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LIMBĂ, LIMBAJE ȘI MENTALITĂȚI 
 

 

Roxana-Magdalena BÂRLEA 

Academia de Studii Economice București, 

Université Aix-Marseillle, France 

roxanabarlea@gmail.com 

 

 

Articolele și studiile publicate în acest volum au ca temă centrală, 

mai mult sau mai puțin declarată, identitatea culturală, exprimată prin 

formele ei cele mai uzuale: comunicarea verbală și comunicarea nonverbală. 

Cuvintele și gesturile, relațiile dintre vorbitorii comunităților istorice 

plurietnice și plurilingve, traducerile din scrieri vechi și moderne, 

simbolurile încifrate în sintagme și acte ritualice din structura unor texte cu 

substrat mitologic sau cu conținut religios, conservarea și evaluarea 

calitativă a valorilor spirituale ale omenirii constituie obiectul cercetărilor 

concentrate în paginile propuse de autorii reuniți între aceste coperți. 

Ca de obicei, dacă temele de studiu sunt relativ unitare, abordările 

sunt foarte eterogene metodologic și, prin forța lucrurilor, inegale valoric. 

Câteva dintre contribuții reprezintă simple introduceri în tematica vizată, 

părând mai degrabă prelucrarea sumară a unor fișe de lectură, care îi ajută 

deopotrivă pe autorii lor și pe potențialii cititori să-și contureze o primă 

imagine cât de cât coerentă a datelor subiectului supus discuției. Cele mai 

multe articole propuse sunt însă analize pertinente, realizate cu prospețimea 

profesionistului începător pe corpusuri de texte ample și cu un mare grad de 

dificultate, cu atât mai provocatoare, cu cât constituie, în majoritate, valori 

ale tezaurului spiritual al omenirii: texte biblice, narațiuni istorice antice, 

romane științifico-fantastice, enciclopedii medicale ș.a.m.d. Se adaugă la 

acestea „materialul de lucru” cules din comunitățile bilingve (cazul 

vorbitorilor din R. Moldova), din marea comunitate internațională on line 

(comunicarea de pe bloguri), apoi gesturile tinerilor de diferite naționalități 

aflați împreună la diverse forme de studii și în sfârșit, materialul lexical și 

gramatical depozitat în folclorul literar al popoarelor, cu substrat mitic, 

deseori, în dicționare și gramatici.  

Cum spuneam, demersurile metodologice sunt încă mai variate decât 

fațetele sub care poate fi cercetată identitatea culturală. Autorii fac apel la 
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principiile, metodele și instrumentele de lucru ale gramaticii descriptive (și 

normative, în principiu), ale gramaticii istorice și dialectologiei, ale 

lexicologiei și semanticii, ale etimologiei și onomasticii etc. – toate înrudite 

între ele, evident, și asociate în actul interpretărilor de text, ca urmare. Dar 

natura corpusului de lucru a impus și utilizarea grilelor de analiză generate 

de gramatica comparativ-istorică, precum și de succedaneele acesteia – 

gramatica contrastiv-tipologică și traductologia. Conceptul de „identitate 

culturală” care subzistă în toate aceste demersuri aparține în mod obiectiv 

domeniului larg al antropologiei culturale. De aici provin abordările mai 

moderne din sfera teoriei alterității, de pildă, cu inevitabilele intersectări 

ale lingvisticii teoretice și aplicate cu cele mai diverse domenii ale 

cunoașterii umane: psihologie, sociologie, istorie social-economică, științe 

biologice, statistică etc.  

Peste tot, este vorba despre normarea comunicării umane, pe de o 

parte, și despre relevarea direcțiilor de evoluție a ceea ce numim, în 

prezentul volum, „cultură și comunicare”, pe de altă parte. 

Dat fiind faptul că autorii paginilor de față sunt tineri, volumul 

reprezintă o oglindă a generației actuale de comunicatori care au, de fapt, o 

altă profesie decât aceea de cercetător instituționalizat. Cei mai mulți sunt 

cadre didactice, jurnaliști etc. Unele naivități din textele propuse, dar și 

atașamentul față de materia de studiu pe care o prezintă aici configurează o 

anumită categorie de iubitori ai cuvântului scris și rostit. 
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I. CONTACTE CULTURAL-LINGVISTICE 
 

 

ANALIZA POLIFONICO-LINGVISTICĂ 

 A TEXTELOR LUI TITUS LIVIUS 
 

 

Ana-Maria POPESCU POPA 

anamaria_popescu2006@yahoo.com 

 

 
În cazul oricărei aserțiuni, un vorbitor poate să precizeze sursa 

informației pe care s-a bazat, folosind pentru aceasta mijloace lexicale sau 

gramaticale. Informația poate să provină dintr-o percepție directă, dintr-o 

preluare de la o altă persoană sau să rezulte dintr-un proces personal de 

gândire sau din unul de inferență. Se pot evidenția în mod frecvent diferite 

atitudini  afectiv-cognitive față de faptul numit: încredere-neîncredere (cică, 

chipurile, pasămite), acord-dezacord, confirmare sau rezervă1.  

Discursul din textele istoriografice folosește asemenea mijloace 

atunci când se relatează fapte care ajung la îndemâna scriitorului prin 

intermediul unor surse secundare: texte legendare sau alte cronici. Articolul 

de față are la bază un demers inductiv, ce pornește de la premisa că teoria 

polifonică oferă o perspectivă analitică specială asupra modului în care 

Titus Livius utilizează limba, asupra tehnicii de prezentare a informațiilor de 

factură mitică, legendară sau istorică. Interesul este centrat asupra 

modalităților în care fraza liviană poate transpune puncte de vedere diferite 

de ale autorului.  

