc cuviincios.  

„Cultul martirilor apare mai întâi la Roma, sub forma serviciilor 

funerare obișnuite care aveau loc în jurul mormintelor de martiri încă de la 

începutul secolului al II-lea și care după aceea au devenit oficiale.”9 

b) Păstrarea amintirilor mucenicilor – prin consemnarea în scris a 

vieţii, faptelor, a minunilor mucenicului în Actele martirice, care erau citite 

apoi în adunări liturgice, cât și prin instituirea sărbătorilor lor. De exemplu 

Actul Martiric Sava Gotul martirizat în anul 372 în Goţia. Primii creștini 

celebrau în fiecare an amintirea martirilor în ziua morţii mucenicești a 

acestora (ziua nașterii pentru viaţa veșnică). În aceste sărbători aveau loc 

adunări liturgice la mormintele martirilor, săvârșindu-se acolo Sfânta 

Euharistie. Se citeau Actele martirice, se împărtășeau participanţii și se 

îmbărbătau în lupta pentru apărarea credinţei. Vechile rânduieli bisericești 

prevedeau obligaţia de a respecta sărbătorile sfinţilor.„Să nu se lucreze în 

zilele Sfinţilor Apostoli, care au fost învăţătorii voștri în Hristos și v-au 

împărtășit Duhul Sfânt.”10 Autorităţile bisericești impuneau oficial, prin hotărâri, 

participarea la adunările liturgice pentru cinstirea memoriei martirilor. 

În secolul al VI-lea, în Antiohia, s-a introdus o sărbătoare comună a 

Tuturor Sfinţilor pentru că multe nume ale martirilor fie s-au pierdut, fie au 

rămas neînregistrate. Începând din anul 608 s-a introdus și în Apus această 

sărbătoare (mai întâi la 13 mai, apoi la 1 noiembrie). Nestorienii persani 

sărbătoreau pe toţi sfinţii în prima vineri de după epifanie, iar ortodocșii au 

fixat sărbătoarea amintită în prima duminică de după Rusalii. 

                                                 
9 Pr. prof. dr. Ene Branişte, „Despre cinstirea Sfinţilor în Biserica Ortodoxă”, în: 

Ortodoxia, revista Patriarhiei Române, nr. 1, Bucureşti, 1980, p. 46. 
10 Ion Mihălcescu, „Clasicitatea creştină a cultului Sfinţilor”, în: rev. Biserica Ortodoxă 

Română, nr. 3, Bucureşti, 1924, p. 46. 
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 c) Pelerinajele și construirea de biserici – închinate pomenirii 

martirilor (perioada I paleocreștină, sec. I-VI) și puse sub patronajul lor. 

Pelerinaje se făceau la mormintele martirilor sau la moaștele lor.  

 „Membrii comunităţilor care nu aveau martiri propii călătoreau 

individual sau câteodată în procesiuni impunătoare, în asemenea zile 

(Sărbătorile Sfinţilor) la mormintele martirilor din comunităţile apropiate. 

În Roma se grămădeau câteodată mare mulţime de oameni, care se duceau 

acolo cu acest scop.” 11 

În secolul al II-lea și după încetarea persecuţiilor, pelerinii se 

închinau la mormintele sau la moaștele sfinţilor, înălţau rugăciuni, pentru a 

primi ajutor sau tămăduiri de boli prin puterea mijlocitoare a acestora. 

Ducând în locul lor de origine numele fiecăruia și cultul sfinţilor vizitaţi, 

pelerinii au contribuit la extinderea cultului local al martirilor. 

În jurul obiectivelor de pelerinaj s-au format cimitire căci vechii 

creștini preferau și-și alegeau loc de mormânt cât mai aproape de 

mormintele martirilor. Alţi creștini doreau să poarte cu ei sau să li se pună în 

morminte, după moarte, părţi din Sfintele Moaște. S-au clădit orașe în 

preajma mormintelor de martiri vestiţi (Minneopolis, în jurul mormântului 

Sfântului Mucenic Mina din Egipt, Mitroviţa, orașul de origine al Sfântului 

Mucenic Dimitrie.). 

După jumătatea secolului al IV-lea s-au ridicat altare și paraclise 

închinate martirilor chiar pe mormintele lor. Aici aveau loc slujbe, cinstiri 

ale memoriei sfinţilor respectivi; astfel, mormintele martirilor deveneau 

Jertfelnice sau Sfântă Masă pentru săvârșirea Sfintei Euharistii. 

„O grijă deosebită avea episcopul Tomisului de Moaștele Sfinţilor 

uciși în Dacia Pontică (secolul al IV-lea) pentru numele lui Hristos. El 

adună unele din aceste moște în cripte martirice, peste care înalţă biserici 

rotonde sau adevărate basilici și rânduiește preoţi pentru pomenirea lor. O 

asemenea criptă zidită probabil la porunca lui este și cea de la Niculiţel, 

descoperită în anul 1971, unică în România, unde s-au așezat moaștele 

Sfinţilor ucenici Zootic Atal Camasie și Filip.”12 

                                                 
11 Idem, „Cultul Martirilor în Biserica primară”, în: rev. Biserica Ortodoxă Română, nr. 11, 

Bucureşti, 1924, p. 668. 
12 Protosingh. Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi 

Dunării de Jos, Galaţi, 1990, p. 23. 
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Sinodul VII Ecumenic (Niceea, 787) prin canonul 7 a consfinţit 

oficial așezarea părticelelor din moaștele sfinţilor la temelia Sfintelor Mese 

(din Bisericile Ortodoxe) și în Antimisele care ţineau locul altarelor. 

 d) Cultul sfintelor moaște – (rămășiţele trupești ale sfinţilor) 

începând din secolul al IV-lea se transportau cu mare cinste Sfintele Moaște 

din locurile îndepărtate în capitalele provinciilor și metropolelor bisericești. 

Aici li se aducea cinstea cuvenită. Exemplu: datorită împăratului 

Teodosie al II-lea au fost aduse la Antiohia moaștele Sfântului Ignatie Teoforul. 

Erau personalităţi care doreau să aibă părţi din Sfintele Moaște. Se 

fărâmiţau și se împărţeau moaște precum cele ale Sfinţilor Ghervasie și 

Portasie, se dezgropau și transferau moaștele sfinţilor în secolul VII în 

Apus. Papa Pascal aduce bisericilor din Roma trupuri de martiri din 

catacombele apropiate Romei. Acestea erau venerate de numeroși pelerini. 

e) Pomenirea și invocarea sfinţilor în rugăciuni și imne – prin acestea 

ne manifestăm credinţa în puterea mijlocitoare a sfinţilor pe lângă 

Dumnezeu în favoarea Bisericii luptătoare:   

„Și a venit un alt înger și a stat la altar, având cădelniţă de aur, și i 

s-a dat lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor 

sfinţilor pe altarul de aur dinaintea tronului”. „Și fumul tămâiei s-a suit, din 

mâna îngerului, înaintea Lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor” 

(Apocalipsa VII, 3-4). 

În secolul al IV-lea „diferitele categorii de sfinţi erau pomenite, 

nenominal, la Sfânta Liturghie, în strânsă legătură cu jertfa Sfintei 

Euharistii, în cursul rugăciunii generale de mijlocire pentru vii și pentru 

morţi (diptice) după sfinţirea Darurilor.”13 

Sfântul Chiril al Ierusalimului (+386) menţionează că după sfinţirea Darurilor  

„facem pomenire și de cei mai dinainte adormiţi, mai întâi de 

patriarhi, de profeţi, de apostoli, de mucenici, pentru ca Dumnezeu, prin 

rugăciunile și milostivirile lor, să primească cererea noastră.”14 

Formele de invocare a sfinţilor sau rugăciunile care sunt adresate 

sfinţilor au fost identificate în inscripţiile de pe mormintele martirilor din 

catacombe și de pe vechile sarcofage. 

                                                 
13 Pr. prof. Ene Branişte, Op. cit., p. 52. 
14 Sf. Chiril al Ierusalimului, „Cateheza V Mistagogic”, nr. 9, din volumul: Catehezele, 

traducere în română de Pr. dr. Fecioru, vol. II, Bucureşti, 1943, p. 570. 
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„În mormântul Sfinţilor apostoli Petru și Pavel... în catacomba Sfântului 

Sebastian s-a dat peste mai multe inscripţiuni, care sună astfel: Paule și Petre 

rugaţivă pentru Victor! Paule și Petre aduceţivă aminte de Sozomel.” 15  

Din secolul al IV-lea aceste forme devin din ce în ce mai numeroase 

și se încadrează în serviciul liturgic al Bisericii, pentru ca apoi din ele să se 

dezvolte rugăciuni pentru invocarea sfinţilor, imne religioase pentru 

proslăvirea faptelor, a minunilor lor. 

Sfântul Efrem Sirul este pildă pentru credincioși despre modul de 

adresare a rugăciunilor către sfinţi: 

„Binevoitorilor mucenici, care aţi răbdat chinuri pentru dragostea 

către Dumnezeu și Mântuitorul, și sunteţi plini de îndrăzneală înaintea 

Domnului, binevoiţi a mijloci pentru noi cei slabi și păcătoși și trândavi, ca 

să se pogoare asupra noastră harul Lui Hristos și să se lumineze 

întunecatele noastre inimi, spre a iubi pe Dumnezeu”16. 

Într-una din cântările Triodului sfinţenia divină este arătată 

credincioșilor prin sfinţi: „Ce vă vom numi pe voi sfinţilor? Heruvimi, că 

întru voi S-a odihnit Hristos; Serafimi, că neîncetat L-aţi proslăvit; Îngeri, că de 

trup v-aţi lepădat, sau Puteri că lucraţi cu minunile. Multe sunt minunile voastre 

și mai multe darurile; rugaţi-vă să se mântuiască sufletele noastre.”17 

În Minee este amplu dezvoltată ideea prezenţei și lucrării 

dumnezeiești în sfinţi ca în slava Sfântului Chiril: 

„Arătatu-te-ai părinte Chiril, temelie dumnezeiască a Bisericii, că ai 

înfruntat cugetele cele rele ale lui Nestorie cu cele douăsprezece hotărâri 

ale tale și ai lămurit deplin învăţătura despre Născătoarea de Dumnezeu. 

Căpetenie a ritorilor, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă 

mare milă.”18 

Imnul închinat Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan (30 

ianuarie) este o caracterizare a lucrării de extindere a Bisericii prin 

propovăduirea teologică: 

                                                 
15 Ion Mihălcescu, Op. cit., p. 669. 
16 Arhim. Veniamin Micle, „Cultul Sfinţilor oglindit în predicile patristice”, în: rev. 

Ortodoxia, nr. 1, Bucureşti, 1980, p. 111. 
17 Triod, ed. a VIII-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1970, p. 383. 
18 Mineiul pe ianuarie, ed. a VI-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 

Bucureşti, 1975, p. 285. 
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„Pe ogoarele Duhului, pe trâmbiţele adevărului, pe ritorii Cuvântului. 

Trâmbiţele cele tainice ale Duhului, pe purtătorii de Dumnezeu Părinţi..., ei au 

cântat în mijlocul Bisericii cântare teologică bine alcătuită Treimii.”19 

Diferiţii imnografi au alcătuit Acatiste, Paraclise de rugăciune, ce au 

fost considerate slujbe speciale pentru lauda și invocare sfinţilor. Roman 

Melodul (secolul al VI-lea) ar fi compus cam o mie de imne, dintre acestea 

păstrându-se circa 80, unul fiind „Fecioara astăzi”:  

„Fecioara astăzi pe cel mai presus de fiinţă naște  

Și pământul, peștera,  

Celui neapropiat aduce 

Îngerii cu păstorii slavoslovesc  

Și magii cu steaua călătoresc 

Că pentru noi S-a născut Prunc tânăr,  

Dumnezeu Cel mai înainte de veci.”20 

 f) elogiul (lauda sfinţilor) – era frecvent în Antichitatea clasică 

creștină prin cuvântări solemne (Panegirice). Grigorie de Nazians a rostit 

cuvântări pentru Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Athanasie al Alexandriei, 

Sfântul Ciprian, Sfântul Mamant.  

Grigorie de Nyssa a ţinut cuvântări în cinstea Sfântului Arhidiacon 

Ștefan, a Sfinţilor 40 de Mucenici, iar Sfântul Ioan Gură de Aur a predicat 

pentru Sfinţii Filogeniu, Ignatie, Vavila:  

„Că a stat în fruntea bisericii noastre, că a mântuit corabia aceasta 

de furtună, de vâltoare și de valuri, că a arătat mare îndrăznire către 

împărat, că și-a pus sufletul pentru voi și că a primit junghierea aceea 

fericită, pe acestea și pe cele ca acestea le voi lăsa dascălilor mai în vârstă 

și părintelui nostru de obște, ca ei să vorbească despre ele. Faptele mai 

vechi ale Sfântului Vavila pot să vi le povestească bine și cei bătrâni, dar pe 

cele ce s-au petrecut de curând... pe acelea vi le voi povesti eu...”21 

 g) zugrăvirea chipurilor și a faptelor sfinţilor în icoane și în picturi 

murale – practică ce se confundă cu începutul creștinismului. 

O mărturie grăitoare, în acest sens, o reprezintă picturile din 

catacombe, locuri de cult și de înmormântare a creștinilor în secolele I-III. 