                                                 
1 R. Zafiu aduce în discuție categoria „evidențialelor” –  mijloace lingvistice prin care un 

vorbitor își indică rezerva sau distanțarea față de o informație parvenită din alte surse. Într-o 

analiză a discursului jurnalistic românesc, autoarea include în rândul evidențialelor expresii 

ale neîncrederii: adverbe și locuțiuni, expresii și propoziții clișeizate (cică, chipurile, 

pasămite, vezi Doamne), modul condițional pentru a marca dubiul, lipsa siguranței sau lipsa 

de asumare a unei informații primite („el ar fi aflat, chipurile, prea târziu de întâlnire”) și a 

modului prezumtiv („poate o fi uitat”), p. 75.  
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Titus Livius este recunoscut ca cel mai de seamă prozator din timpul 

domniei lui Augustus și unul dintre marii scriitori ai lumii antice. 

Monumentala sa lucrare, Ab Urbe condita libri, deși redactată în 142 de 

cărți, s-a pierdut în mare parte de-a lungul secolelor, astăzi cunoscându-se 

conținutul a 35 dintre ele și fragmente din alte câteva. În privința 

documentării, autorului i s-au adus o serie de critici justificate. O parte slabă 

evidentă a istoriografiei practicate de  constă în faptul că nu a avut o 

atitudine de cercetător și că a preluat informații scrise înaintea sa fără a 

recurge la documentele originale: arhive, monumente, inscripții, legi vechi 

scrise etc. În lipsa unei pregătiri practice, politice sau militare, Titus Livius 

nu are abilitățile necesare pentru a descoperi cauzalitatea complexă a 

evenimentelor istorice. În plus, atunci când face apel la izvoare, nu 

manifestă suficientă atitudine critică față de acestea. Nu apelează la cercetări 

pentru a descoperi adevărul, nici chiar când analiștii se contrazic, ci urmează 

pe unul dintre ei. Alte lipsuri sunt unele erori de cronologie sau în redarea 

numelor consulilor. Ca istoric, lui Titus Livius i s-au adus acuzații legate de 

inexactitate și parțialitate, dar și reproșuri că a dat o importanță prea mare 

literaturii orale. Maniera în care Titus Livius a folosit izvoarele (anale, 

memorii, monografii, lucrările înaintașilor) rămâne o problemă dificil de 

soluționat, întrucât nu s-au păstrat aceste surse primare.  Se poate face 

comparația cu istoria lui Polybios (201-120 a.C.). Printre izvoarele folosite 

în Cartea I se numără preponderent legendele populare orale, analiștii 

Quintius Fabius Pictor (cel mai vechi analist), Calpurnius Piso, Claudius 

Quadrigarius, Valerius din Antim, ale căror lucrări s-au pierdut în timp. Pe 

istoricul grec Polybios îl consideră certus auctor și îl urmează îndeaproape 

în ceea ce privește succesiunea evenimentelor.  

Referința explicită sau implicită  în cadrul istoriei lui Titus Livius la 

alte surse (puncte de vedere, ființe discursive, locutori distincți) și prezența 

comentariilor autorului despre acestea reprezintă motivații pentru analiza 

textului livian în termenii polifoniei lingvistice.  

În analiza noastră am preluat nucleul metodologic din lucrarea 

ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie linguistique (Paris, 

2004), de Henning Nølke, Hjersti Fløttum, Coco Norén, care oferă modele  

de interpretări  ale enunțului în ceea ce privește componenta enunțiativă, 

semantică, discursivă, structuralistă și instrucțională. ScaPoLine situează 

structura polifonică nu doar la nivelul limbii, ci și la cel al vorbirii. În 

viziunea lingviștilor scandinavi, configurația polifonică are în vedere 

următoarele elemente: locutorul (LOC), un constructor al elementelor din 



11 

 

care se compune configurația polifonică; punctele de vedere (pdv): unități 

semantice care cuprind un conținut semantic și o judecată bazată pe acest 

conținut, care pot fi în legătură cu fapte lingvistice, extralingvistice, stări 

fizice și mentale; ființele discursive (fd): entități răspunzătoare de lansarea 

unor puncte de vedere; legăturile enunțiative (le) care asigură relația între 

punctele de vedere și ființele discursive. Pasajul polifonic este un tip de 

fragment, având particularitatea de a reprezenta un univers închis în raport 

cu relațiile polifonice și constituie o punte de legătură între enunțurile 

individuale și textul ca ansamblu, conform modelului: 

enunțul₁ + enunțul₂ +......enunțulₙ=> Pasaj Polifonic (PP) 

PP₁ +PP₂ + ....+PPₙ=> Text (întreg). 

În demersul de reconstituire a evenimentelor istorice, Titus Livius 

utilizează o serie de noțiuni pe care le explică în termeni ce țin de 

etimologie, semantism, lărgire a semnificației sau o pierderea a acesteia.  În 

cartea I este evident respectul pentru tradiție, o entitate discursivă (fd) care 

devine sursa celor mai multe puncte de vedere preluate de autor în privința 

etimologiilor. 