                                                 
19 Ibidem, p. 447. 
20 Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti, ediţie revizuită şi adăugită, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999, pp. 416-417. 
21 Sf. Ioan Gură de Aur, „Cuvânt de laudă la Sfântul Mucenic Vavila”, în: Predici la 

Sărbători Împărăteşti şi cuvântări de laudă la Sfinţi, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, p. 293. 
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Istoria muceniciei Sfintei Eufimia a fost pictată pe pânză, iar tabloul 

a fost atârnat lângă mormântul său. Această mărturie a fost prezentată la 

Sinodul al VII-lea Ecumenic. 

Sfântul Grigorie de Nyssa care: 

„Obișnuia să meargă la hramul Sfântului Teodor Tiron, în satul 

Euhaita, ne informează că acest sfânt avea acolo o Biserică falnică și o 

pictură bogată, încă înainte de Sinodul al II-lea Ecumenic”22. 

h) adoptarea numelor sfinţilor ca nume de botez – de către persoane, 

prin care se păstra amintirea sfinţilor în viaţa creștină. Apelând la această 

formă de cinstire a sfinţilor, creștinii își asigurau protectori, modele de viaţă, 

stimulente pentru imitarea virtuţilor sfinţilor. 

Dionisie al Alexandriei (+265) spune că în vremea sa, la Alexandria, 

erau foarte răspândite pentru creștini numele de Petru și Pavel, apoi numele 

de Ioan. Martirii din Palestina purtau mai ales numele de: Ilie, Ieremia, 

Isaia, Samuel, Daniil. (La Eusebiu, VII, cap. XXV, nr. 14). 

În Antiohia, Sfântul Hrisostom cerea credincioșilor să pună copiilor 

nume nu la întâmplare, ci din cele purtate de cei „bineplăcuţi Lui Dumnezeu”23. 

La creștinii ortodocși din România sunt răspândite numele: Ioan, 

Maria, Vasile, Andrei etc. ca o mărturie a cinstirii ce-o aducem sfinţilor. 

„Răspândirea ulterioară a numelor creștine reflectă nevoia de a lega 

identitatea individului de un sfânt. Un nume creștin înseamnă o nouă 

identitate legată de o nouă naștere”24. 

Formele de manifestare a cinstirii sfinţilor în epoca persecuţiilor erau 

mărginite de locul ori ţinutul în care trăise și pătimise martirul respectiv sau 

i se păstrau Sfintele Moaște. 

Cultul sfinţilor de origine mai nouă, neomartiri (sfinţii naţionali ai 

unor Biserici ortodoxe autocefale etc.), a rămas la Biserica locală de 

provenienţă a fiecăruia. S-au introdus câteva nume ale neomartirilor greci 

sau ale Sfinţilor naţionali în Sinaxarele românești (Sfântul Naum, făcător de 

minuni – 23 decembrie, Dimitrie, mitropolitul Rostovului –21 septembrie). 

Renumele unor sfinţi, pelerini, mutarea și împărţirea moaștelor unor 

sfinţi (mucenicii Ghervasie și Protasie), bisericile ridicate în cinstea lor, 

                                                 
22 Pr. prof. Teodor Bodogaie, „Câteva ştiri mai puţin cunoscute despre martiri şi despre 

moaşte”, vezi corespondenţa Sfântului Vasile cel Mare, în rev. Mitropolia Ardealului, nr. 3, 

Sibiu, 1986, p. 25. 
23 Pr. prof. dr. Dumitru I. Belu, „Cinstirea sfinţilor în biserica Ortodoxă”, în: rev. 

Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 2, Iaşi, 1970, p. 32. 
24 Peter Brown, Cultul sfinţilor, Editura Ceus Press, Bucureşti, 1996, cap. III, p. 66. 
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circulaţia actelor martirice și a vieţii sfinţilor, vizitele pe care le făceau 

credincioșii comunităţilor învecinate cu prilejul sărbătoririi martirilor au 

contribuit la extinderea cultului sfinţilor. 
„Pentru a spori și mai mult măreţia praznicului de hram, care se ţine 

în fiecare an în biserica noastră în cinstea martirilor, Sfântul Vasile invită 
la Cezareea episcopi recunoscuţi și preţuiţi de poporul credincios pentru 
statornicirea lor în mărturisirea și apărarea crezului niceean.”25 

După ce Biserica și-a întărit conștiinţa unităţii ei, schimbul de martiri 
între diferite metropole creștine a contribuit mult la extinderea și 
generalizarea cultului martirilor. Din secolul al IV-lea Biserica din Roma a 
adoptat sărbătorile martirilor africani (Episcopul Ciprian al Cartaginei – 14 
septembrie), iar Biserica africană a adoptat aniversările anuale ale unor 
sfinţi romani (Sfinţii Apostoli Petru și Pavel – 23 iunie) sau orientali (Sfânta 
muceniţă Eufimia din Calcedon – 11 iulie 307). 

Potrivit predicilor patristice, Biserica Ortodoxă a depus eforturi pentru 
păstrarea și transmiterea neschimbată a tradiţiei privind cultul sfinţilor:  

„...Toate avuţiile acestea pământești se duc și pier cu vremea. Dar 
vistieriile cele duhovnicești rămân veșnic și necontenit în aceeași înflorire. 
Strălucesc de prospeţime și aruncă până departe slava strălucirii lor” 26. 
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„Pe-aici pe undeva, printr-o pădure 

Când simte osteneala și-i e greu, 

Căutător al unor spaţii pure 

Aici coboară însuși Dumnezeu.” 

 (Adrian Păunescu, Capodopera de pe Cerna) 

 

România este o ţară frumoasă, cu bogăţii naturale nepreţuite, cu o 

societate modernă în care tehnologizarea și informatizarea au atins cote 

înalte și există libertatea individului. Avem toate motivele să trăim fericiţi la 

noi în ţară și totuși..., lipsește ceva. Acel „ceva” pe care îl tot căutăm și la 

care tot visăm de la evenimentele din '89 încoace. Ȋl căutăm pe alte 

meleaguri, nu la noi acasă. Ne-am câștigat dreptul de a trăi în libertate, dar 

ne-am pierdut rădăcinile. Pribegim prin lume în căutarea „binelui” și abia 

dacă ne mai amintim de acasă, de noi, de părinţi, de bunici, de strămoși. De 

atâta umblet ne-am pierdut pe noi înșine, sistemul de valori morale ni s-a 

răsturnat și nu mai știm ce vrem cu adevărat și ce nu, ce e moral și ce nu. 

Morala are universalitatea ei, iar nucleul acestei morale este iubirea, 

mila, compasiunea. În ceea ce privește preceptele morale și cele religioase, 

Mântuitorul Iisus Hristos este modelul acestei morale. Fără Hristos, etica și 

moralitatea devin relative. Acesta este pericolul care pândește condiţia 

umană în secolul nostru.  