În privința preluării surselor devine interesant comentariul autorului 

din legenda LV în care face referire explicită la alți doi istorici latini: 

 (1) Eo magis Fabio, praeter quam antiquitor est, crediderim 

quadraginta ea sola talenta fuisse, quam Pisoni, qui quadraginta milia 

pondo argenti seposita in eam rem scribit, summam pecuniae neque ex 

unius tum urbis praeda sperandam et nullius ne horumquidem operum 

fundamenta non exsuperaturam. „Eu sunt înclinat să îi dau mai multă 

crezare analistului Fabius Pictor decât lui Piso (fiindcă, de altfel, e și mai 

vechi decât el) și care spune că toată această sumă a fost numai de 40  de 

talanți, pe când Piso, dimpotrivă, susține că au fost 40 000 de livre de argint, 

ceea ce e cu neputință. Niciodată cu prilejul cuceririi vreunei cetăți nu  s-a 

dat peste o asemenea pradă.”2  

Titus Livius citează aici numele autorilor de la care preia informații 

și face comentarii asupra izvoarelor. Se identifică puncte de vedere simple 

sau complexe, trei ființe discursive  (autorul, Fabio, Piso),  precum și o 

legătură de respingere, non-responsabilitate : 

pdv₁: Fabius Pictor este mai credibil decât Piso. (fd₁: autorul). 

pdv₂: (fiindcă) Fabius Pictor este mai vechi. (fd₁: autorul)- pdv 

relațional complex.  

                                                 
2 T.L, I, 55, 8-9. 



12 

 

pdv₃: Suma a fost de 40 de talanți -pdv simplu. (fd₂: Fabio). 

pdv₄: Nu îi dă crezare lui Piso. 

pdv₅: Au fost 40 000 de livre de argint. -  pdv. simplu. (fd₃: Piso) 

pdv₆: (40 000 de livre de argint) e cu neputință. – legătură de non-

responsabilitate, respingere (NEJUSTIFICAT pdv₅) (fd₁: 

autorul). 

În paginile istoriei sale, Titus Livius aduce în discuție numele 

popoarelor cu care intră în contact civilizația romană. O serie de etnonime 

(2, 3, 4) sunt detaliate de autorul latin: 

(2) gens universa Veneti appellati. „Tot neamul acesta s-a numit 

venet.”3  

(3) Is deinde Latinum Silvium. Ab eo coloniae aliquot deductae, 

Prisci Latini appellati.  „Ultimul a întemeiat și el câteva colonii, ai căror 

locuitori au căpătat denumirea de vechii latini.”4 

(4) Ita geminata urbe, ut Sabinis tamen aliquid daretur, Quirites a 

Curibus appellati.5  

„Pentru a li se da și sabinilor o satisfacție, toți cetățenii romani 

au fost denumiți quirites, de la numele fortăreței sabine Cures6.”  

Aceste etnonime se formează preponderent de la numele de țări sau 

regiuni, cu sufixe specifice. În general, celelalte popoare sunt prezentate în 

episoadele în care se vorbește despre cucerirea lor sau se evocă influența 

civilizatoare a Romei asupra lor, autorul contribuind astfel la construirea 

unei imagini glorioase a poporului roman. 

În seriile explicațiilor etimologice ale scriitorului intră și 

antroponimele, nume proprii de ființă umană, care pot fi prenume, patronime 

sau porecle7. În cazul poreclelor identificate în cartea I, se remarcă două 

modalități diferite de explicare a originii și sensului termenilor: 

                                                 
3 T.L., I, 1, 3. 
4 T.L., I, 3, 8. 
5 T.L., I, 15, 8. 
6 Titus Livius, asemenea lui Varo, derivă cuvântul Quirites de la Cures, capitala sabinilor. 

Totuși, etimologia este  obscură: are aceeași rădăcină cu termenul grecesc Κύϱϊος, „stăpân”, 

„domn”, și are legătură cu termenul etrusc curia „senatul”. Cei vechi derivau termenul de la 

curis sau quiris, „hasta”, desemnându-i pe „cei înarmați cu sulița”, și îl foloseau în formula 

de adresare directă: populus Romanus Quirites (Quirites fiind apoziție pe lângă populus 

Romanus).  Quirites era și numele oficial al cetățenilor romani, în opoziție cu ostașii 

(milites) și cu senatorii (patres conscripti), cf. DELL, s.v.  
7 DȘL, s.v. antroponim. 
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a) adoptarea unui punct de vedere al unui grup social cu vechime, 

ciobanii – fd sub forma unei colectivități: 

(5) Sunt qui Laurentiam vulgato corpore lupam inter pastores 

vocatam putent; inde locum fabulae ac miraculo datum. „Unii autori au 

scris că Laurenția era o femeie de moravuri ușoare, motiv pentru care a fost 

poreclită de ciobani Lupoaica și că de aici a luat naștere legenda care 

înfățișează acest fapt drept un miracol.” 8   

b) adoptarea punctelor de vedere din două surse (sursa 1: Turnus 

Hedonius, sursa 2: toată lumea, volgo): 

(6) Turnus Herdonius ab Aricia ferociter in absentem Tarquinum 

erat invectus: haud mirum esse Superbo inditum Romae cognome. Iam enim 

ita clam quidem mussitantes, volgo tamen eum appellabant.9 „Nu e de 

mirare că Tarquinius a căpătat porecla de «Trufașul». Așa îi spunea toată 

lumea, însă numai în ascuns, fiindcă cine putea îndrăzni pe față.”  

Pentru substantivul Superbus, etimologia este redată în vorbirea directă, 

într-un discurs reprezentat, iar configurația polifonică se alcătuiește diferit:  
- fd₁ - Titus Hedonius,  

- fd₂ - toată lumea (volgo),  

- fd₃ - autorul.  

Pdv₁ este acceptat de întreaga lume, care îl numește pe Tarquinus 

„Trufașul”, însă nu fățiș, ci „doar pe ascuns”, după cum notează autorul, 

care aderă și el la acest punct de vedere. 

(7) Situs est, quemcumque eum dici jus fasque est, super Numicum 

flumen; Jovem indigetem appellant.10 „Aeneas a fost înmormântat pe malul 

râului Numicus și i s-a dat numele de Jupiter Indiges11.” 

  (8) Mansit Silviis postea omnibus cognomen, qui Albae 

regnaverunt12. „Ultimul a întemeiat și el câteva colonii, ai căror locuitori au 

căpătat denumirea de vechii latini. De aici înainte, numele de Silvus s-a dat 

tuturor acelora care au domnit la Alba Longa.” 

                                                 
8 T.L., I, 4, 7. 
9 T.L, I, 50, 2. 
10 T.L., I, 2, 6. 
11 Indigentem-indiges s-a format prin compunerea termenilor in „înăuntru” și gent, de la 

gignere „a (se) naște” și semnifică „născut înăuntru”, „băștinaș”. La Roma exista 

deosebirea între di indigetes și di novensiles „de curând așezați”, adică zeii greci. Jupiter 

indiges este Jupiter Latiaris, nume dat lui Aeneas, fondatorului orașului Lavinium, după 

dispariția cultului zeului protector al regiunii, cf. DELL, s.v. 
12 T.L., I, 3, 3. 
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(9) Faustulo fuisse nomen ferunt.13 „Legenda îi dă acestui cioban 

numele de Faustulus14.” 

  (10) quem Romani deinde vocaverunt Inuum.15 „Tinerii care îl 

sărbătoreau pe Pan Lycaeus alergau despuiați, schimbând glume între ei. Pe 

acest zeu romanii l-au numit mai târziu Inuus.” 

În sfera toponimelor, Titus Livius definește o serie de 

hidronime16, nume de ape curgătoare și stătătoare, care intră în relație cu alte 

nume de locuri, țări (11) sau localități (12):   

(11) Pax ita convenerat, ut Etruscis latinisque fluvius Albula, quem 

nunc Tiberim vocant, finis esset.17 „Tratatul de pace hotăra ca fluviul Albula 

– Tibrul de astăzi, să fie graniță între etrusci și latini.” 

(12) Monumentum ejus pugnae, ubi primum ex profunda emersus 

palude equus Curtium in vado statuit, Curtium lacum appellarunt.18 „În 

amintirea acestei lupte, locul în care calul lui Curtius își salvase stăpânul 

căzut în mlaștină, scoțându-l la mal, a primit denumirea de lacul Curtius.”  

Oronimele (nume toponimice date unei forme de relief)19, din motive 

extralingvistice, ce includ proeminența, importanța geografică și socială, 

sunt foarte vechi, stabile și cu o etimologie greu de determinat. Titus Livius 

operează în Cartea I o explicație a etimologiei muntelui Palatin și a 

alternanței fonetice Pallantium / Palatium: 

(13) Iam tum in Palatio monte Lupercal hoc fuisse ludicrum ferunt et 

a Pallanteo, urbe Arcadica, Pallantium, de in Palatium montem 

appellatum.20 „Se spune că pe atunci se celebra pe muntele Palatin 

sărbătoarea Lupercaliilor și că acest munte se numea la început Palantium, 

după cetatea arcadiană Pallanteum, iar mai târziu Palatium21.” 

                                                 
13 T.L., I, 4, 7. 
14

Faustulo vine de la favere „a apăra”, „a ajuta” și este sinonim cu Faunus sau Lupercus 

(lupum arceo „alung lupul”), zeul protector al turmelor, cf. DELL, s.v. 
15T.L., I, 5, 2. 
16 DȘL, s.v. hidronim. 
17 T.L., I, 3, 9. 
18 T.L., I, 13, 5. 
19 DSL, s.v. oronim. 
20 T.L., I, 5, 2. 
21 Palatio monte este identic cu Palatino monte. Pallanteum era un oraș din Arcadia, la vest 

de Tegea. Etimologia dată de Livius pentru Palatium nu este justă, căci Palatium derivă mai 

degrabă de la rădăcina pa- din pasco „loc de pășune, cf. DELL, s.v. 
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Autorul latin se dovedește interesat de explicarea unor toponime22, 

nume de locuri. Un loc important îl dețin numele așezărilor omenești, 

macrotoponime, nume de așezări (14, 15, 16):  

(14) Et in quem primum egressi sunt locum, Troia vocatur. Pagoque 

inde Troiano nomen est.23 „Poartă numele de Troia, de unde și numele de 

ținut troian.” 

(15) Ab Sicilia classe ad Laurentem agrum tenuisse ; Troia et huic 

loco nomen est.24 „Și a pus stăpânire pe ținutul laurenților, care poartă și el 

de atunci numele de Troia.” 

În cazul sustantivului Troia25, se observă și notația privind adjectivul 

format cu sufixul derivativ -no, desemnând numele locuitorului, Troiano.  

(16) Oppidum condunt; Aeneas ab nomine uxoris Lavinium.26 „un 

oraș, pe care Aeneas îl numește Lavinium, după numele soției sale.” 

Orașul Lavinium își revendică denumirea de la numele soției lui 

Aeneas, Lavinia. Identificăm următoarea configurație polifonică:  
- două puncte de vedere (pdv₁: Tradiția orală numește... și pdv₂: 

ADEVĂRAT (pdv₁)),  

- două ființe discursive (fd): fd₁ - tradiția orală (legenda)- non-locutor (LV) 

și fd₂ - autorul, 

- o legătură de non-responsabilitate, un acord între pdv₁ și pdv₂. 