Dacă opusul frumosului este urâtul, opusul răului este binele, în 

cazul iubirii, opusul acesteia nu este ura, ci indiferenţa, nepăsarea. Și trebuie 

conștientizat faptul că unul dintre pericolele mari ale lumii contemporane 

este cel al cinismului și al indiferenţei.  

Trăim vremuri în care cei mai mulţi oameni sunt orientaţi mai 

degrabă spre valorile materiale, existând un materialism și o dorinţă de 

consum și de definire a omului nu prin ceea ce el ar trebui să fie în 

dimensiune morală, religioasă și spirituală, ci prin ceea ce posedă. Ne aliem 

în grupuri de amici sau prieteni nu după valorile sufletești, ci după statutul 

social, după avutul fiecăruia.  

Moralitatea din punct de vedere creștin urmărește ridicarea omului la 

o viaţă spirituală autentică și profundă, așa cum rezultă din învăţătura 
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creștină, aceasta neputând fi dobândită decât prin însușirea bunurilor harice 

ce se găsesc în Biserică dăruite de Iisus Hristos Domnul, iar finalul acestei 

lucrări este ajungerea la scopul ultim și anume asemănarea cu Dumnezeu.  

Viaţa morală creștină nu este doar o sumă de deprinderi, o însușire 

mecanică, ci ea este o comuniune de viaţă între noi și divinitate și cu 

întreaga creatură. Între religie și morală există un raport, o legătură, căci 

religia prin variata sa expresie a legăturii dintre Dumnezeu și om va avea 

influenţă considerabilă asupra conduitei oamenilor nu numai în raportul lor 

cu Dumnezeu, ci și cu aproapele. 

Morala creștină impune ideea de sancţiune și lucrează cu ea, adică 

învaţă că virtutea sau fapta bună trebuie răsplătită, iar viciul sau fapta rea 

trebuie pedepsit/ă. În morala creștină ideea de libertate este cea care 

formează specificul actelor religioase și morale, deoarece știm că religia este 

raportul conștient și liber al omului cu Dumnezeu, iar morala poate fi 

caracterizată ca știinţa actelor libere ale omului. Orice act prin care se 

manifestă raportul omului cu Dumnezeu nu este cu adevărat religios dacă el 

nu este pe deplin liber în săvârșirea lui, după cum cea mai nobilă faptă nu 

este morală dacă autorul ei nu a săvârșit-o într-un mod cu totul liber.  

Alături de legea morală, care este norma obiectivă a moralităţii, 

conștiinţa morală este norma subiectivă a moralităţii. Conștiinţa are caracter 

personal și subiectiv, ea fiind organul de cunoaștere și de manifestare a legii 

morale în fiecare om. Cu ajutorul conștiinţei omul este în stare să judece și 

să aprecieze orice problemă din viaţa lui și a semenilor săi.  

Conștiinţa morală este o realitate la care participă toate puterile 

sufletești: raţiune, voinţă și sentiment, fiind o manifestare integrală a 

sufletului nostru, a eului nostru. Conștiinţa morală aparţine naturii umane, 

este judecata practică a sufletului nostru, care ne spune în cazuri concrete să 

facem o faptă pentru că este morală sau să nu facem pentru că este imorală.  

Morala filozofică însă reprezintă un domeniu conceptual ce vizează 

proiectarea unui model exemplar pliat pe realitatea umană. Etica aduce o 

perspectivă teoretică despre viaţa morală, adăugând cunoștinţe și convingeri 

capabile să dirijeze subiectivitatea umană cu scopul de a oferi vieţii sens 

printr-o unitate armonioasă a valorilor umane. 

Morala cuprinde tipuri ideale, valori, norme și modele exemplare 

prin care se intenţionează stabilirea raporturilor dintre oameni. Concepţiile 

morale prezintă criterii și modele pline de valoare, ce sunt arătate ca 

exigente pentru fiecare faptă săvârșită imediat de către o fiinţă umană în 

diverse situaţii de viaţă. Valorile morale reprezintă aspiraţii validate social, 
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acceptate de o întreagă societate, acestea fiind atribuite anumitor persoane, 

comportamente sau acţiuni. Aceste valori morale se raportează la realitatea 

înconjurătoare și la anumite nevoi și aspiraţii umane, fiind necesară 

polarizarea și ierarhizarea realităţilor imediate. Valorile umane reprezintă o 

sferă ideală spre care omul aspiră, însă aceste norme nu doar recomandă, ci 

și formulează imperative, cum ar fi:,,trebuie să”,,,este necesar ca să” etc. 

Pentru a-și formula și a-și stabili idealurile necesare convieţuirii într-o 

comunitate, societatea se bazează pe convenţii, pe reguli ce creează 

constrângeri tuturor reacţiilor psihosociale astfel încât societatea impune 

disciplină și îndrumă relaţiile interumane. 

O viaţă morală este bazată pe naturaleţe sufletească și spirit 

comunitar și de aceea sentimentele morale devin criterii validate moral. În 

general, actele morale sunt determinate de sentimente morale, însă 

participarea afectivă a omului la aceste acte nu este obligatoriu morală. Din 

această cauză sentimentele morale pot fi confundate: compasiunea poate fi 

falsă, simpatia poate fi din interes, în funcţie de preferinţe și de anumite 

conjuncturi. Din punct de vedere religios, iubirea faţă de aproapele devine 

un imperativ:,,Iubește-ţi aproapele ca pe tine însuţi” (Sfânta Scriptură), 

altfel spus iubești și respecţi în primul rând calitatea de om din tine însuţi și 

din celălalt, aproapele tău. Iubirea faţă de oameni reprezintă îndemnul 

sufletesc de a împărtăși ceea ce este sacru în fiecare om, îndemn ce ţine de o 

conștiinţă morală văzută ca o normă subiectivă a legii morale, o regulă internă a 

fiinţei noastre prin care vedem în noi, simţim, gândim, lucrăm și trăim. 

Percepţia societăţii de astăzi asupra moralităţii este diferită, dar are la 

bază ideea că moralitatea determină acţiunile și alegerile noastre în viaţă. 

Cei care nu respectă normele morale și nu au încredere morală, își vor 

justifica acţiunile printr-o gândire critică asupra a ceea ce este morala în care 

noi trăim, în care ne-a fost dat să trăim, moralitatea fiind cea care poate lărgi 

limitele libertăţii oamenilor, libertate care presupune în mod obligatoriu 

responsabilitate.  

Este necesară distincţia între a trăi liber și a fi liber, deoarece trăind 

așa cum vrea, omul nu este liber și devine un limitator al libertăţii celorlalţi. 