În această situație apare și fd₃, Aeneas, care denumește orașul 

asemenea prenumelui soției sale: Aeneas appellat. 

(16) Condita urbs conditoris nomine appellata.27 „iar cetatea a luat 

numele fondatorului său, Roma28.” 

                                                 
22 DȘL, s.v. toponim.  
23 T.L., I, 1, 2. 
24 T.L, I, 4-5. 
25 Lărgirea orașului este menționată în precizarea următoare referitoare la alipirea ținutului 

laurenților, marcând o extindere a semnificației substantivului în ceea ce privește 

elementele constitutive ale suprafeței. 
26 T.L., I,  1, 11. 
27 T.L., I, 7, 3. 
28 Titus Livius susține astfel punctul de vedere al legendei, prin care numele Romei are la 

bază substantivul Romulus. Azi se crede că Roma e cuvânt etrusc și derivă de la rumon = 

„fluviu”, „râu”, iar Romulus este un adjectiv ce desemnează „copil găsit în râu”. Roma își 

are aceeași rădăcină cu cuvântul sanscrit rama, înrudit cu etruscul ruma sau rumah = 

„putere”, „glorie”, iar în limba greacă cu ξώμή = „putere”, „glorie”,  cf. și germ. Ruhm, cf. 

DELL, s.v.   
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Există și o serie de microtoponime, locuri sau spații restrânse,  ale 

căror denumiri sunt puse de către istoric în legătură directă cu un eveniment 

sau un personaj : 

(16) fossa Cluilia ab nomine ducis per aliquot saecula appellate 

est.29 „Șanțurile Cluilia, denumite astfel după căpetenia albanilor, au păstrat 

acest nume timp de câteva veacuri; dispărând șanțurile, odată cu ele s-au 

stins și numele lor.” 

Denumirea șanțurilor are la bază numele conducătorilor albanilor, 

Gaius Cuilius. 

(17) Inter haec senex juvenem amplexus, spolia Curiatiorum fixa eo 

locoqui nunc Pila Horatia appellatur ostentans.30 „Arătând mulțimii 

trofeele luate de la Curiați, atârnate de un pilastru, pe locul care se cheamă 

acum Pilastrul lui Horatius.” 

(18) Tum primum circo qui nunc maximus dicitur  designatus locus 

est.31 „Atunci s-a ales locul pentru circul care este acum cunoscut sub 

numele de Circul cel Mare.”  

Se observă că, din punctul de vedere al semantic, toponimele definite 

în Cartea I sunt orientate către aspecte topografice, istorice sau ale 

credințelor religioase. 

Scriitorul patavin prezintă semantica și etimologia unor clase sociale 

și profesii: 

(19) Centum creat senatores, sive quia soli is numerus erat, sive quia 

soli centum erant, qui creari patres possent. Patres certe ab honore 

patriciique progenies eorum appellati.32 „A ales din rândul lor o sută de 

senatori, fie că acest număr era îndeajuns, fie că numai o sută erau cei care 

puteau fi aleși senatori. Este sigur că aceștia au fost numiți patres, pentru 

cinstea care le-a fost acordată și că urmașii lor s-au numit patricieni33.” 

(20) Itaque, cum populum in curias triginta divideret, nomina earum 

curiis imposuit.34 „De aceea, când a împărțit poporul în 30 de curii, 

[Romulus] a dat curiilor numele acestor femei.” 

                                                 
29 T.L., I, 23, 3. 
30 T.L., I, 26, 10. 
31 T.L.,  I, 35, 8. 
32 T.L., I, 8, 7. 
33 Patricii au fost numiți toți descendenții din cei 100 de senatori (patres) și formau 

nobilimea, optimates, cf. DELL, s.v. 
34 T.L., I, 13, 7. 
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(21) nec minus regni sui firmandi quam augendae rei publicae 

memor centum in patres legit qui deinde minorum gentium sunt appellati.35 

„De aceea a ales o sută de bătrâni, care mai târziu s-au numit senatori ai 

ginților minore.” 

(22) Eodem tempore et centuriae tres equitum conscriptae sunt: 

Ramnenses ab Romulo, ab T. Tatio Titienses appellati. Lucerum nominis 

et originis causa incerta est.36 „Tot atunci s-au alcătuit trei centurii de 

cavaleri37: Ramnenses, care își trage numele de la Romulus, Titienses, de la 

Titus Tatius, și Luceres, al cărui nume nu poate fi explicat, deoarece nu li se 

cunoaște originea.” 

În acest pasaj apare prima mențiune a autorului legată de originea 

necunoscută a termenului, pe care nici tradiția nu îl reperează ca provenind 

dintr-un anumit element. 

Numele unei sărbători este explicat în fragmentul următor, iar sursa 

primară a denumirii este Romulus: 

(23) Cui tempus locumque aptum ut daret Romulus, aegritudinem 

animi dissimulans ludos ex industria parat Neptuno equestri sollemnis; 

Consualia vocat.38 „În acest scop și pentru a oferi un prilej nimerit, 

Romulus își ascunse necazul și pregăti în cinstea lui Neptunus Equester 

niște festivități nemaipomenite până atunci, pe care le numi Consualia39.” 

De asemenea sunt definite o serie de obiecte, exprimate prin 

substantive comune: 

(24) dextra manu baculum sine nodo aduncum tenens quem lituum 

appellarunt.40 „Și ținând în mâna lui dreaptă un toiag încovoiat și fără 

noduri, numit lituus.” 