Pentru a fi liber, în primul rând, trebuie să fii responsabil de alegerile și 

actele tale și să dai dovadă de voinţă, de cunoaștere și de sensibilitate 

întrucât orice act voit presupune o motivaţie inconștientă, cu urmări 

inevitabile asupra celorlalţi. Se poate vorbi în societatea de astăzi despre 

instabilitate morală, ce are la bază egoismul și lipsa de loialitate, valori 

negative ce tulbură și degradează fiinţa umană. Pentru a avea coerenţă și 
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consistenţă morală, omul are nevoie de valori morale elementare, precum 

simplitatea, sinceritatea, încrederea, generozitatea, compasiunea, curajul, 

simţul dreptăţii, valori ridicate la rangul de virtuţi, necesare societăţii 

noastre actuale, aflate în plină transformare. (Morar, ziarul Lumina) 

Nerespectarea moralei atrage după sine o sancţiune nescrisă, bazată 

pe psihologia publică. De exemplu, cel care comite furt și este prins asupra 

faptului este pedepsit atât juridic, cât și moral; însă cel care nu este darnic cu 

o altă fiinţă care are nevoie de gestul său altruist, acela nu poate fi 

condamnat și pedepsit din punct de vedere juridic, dar, moralmente, se face 

vinovat de lipsa iubirii faţă de aproapele și de zgârcenie, altfel spus se face 

vinovat de lipsă de morală. 

Lipsa valorilor morale presupune,,un minus al fiinţei”, deoarece 

neavând dispoziţia religioasă și morală în același timp nu ești un om 

complet, întreg, un om profund moral. Neputinţa de a empatiza cu nevoia 

sau cu durerea celuilalt, incapacitatea de a dărui și a te dărui, refuzul de a 

ajuta pe celălalt și puterea de a ignora răul, toate reprezintă o nesimţire atât 

în plan pur biologic, cât și în natura umană, ceea ce este mult mai grav. 

Reperele morale în ziua de zi s-au schimbat, se poate spune că s-au 

inversat. În viaţa de zi cu zi primează materialismul, dorinţa de consum și de 

posesiune a cât mai multor lucruri, chiar dacă acestea nu-i aduc omului 

niciun folos. Fiinţa umană nu mai încearcă să se definească prin ceea ce este 

și ceea ce ar trebui să fie din punct de vedere moral și religios, ci se 

definește prin ceea ce posedă. Principiul posesiunii capătă din ce în ce mai 

mult teren pe scena societăţii actuale, iar unii oameni gândesc și înţeleg să 

trăiască în ideea că ei sunt ceea ce au reușit să dobândească material și cu 

cât au mai mult, cu atât pot stăpâni mai mult peste ei înșiși, peste ceilalţi, 

peste lucruri sau peste relaţiile dintre ei cu celelalte persoane. Există o 

tendinţă de a consuma și de a stăpâni cât mai mult, astfel lăcomia dictează 

multe dintre acţiunile și alegerile noastre în viaţă pentru a ajunge în posesia 

lucrului râvnit. A poseda înseamnă a deţine cu lăcomie, iar lăcomia aceasta 

nu are limite, pentru că obţinerea unui anumit lucru ne face să ne dorim 

mereu din ce în ce mai mult, uitând că suntem fiinţe muritoare, finite, iar 

bunurile materiale nu ne ajută în viaţa viitoare, cea veșnică. Uităm, de 

asemenea, de aproapele nostru, care, ca și noi, este supus acelorași dorinţe și 

nevoi legitime, este măcinat de aspiraţii și are și el drepturi egale cu noi. Nu este 

bine să urmărim în viaţă a avea, a poseda cât mai mult, pentru că lăcomia și lipsa 

cumpătării ne degradează moral, ne dă un minus calităţii vieţii. 
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Realitatea socială din ţara noastră ne arată un lucru trist și deloc 

benefic. Copiii și tinerii din ziua de astăzi nu mai acceptă modele ale 

moralităţii, pe cele ale înaintașilor lor, ci doresc alte modele de valori 

adaptate la vremurilor pe care le trăim. În societatea actuală ne confruntăm 

cu lipsa de moralitate și de respect reciproc între oameni, tânăra generaţie 

părând a fi divizată între normele etice sociale și propria satisfacţie pe care o 

împlinește tocmai prin încălcarea tuturor acestor norme morale. Dacă 

contextul afectiv și educativ este defectuos în familie și în școală, atunci 

valorile morale ale copilului se vor dezvolta în consecinţă cu acesta, iar 

comportamentul ulterior al copilului va fi rezultatul acestui eșec. 

Profesia didactică are o dimensiune umană extrem de puternică, fapt 

care implică nu doar cunoștinţe și competenţe, ci și atitudini, valori, etos, 

într-un cuvânt o conștiinţă profesională și morală. Cadrul didactic nu este 

doar un agent,care se supune unui sistem de norme, ci și un actor, care se 

investește în ceea ce face, conferă semnificaţii, trăiește activitatea cu elevii, 

cu un indice de intervenţie personală importantă. Activitatea profesorului nu 

poate fi în întregime canonizată și redusă la norme și reguli rigide, la 

standarde profesionale care, deși necesare, nu pot acoperi întreaga arie a 

situaţiilor în care se află profesorul. Cadrul didactic funcţionează într-un 

spaţiu de relativă incertitudine, de urgenţă și chiar de risc, de aceea 

profesionalizarea activităţii didactice nu se reduce la asimilarea sistematică 

a unor competenţe descrise de standardele profesionale, ci presupune o 

utilizare euristică și creativă a acestora în situaţii și contexte educaţionale 

care cer acest lucru. Profesionalizarea trebuie să includă (pe lângă 

cunoștinţele și competenţele profesionale) și scheme de gândire și 

raţionament, de interpretare, de creare de ipoteze, de anticipare, de decizie. 

În urma cercetării pe baza unui chestionar și a analizei răspunsurilor 

date de elevi (răspunsuri care au ca principal subiect moralitatea cu valorile 

ei, dar și concepţiile și poziţiile tinerei generaţii în raport cu comunitatea, cu 

familia și ţara în care trăiesc), s-a remarcat existența unor elemente ce duc la 

concluzia că în zilele noastre ne confruntăm cu o adevărată criză de valori 

morale. Tinerii au concepţii total diferite de ale părinţilor și bunicilor lor. 

Acest lucru n-ar fi rău dacă ar fi vorba de idei novatoare care să conducă la 

un progres atât în plan fizic sau moral, cât și în plan spiritual. Din nefericire 

lucrurile stau diferit. 