                                                 
35 T.L., I, 35, 6. 
36 T.L., I, 13, 8. 
37 În legătură cu formarea poporului roman, în tradiții există atestări din care reiese 

contopirea a trei triburi: Ramnes, Tities și Luceres. Tribul Ramnes a avut un rol hotărâtor în 

structura poporului roman. Tribului Luceres i se atribuie originea dintr-o ramură latină, iar 

Tities, pe temeiul tovărășiei tițiene, are origini în Sabina (existând la Roma urmele unui 

străvechi cult sabin: cultul zeului Maurs sau Mars și al zeului Semo Sancus, concomitent cu 

cel al lui Dius Fidius al romanilor.), cf. DELL, s.v. 
38 T.L., I, 9, 6. 
39 Consualia erau serbări oficiate pe 21 august și 15 decembrie, în cinstea lui Neptunus 

equester (se credea că dăduse ființă calului printr-o lovitură de trident), ce aveau loc în 

Circus Maximus și implicau jertfe, dar și curse de cai și asini, cf. DELL, s.v. 
40 T.L., I, 18, 7. 
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(25) Multa alia sacrificia locaque sacris faciendis quae Argeos 

pontifices vocant dedicavit.41 „Numa a mai instituit și alte multe sacrificii, 

precum și altare pentru jertfe, pe care potificii le-au denumit altare argeene.” 

Ca și în cazul termenului Lavinium, legenda instituie o sursă 

primară: pontificii. 

(26) Loca divisa patribus equitibusque ubi spectacula sibi quisque 

facerent; fori appellati.42 „S-au distribuit senatorilor și cavalerilor locurile 

în circ, unde să-și construiască fiecare tribuna; acestea s-au numit fori.” 

(27) Sollemnes deinde annui mansere ludi, Romani magnique varie 

appellati.43 „De atunci, în fiecare an s-au repetat aceste serbări, ce s-au 

numit mai întâi jocurile romane, apoi marile jocuri.” 

Autorul, valorificând același fond al literaturii orale, prezintă 

istoricul unei orații de nuntă. Asociază numele unui patrician de vază care ar 

fi dat sarcină unor plebei să o răpească pe cea mai frumoasă dintre sabine cu 

strigătul din tradiția nunților romane: 

(28) Unam longe ante alias specie ac pulchritudine insignem a globo 

Talassii cujusdam raptam ferunt, multisque sciscitantibus, cuinam eam 

ferrent, identidem, ne quis violaret, Talassio ferri clamitatum; inde 

nuptialem hanc vocem factam.44„Deoarece mulțimea nu mai contenea cu 

întrebarea Unde o duc? Și pentru ca nu cumva să nu-i facă cineva vreun 

neajuns, răpitorii strigau: O ducem lui Thalasius. De atunci a intrat acest 

strigăt45 în tradiția nunților.” 

Concluzii  

La nivelul analizei cărții I, am identificat 28 de structuri în care se 

observă preocuparea autorului pentru explicarea etimologiilor și a 

semnificației termenilor. Structurile prin care se menționează denumirea 

sunt preponderent verbale: appellati/ sunt appellati/ appellarunt / appellate 

est/ appellatum/ appellantur/ appellant / appellabant, vocatur/ vocat/ 

vocant/ vocatam/ vocaverunt, nomen est/ nomine appellata/ nomina 

                                                 
41 T.L., I, 21, 5. 
42 T.L., I, 35, 8. 
43 T.L., I, 35, 9. 
44 T.L., I, 9, 12. 
45 Când mireasa era dusă la casa mirelui, la intrare îi era interzis să atingă pragul. Așezată 

pe o piele de oaie întinsă pe pământ, rudele și prietenii strigau: Talassio, Talassio! Talassio 

era, probabil, numele unei vechi divinități a căsătoriei, corespunzând poate grecului 

Hymen-Hymenaeus, cf. C. Balmuș, Al. Graur, Cartea I, nota autorului Al. Graur, p. 44. 
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imposuit, dicitur, cognomen esse, mansit cognomen. Se observă utilizarea 

unor verbe tranzitive: appello (I), voco (I), dico (III), impono (III), și a unor 

substantive  nomen, cognomen, ce definesc semantic numirea. 

În plan strict gramatical, adeziunea scriitorului la punctul de vedere 

al tradiției orale se identifică în persoana a III-a a verbelor. 

În cele mai multe situații, configurația polifonică a formulărilor de 

tip etimologic conține două puncte de vedere: pdv₁: Tradiția orală 

numește..., pdv₂: ADEVĂRAT (pdv₁), două ființe discursive: fd₁ : tradiția 

orală (legenda) - non-locutor (LV) și fd₂ : autorul, și o legătură de non-

responsabilitate, un acord între pdv₁ și pdv₂.  

În cazul câtorva termeni, apare și pdv₃, implicit și o a treia ființă 

discursivă (fd₃): 

i ) substantiv propriu: în cazul substantivului Lavinium (16), sursa 

primară este Aeneas,; pentru Curiis (4) și  Consualia (23), sursa primară 

este Romulus; 

ii ) substantiv comun, formă de plural, ce desemnează o colectivitate 

sau un grup social, pe care mitul îl învestește ca sursă primară: Argeos (25), 

sursa primară – pontificii, , (5) Lupam: sursa primară  - colectivitatea 

păstorilor (ciobanii).  
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SOLUȚII DE TRADUCERE A DIALOGULUI ÎN 

ROMANUL LE CHÂTEAU DES CARPATHES, DE 

JULES VERNE.  