La o analiză mai atentă a răspunsurilor date de subiecţi se poate 

constata că: 
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- tinerii sunt de părere că actuala clasă politică care ne conduce nu 

constituie un model de moralitate. Ȋn opinia tinerilor, prin acţiunile pe care 

clasa politică le întreprinde nu se urmăresc interesele întregii societăţi 

românești, ci doar a unui segment din aceasta, afirmând totodată că nu se 

simt reprezentaţi de nicio formaţiune politică, lucru care îi determină să fie 

neîncrezători în viitorul ţării, determinându-i să-și facă planuri pentru a 

pleca în afară; 

- aproape toţi tinerii consideră că mass-media nu promovează 

adevăratele valori. De asemenea minciuna este prezentă și ea se întâlnește 

chiar la vârful societăţii, la cei ce ne conduc; 

- corupţia este prezentă în toate structurile, iar încercarea de a te 

afirma în diverse domenii în mod corect și cinstit este sufocată de corupţie 

încă de la început; 

- majoritatea tinerilor – indiferent de mediul din care aceștia fac 

parte – consideră că știinţa a inventat tot felul de mijloace care fac ca omul 

să descopere lucruri care îl fac fericit. Inventarea reţelelor de socializare 

reprezintă pentru tineri un progres uriaș, iar telefoanele inteligente și 

programele de calculator performante le-au îmbunătăţit viaţa și cunoștinţele; 

- majoritatea tinerilor consideră că suntem manipulaţi și că nu mai 

putem lua decizii în concordanţă cu sentimentele și valorile noastre morale. 

Sunt promovate „anti-modele”, care prin diverse artificii realizează averi 

care de fapt nu au nicio legătură cu munca cinstită, cu perseverenţa sau cu 

ordinea morală; 

- familia nu mai ocupă locul meritat, iar ca instituţie socială aceasta a 

decăzut. Este de remarcat faptul că este mai puţin preferată familia ca 

partener în petrecerea timpului în comparaţie cu grupul. Familia este mai 

importantă pentru tinerii ce locuiesc la sat unde se mai păstrează încă tradiţii 

și obiceiuri din trecut și unde relaţiile între membrii familiei sunt mai 

strânse și ţin de conservatorism; 

- tinerii sunt de părere că trebuie să-și găsească profesii care să le 

aducă venituri mari și imediate, deoarece „timpul înseamnă bani”, de aici 

concluzia că banul reprezintă pentru tineri în general adevăratul sens al 

vieţii. Atât tinerii din mediul urban, cât și cei din mediul rural sunt orientaţi 

spre consum și consideră că fără bani omul nu reprezintă mare lucru. 

Aceasta demonstrează că valorile morale pierd teren considerabil în faţa 

valorilor materiale; 
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- în ceea ce privește trăsăturile morale pe care individul ar trebui să 

le aibă, toţi tinerii sunt ușor derutaţi, neștiind cu precizie care dintre acestea 

ar trebui să ocupe primul loc în sistemul lor de valori; 

- trebuie remarcat faptul că ne confruntăm în prezent cu un avid 

conflict între generaţii, care uneori a dus la confruntări agresive între 

acestea, motivul ar putea să fie faptul că tânăra generaţie manifestă mai 

puţin respect faţă de valorile morale în general și faţă de persoanele mai 

vârstnice îndeosebi. Tinerii consideră că generaţiile bunicilor și părinţilor 

lor sunt depășite de progresul tehnic - în accepţiunea lor - deoarece nu știu 

să folosească un telefon inteligent sau nu au cont pe facebook și că părinţii 

au concepţii învechite care nu mai sunt în concordanţă cu prezentul; 

- prezenţa tinerilor în situaţii în care au avut de a face cu persoane 

care erau mai naive sau nu cunoșteau (din diferite motive) datele anumitor 

probleme i-au determinat pe aceștia să se amuze sau să-i batjocorească, alţii 

găsind prilejul oportun să se răzbune. Acest lucru nu face decât să scoată în 

evidenţă caracterul agresiv al tinerei generaţii, lipsa de afectivitate, de 

înţelegere pentru semeni. Fenomenul este mai prezent în rândul tinerilor de 

la oraș, unii dintre tinerii din mediul rural fiind mai maleabili, mai toleranţi. 

De asemenea se poate remarca faptul că tinerii ce provin din familii unde 

părinţii sunt oameni simpli au opinii conservatoare și consideră că trebuie să ne 

pese de alţii, să fim înţelegători cu semenii noștri, tradiţionalismul de care dau 

dovadă aceștia fiind cel la care societatea noastră trebuie să se întoarcă. 

- în ceea ce privește sacrificiul pentru semeni, studiul arată că tinerii 

nu sunt dispuși să se sacrifice pentru alţii, ei având o înclinaţie spre 

individualism și nepăsare. Nici apărarea ţării nu constituie un motiv de 

sacrificiu pentru tineri, aceștia fiind de părere că ţara omului este acolo unde 

îi este lui bine și sunt gata oricând să plece în căutarea acestui bine. 

Tinerii noștri au nevoie de o trezire la realitate. Să spunem copiilor 

noștri că Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân și atâţia alţii au 

trăit cu demnitate și s-au jertfit nu numai pentru ei, ci și pentru semenii lor, 

pentru tot acest popor român de atunci, de azi și de mâine. 

Trebuie să ne unim forţele, toţi din această ţară și să luăm măsuri 

care să ne facă să ne întoarcem la adevăratele valori morale ale neamului 

românesc, să promovăm tradiția și modul de viață sănătos al înaintașilor 

noștri, iar acest lucru trebuie făcut imediat, altfel ne pierdem ca naţie. 

Să-i învăţăm pe tineri să trăiască cu demnitate, să facă tot ce le stă în 

putinţă pentru a contribui la mai binele ţării și al neamului lor și să nu uite 
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cuvintele înţelepte ale înaintașilor lor: „Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-în 

țara mea.” 

Avem datoria morală ca dascăli, formatori și modelatori de opinii și 

caractere, de a găsi mijloacele prin care să ne aducem tinerii acasă, căci 

acasă este Romȃnia; celelalte... sunt doar alte ţări, nu sunt ACASĂ. 
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Profesorul Emil Turdeanu a rămas un nume în știinţa românească și 

în străinătate. Din păcate, a scris mai mult în exil. A fost slavist, specialist în 

texte vechi slavone și, în general, în vechea literatură românească, dar a 

scris și studii politice despre România. 

 S-a născut în Ardeal, la 10 noiembrie 1911, la Șibot, în judeţul Alba. 

Tatăl său, Ilie, era din Turda, iar mama, Ana Olteanu, era de lângă Săliște. 

Despre ea a vorbit cu multă dragoste și emoţie, pentru că a fost cea care i-a 

insuflat dragostea de ţară și de neam. Au fost trei copii. Emilian Turdean, 

cum este trecut în actul de botez ortodox, avea șapte ani la Marea Unire de 

la 1 Decembrie 1918.  