O ANALIZĂ CONTRASTIV-TIPOLOGICĂ 
 

 

Gabriela Aurelia PANAIT CHIRAN 

chirangbrl@yahoo.com 

 
Articolul de față propune o sinteză a soluțiilor de traducere a 

textului dialogic1 scris, evidențiate în romanul Le Château des 

Carpathes, de Jules Verne. 

Deși textul despre care discutăm aici a apărut în zeci de ediții 

românești, în răstimp de un secol și două decenii, unele fiind reeditate de 

nenumărate ori, au fost supuse analizei de text opt dintre acestea, aparținând 

autorilor: Victor Onișor, 1897, publicat mai întâi în foileton într-un periodic 

al vremii, „Călătorul”, apoi în volum; Ion Pas, 1929; Vladimir Colin, 

1980/1992; Traian Fințescu, 2004; Dorina Oprea, 2010; Gabriel Mălăescu, 

2017; Mariana Riza. În privința versiunilor, am inclus-o de două ori pe cea a 

lui Vladimir Colin, una dintre cele mai izbutite din istoria traducerilor 

românești din Jules Verne.  

 Pentru textul-sursă, am folosit ediția originală Hetzel a romanului Le 

Château des Carpathes, preluat în format electronic în domeniul de lectură 

liberă Atramenta.net. Această versiune electronică ne-a facilitat mult 

extragerea citatelor din textul original. 

În materialul de față, criteriul alegerii corpusului de lucru a fost cel 

al tipului de enunț, și  anume, au fost selectate pasaje care surprind 

interacțiuni comunicative. După prezentarea unor succinte informații 

referitoare la structura și modul de funcționare al acestui tip de enunț, a 

urmat analiza contrastiv-tipologică a unor fragmente dialogate din textul 

romanului Le Château des Carpathes. 

                                                 
1 Ch. Fillmore, apud Liliana Ionescu Ruxăndoiu, 1991, Narațiune și dialog în proza 

românească, București: Editura Academiei Române, p. 12. 
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Principalul obiectiv al studiului nostru este relevarea unei eventuale 

evoluții a limbii române literare de-a lungul celor o sută douăzeci și cinci de 

ani de confruntare cu textul francez al lui Jules Verne.  

Premisa de la care am pornit în studiul de față este că traducerile 

succesive din Jules Verne reflectă trecerea de la fixarea limbii române 

literare supradialectale, supranormative, la modernizarea și nuanțarea ei în 

variante diacronice și diastratice, corespunzătoare evoluției societății 

românești de la cumpăna mileniilor doi și trei. Pe de altă parte, aceste 

traduceri nu numai că reflectă evoluția limbii, ca act în sine, ci contribuie 

direct la fixarea unor elemente de detaliu din permanenta transformare a 

limbii-țintă. Avem în vedere faptul că textele lui Jules Verne reprezintă o 

specie anume a epicului, mai precis, o subspecie – aceea a romanului 

științifico-fantastic. Este vorba aici despre o limbă literară în stilul beletristic 

de o anumită factură: îmbinare a elementelor de limbă literară standard cu 

terminologia științifică (de la nivelul de popularizare, dar științifică, totuși), 

la care se adaugă obișnuitele ingrediente ale stilului beletristic – elemente de 

limbă uzuală, neîngrijită, forme arhaice și populare, numeroase xenisme și 

elemente de metisaj lingvistic, dată fiind natura exotică a multor pasaje din 

orice roman al lui Jules Verne. Și nu este vorba aici numai despre domeniul 

lexico-semantic, ci și despre structurile morfo-sintactice, despre valorile 

pragmatico-stilistice etc. Toate acestea pun la grea încercare cunoștințele de 

specialitate în domeniul celor două limbi, cultura generală și, nu mai puțin, 

talentul și înzestrarea intelectuală ale celor ce s-au încumetat să traducă din 

autorul francez. 

Realizând o analiză sumară a caracteristicilor conversației directe, 

tipul de discuție predominant familiar, în care doi sau mai mulți 

participanți alternează liber în vorbire2, am putut identifica trăsăturile 

textului dialogic scris:  

Din perspectiva aspectului acțional al utilizării limbii, în componența 

enunțurilor conversațiilor pot fi identificate trei tipuri de componente:  

- componenta locuționară, care ține de structura fonetică, 

gramaticală, semantică a comunicării verbale;  

- componenta ilocuționară, cea care desemnează modul în care este 

perceput un enunț (afirmație, promisiune, amenințare, rugăminte, sugestie 

etc. – Am să vin la tine.);  

                                                 
2 Stephen C. Levinson, 1983, Pragmatics, Cambridge: University Press, p. 284.  
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- componenta perlocuționară, al cărui filtru este cel al eficienței 

actelor verbale.  

Interacțiunea verbală dintre receptor și emițător este guvernată de o 

serie de principii, care dovedesc recunoașterea sensurilor conferite 

enunțurilor. Este vorba despre principiul cooperativ și principiul politeții3. 

Conform principiului cooperativ, intervențiile fiecărui participant la actul 

verbal trebuie să fie în concordanță cu obiectivul activității comunicative, 

iar principiul politeții presupune o atitudine cooperativă a partenerilor, 

menținerea unei stări de echilibru între emițător și receptor. 