Studiile le-a făcut la Alba Iulia, București și după aceea la Paris. De 

asemenea, a urmat stagii de documentare în Bulgaria, la Sofia și în 

Iugoslavia, la Belgrad. La cursurile lui Nicolae Cartojan și-a dat seama că 

vechea literatură românească este ceea ce-l interesează în mod deosebit, 

alegându-și această specialitate. În 1943, viitorul profesor Turdeanu s-a 

căsătorit cu Laetiţia Cartojan, fiica profesorului său, Nicolae Cartojan. 

Refuzând, după instaurarea regimului comunist, să se înapoieze în ţară, a 

rămas în Franţa. Cariera sa universitară a fost dedicată României și culturii 

românești. Doctoratul în litere l-a luat la Universitatea din București, la 

Facultatea de Litere, în 1943 și, la Paris, a fost angajat la Sorbona, ca lector 

de română, de profesorul Mario Roques și apoi de profesorul Jean Boutière, 

la Centrul Naţional al Cercetării Știinţifice din Franţa (C.N.R.S.), unde din 

octombrie 1948 până în octombrie 1976 a fost întâi cercetător, apoi cercetător 

principal, ajungând și maître de récherche, iar un an mai târziu, s-a pensionat. 

Pentru a i se recunoaște valoarea muncii, Emil Turdeanu a fost numit maître 

de récherche honoraire. Laetiţia Cartojan, soţia profesorului, a fost numită 

lector de română la Sorbona, ca o continuare a activităţii profesorului. 

După pensionarea de la Paris, Universitatea din Roma i-a încredinţat 

catedra de limbă și literatură română, până la pensionarea definitivă, când s-a 

înapoiat în locuinţa lui de lângă Paris. 

 În anul 1990 i-a murit soţia. Moartea soţiei a dus la o stare psihică 

proastă a profesorului Turdeanu, fiind și el bolnav s-a mutat într-o casă de 

odihnă a bătrânilor profesori și cercetători de la Universitate și de la CNRS. 
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Din păcate, nu mai putea să scrie, mâna fiindu-i paralizată. Prietenii aflau 

vești despre profesorul Turdeanu de la fiul său, arhitect lângă Bordeaux. 

 În studiile sale, Emil Turdeanu a fost preocupat toată viaţa de cultura 

română și de România. Cu alţi români din exil, a dus lupta în Franţa și în 

alte ţări, împotriva regimului comunist. A activat în comunităţile românești 

din exil, luând parte la toate acţiunile lor: a fost membru activ al comunităţii 

din Franţa și din Germania unde a publicat în revista Apoziţia și în SUA a 

fost membru al Academiei Româno-Americane de Arte și Știinţe, 

participând la congresele anuale ale acesteia și publicând în Journal ARA și 

luând atitudine alături de ceilalţi membri împotriva regimului comunist din 

ţară. El a fost membru în Comitetul Executiv până în 2000. 

 După o jumătate de secol trăită în exil, ani de interdicţie aproape 

totală a numelui său, pentru că studiile sale ajungeau numai la Biblioteca 

Academiei și ele erau consultate în sala III, cu publicaţii „secrete”, doar cu 

semnătură specială, profesorul Emil Turdeanu nu este cunoscut suficient în 

cercul specialiștilor, cu toate că lucrările sale principale au apărut la cele 

mai cunoscute reviste din Europa. 

 Activitatea știinţifică a lui Emil Turdeanu, începută în ţară, cu un 

studiu publicat în 1932, s-a desfășurat mai ales în revista „Cercetări literare” 

de sub conducerea profesorului Nicolae Cartojan, membru al Academiei 

Române, unde a publicat șase studii dezvoltate precum și teza sa de doctorat 

dar și în alte reviste,în „Buletinul Institutului Român din Sofia”, pe care l-a 

înfiinţat, și în „Studii literare”, de sub direcţia profesorului Dumitru 

Popovici de la Universitatea din Cluj. 

 În 1933, Profesorul Nicolae Cartojan, l-a trimis pentru completarea 

specializării în literatura și cultura veche românească cu studii de slavistică, 

la Sofia, iar în 1935 Consiliul Facultăţii de Litere îl recomandă pentru o 

bursă la Școala Română din Franţa. În noiembrie 1938, Rectorul 

Universităţii din Paris îl numește lector de limba și literatura română la 

Sorbona, pe baza recomandării profesorilor Mario Roques și Jean Boutière. 

În același timp, merge în două veri la Belgrad, unde culege un bogat 

material privind vechile legături culturale dintre români și sârbi și făcând 

astfel posibilă publicarea unor articole despre aceste legături culturale.  

 În timpul războiului, pe baza pregătirii sale ca slavist și în urma unui 

concurs de lector universitar, care a avut loc la București și în care a fost 

clasat primul, Emil Turdeanu a fost trimis de Statul Român ca profesor la 

Institutul Român din Sofia, urmând să ocupe și postul de lector la 

Universitate, dar din păcate i s-a refuzat crearea unui asemenea post.  
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În 1942 își susţine teza de doctorat cu subiectul „Manuscrisele slave 

din timpul lui Ștefan cel Mare”, iar la începutul anului 1944 se întoarce în 

Franţa și își reia postul de la Sorbona, de data aceasta ca „chargé de cours”. 

Un an mai târziu, și-a susținut teza de diplomă de la École Pratique des 

Hautes Études, cu subiectul „La littérature bulgare du XIVe siècle et sa 

diffusion dans les pays roumains”, în care demonstrează că opinia după care 

literatura slavă din ţările române ar fi fost rezultatul unei imigraţii masive de 

cărturari slavi sud-dunăreni refugiaţi din calea cuceririi turcești, nu este 

adevărată. Teza s-a tipărit în Colecţia de studii a Institutului slav de la Paris. 

 În octombrie 1948, a colaborat și a lucrat la Centrul Naţional de 

Cercetări Știinţifice al Franţei, unde și-a încheiat stagiul, după 28 de ani în 

1976 ca „Maître de recherche honoraire”. După aceea, este invitat de 

Rectorul Universităţii din Roma să preia conducerea catedrei de limba și 

literatura română. În urma unui concurs pe care îl câștigă cu unanimitate de 

voturi, Ministerul Italian al Instrucţiunii Publice îi acordă titlul de profesor 

universitar, titlu care la Sorbona îi fusese refuzat, pentru că nu a mai susţinut 

un doctorat și acolo. 

 În Franţa a colaborat la „Revue des Études slaves”, unde timp de 30 

de ani a publicat 15 studii și articole. De asemenea, a publicat în „Revue de 

l’histoire des Religions” și în periodicul „Revue des Études Roumaines”, pe 

care el a înfiinţat-o și de a cărei redacţie s-a ocupat peste 20 de ani, dar și în 

„Fiinţa românească”, pe care a condus-o împreună cu Virgil Ierunca. În 

Anglia, a colaborat la „Slavonic and ast European Review” și la „Oxford 

Slavonic Papers”. În Germania, a colaborat la Sud-Öst Institut din München 

și la „Die Welt der Slaven” din Wiesbaden. În Olanda, la „Journal for the 

Studies of Judaism”. În Italia, la „Rivista di studi bizantini e slavi”, în al 

cărei comitet de redacţie a și fost cooptat, la „Studi bizantini e neoclasici”, 

la „Ricerche slavistiche”. În Grecia, a tipărit o carte care a inaugurat colecţia 

de publicaţii a „Asociaţiei slaviștilor de la Universitatea din Salonic”. În 

sfârșit, în Statele Unite a publicat două lucrări, în revista „Romanian 

Studies”, condusă de fostul său student de la Sorbona, profesorul Keith 

Hitchins, de la Universitatea din Urbana (Illinois) și a fost membru activ al 

ARA-ei din Los Angeles. Menționăm că Profesorul Keith Hitchins a fost 

decorat în 2017 de către Președintele României, Klaus Werner Iohannis, cu 

ordinul Pentru Merit în grad de mare ofițer1. Din motive de sănătate profesorul 

                                                 
1 Marian Petruța, Profesorul Keith Hitchins decorat de România cu ordinal național 

„Pentru Merit”, în: Romanian Times nr. 330, Portland, California, mai 2017, p. 15. 
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Hitchins nu a putut fi prezent în București și festivitatea de acordare a acestui 

ordin a avut loc la University of Illinois – Urbana-Champaign, ordinul fiindu-i 

înmânat de către ambasadorul României la Washington, George Maior. 

Sub egida Academiei Româno-Americane (ARA), a scos volumul 

Modern Romania: The Achivement of Romanian Unity și a primit premiul în 

1988, alături de alţi mari oameni de cultură din exil.  

 Principalele preocupări știinţifice ale profesorului Emil Turdeanu au 

fost literatura română veche, literatură religioasă apocrifă și istoria 

românească și sud-est europeană. Primele două au fost regrupate în volume: 

un volum de 517 pagini intitulat Études de littérature roumaine et d’ecrits 

slaves et grecs des Principautés roumaines, Brill, Leyda, în 1985 și altul de 

497 pagini intitulat Apocryphes slaves et romains de l’Ancien Testament, 

tipărit tot de Editura E. J. Brill, din Leyda, în 1981. Celelalte lucrări 

știinţifice nu au fost strânse într-un volum până astăzi, ele cuprinzând multe 

studii despre aspecte din istoria politică și culturală a României, precum și 

capitole referitoare la relaţiile românilor cu Raguza, cu Serbia medievală, cu 

Bulgaria, cu Muntele Athos, cu Rusia. Ele au fost publicate în diverse 

reviste din ţară, înainte de 1944 și din străinătate, în exil. 

Anii de la Roma i-au dat posibilitatea să lucreze în bibliotecile de 

acolo și mai cu seamă în biblioteca Vaticanului. Aici a adunat noi date 

pentru cercetările sale despre textele apocrife ale Vechiului și Noului 

Testament și textele judeo-creștine. Emil Turdeanu este recunoscut pe plan 

internaţional ca un specialist de valoare. 

 A publicat aproape o sută de articole și studii dar și mai multe cărţi. 

Cele mai multe au apărut, după cum era normal, în străinătate. Însă acum 

câţiva ani, când profesorul a împlinit 85 de ani, Editura Enciclopedică, prin 

grija profesorului Ștefan Gorovei, împreună cu Magdalena Szekely, a tipărit 

o primă culegere, intitulată Oameni și cărţi de altădată. 

Acest volum a avut drept scop de a face cunoscute cercetătorilor 

români și a specialiștilor de literatură veche articolele publicate în diferite 

reviste, fie din ţară, în tinereţea sa, fie din străinătate, în decursul întregii 

sale vieţi. Pe lângă aceste cărţi și articole, profesorul Emil Turdeanu a avut, 

la Paris, marele merit de a scoate, împreună cu alţi cărturari, Revue des 

Etudes Roumaines. Revista este condusă astăzi de profesorul Gorovei, care a reușit, 

până acum, să scoată un singur volum, în ţară, care se găsește și la Institutul de 

Lingvistică „I. Iordan-Al. Rosetti” al Academiei Române din București. 

 În anul 1993, a fost numit Doctor Honoris Causa la Universitatea din 

București. Atunci, iarna, a revăzut Bucureștiul. Dorinţa lui cea mare era de 
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a-și revedea locurile natale din Transilvania, dar datorită sănătăţii nu a mai 

putut ajunge. După Universitatea din București, Academia Română, în 

1995, l-a ales membru de onoare. Pentru ceremonia de la Academia Română 

nu s-a mai putut deplasa la București și prin grija Ambasadei Române de la 

Paris și a ambasadorului României la UNESCO, ceremonia a avut loc la 

Paris, la ea participând domnul academician Eugen Simion. De asemenea, în 

1987, la împlinirea vârstei de 85 de ani, profesorul Turdeanu a fost 

sărbătorit la Casa Românească din Paris, unde prietenii au vorbit despre 

cercetările sale, după care profesorul a povestit personal anumite amintiri, 

cu mult har și duioșie impresionând participanţii. 

Dorinţa profesorului Emil Turdeanu era ca biblioteca sa și arhiva să 

ajungă în ţară. Cu cheltuială și oboseală fizică, ani de zile, a dus la poștă 

pachete de cărţi din biblioteca sa pentru cercetătorii români, oferindu-le cu 

deplină dărnicie, Institutului de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu”.  

 În 1995 a apărut cartea Studii și articole literare, cu articole și studii 

de Emil Turdeanu și Laetiţia Turdeanu-Cartojan, sub auspiciile Editurii 

Minerva. Ediţia a fost alcătuită de domnul profesor Mircea Anghelescu, cu 

studii din ţară și din exil, cu o prefaţă și note complementare. 

 În cele două reviste Revue des Études Roumaines și Fiinţa 

românească au publicat studii majoritatea oamenilor de cultură din exil și 

articole cu luări de atitudine asupra situaţiei din ţară. Cele două reviste au 

fost publicate sub auspiciile Fundaţiei Culturale Regale de la Paris. 

 În volumul publicat de Ionel Oprișan2 se regăsesc și 36 de scrisori 

din anii 1948-1967, adresate lui Grigore Nandriș de către Emil Turdeanu. 
Emil Turdeanu a decedat la vârsta de 89 de ani la Fresnes, în Franţa, 

la 14 ianuarie 2001. 

Profesorul Emil Turdeanu rămâne în galeria oamenilor de știință și 

de cultură occidentală. Urmașii lui, profesori și cercetători, îi citesc acum cu 

mult interes lucrările.  
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