Înainte de a începe analiza contrastiv-tipologică, se cuvine să 

amintim pe scurt subiectul romanului Castelul din Carpați: 

Pe latura sudică a podișului Orgal, în apropierea satului Verești, se 

înalță Castelul din Carpați, care aparținea boierilor de Gorj. Radu, ultimul 

reprezentant al familiei boierești, iubitor de muzică, văzându-se la 22 de ani 

fără rude și prieteni, își părăsește castelul și pornește în explorarea sălilor de 

concert, cabaretelor și teatrelor lirice de prin Europa, însoțit de slujitorul 

său, Orfanik, un straniu geniu științific. După moartea ultimilor slujitori, 

locuința seniorilor rămâne nelocuită. Mai mult, localnicii aveau convingerea 

că Radu a pierit într-una din sângeroasele lupte purtate de țăranii români 

împotriva exploatării maghiare. Vestea adusă în sat de către ciobanul Frick, 

cum că pe unul din turnurile cetății iese fum, întărește credința localnicilor 

că acel loc este bântuit de duhuri necurate. Îngrijorarea produsă de acest 

fenomen îi determină pe încăpățânatul și tenacele pădurar Nicu Deac/ Nic 

Deck și pe lăudărosul doctor Pațac să pornească spre castel și să lămurească 

taina fumului. La capătul unui urcuș anevoios prin pădurile Pleșei, cei doi 

sunt martorii unor neobișnuite fenomene acustice și luminoase, care nu fac 

altceva decât să accentueze convingerea deșartă a doctorului în creaturi ale 

închipuirii sale. Evenimentele petrecute în sat, zgomotul vânturilor de sud-

vest, percepute ca niște bubuituri, norii mai roșii ca niciodată care se 

învârteau deasupra castelului, fumul care apărea în vârful hornului, toate 

acestea țineau sub teroare întregul sat. În aceste împrejurări, poposesc la 

hanul „Regele Matei” doi călători din Craiova, contele Franz de Telek și 

valetul său, Roșca. Hangiul Iona îi vorbește contelui despre starea în care se 

aflau locuitorii din Verești, iar păstorul Frick și judecătorul Colț îi dezvăluie 

acestuia tot ceea ce știau despre Castelul din Carpați. Astfel, Franz de Telek 

                                                 
3 Cf. H. P. Grice, 1989, Logic and conversation, în: Studies in the Way of Words, London: 

Harvard University Press Cambridge, passim.  
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își amintește că l-a întâlnit pe baronul Radu la spectacolele artistei La Stilla, 

o celebră cântăreață, adorată de iubitorii artelor, de care s-a îndrăgostit încă 

din ziua în care a aplaudat-o pentru prima dată. În schimb, baronul de Gorj o 

idolatriza pe aceasta de șase ani, urmându-o tăcut, misterios, nemișcat în 

loja sa dinainte rezervată, în oricare teatru din Italia. Prezența acestui 

spectator devenise pentru La Stilla o adevărată sursă de îngrijorare și de 

tulburare, stare, care, de-a lungul anilor, i-a afectat sănătatea. Pentru a se 

elibera de această emoție, conștientă că nu ar fi reușit să fugă departe de 

privirile baronului, întrucât acesta ar fi urmat-o oriunde în lume, cântăreața a 

hotărât să renunțe la strălucita sa cariera și să devină soția șarmantului 

Conte de Telek, care o ceruse în căsătorie. Însă, în seara ultimei 

reprezentații, La Stilla, foarte agitată, dar la fel de inspirată în rolul ei, 

zărește pe deasupra balustradei lojei chipul ciudat, livid al enigmaticului 

spectator. Această imagine i-a provocat artistei moartea, iar contele a fost la 

un pas să își piardă mințile de durere, acestuia fiindu-i imposibil să participe 

la înmormântarea femeii iubite. Imediat după înmormântare, baronul de 

Gorj a părăsit orașul Napoli, nu înainte de a-i trimite fostului său rival o 

scrisoare în care îl învinuia de moartea artistei. Iată că, după o perioadă de 

cinci ani de la nefericitul eveniment, contele află cui îi aparține castelul. 

Pentru că acum își dorește să cerceteze dacă urmașul familiei Gorj s-a întors 

în țară, dar și dacă fenomenele neobișnuite sunt urmare a invențiilor lui 

Orfanik, Franz de Telek pornește împreună cu slujitorul Roșca pe drumul ce 

duce la locuința baronilor de Gorj. De pe platoul Orgal, cei doi o zăresc pe 

La Stilla, nemișcată pe platforma bastionului, cu brațele întinse, îmbrăcată 

în costumul pe care l-a purtat în seara în care a avut loc reprezentația de 

adio. Contele reușește să pătrundă în interiorul clădirii și înaintează cu greu 

prin coridoarele încurcate. Ajuns într-una din sălile castelului, are 

posibilitatea să asculte o discuție între baron și slujitorul său. Aici, lui Franz 

îi este dat să deslușească misterul în care erau învăluite toate fenomenele 

stranii petrecute, aplicații ale electricității inventate de geniul Roșca: firul 

electric secret care făcea legătura între castel și hanul „Regele Matei”, 

fonograful cu ajutorul căruia a fost înregistrat glasul Stillei, portretul 

acesteia așezat în fața unor oglinzi, care, prin reflexie, dădea impresia că 

este adevărată etc. Tot prin intermediul invențiilor lui Orfanik și al 

electricității, au fost declanșate fenomenele ce au înfricoșat întregul sat și au 

provocat accidentul pădurarului, dar și explozia, despre care se vorbește în 

următoarele secvențe, controlată de baron printr-o legătură realizată între 

castel și capelă. 



25 

 

Ajunși la capătul acestui scurt excurs asupra stării de fapt care 

domină comunicarea activă între personajele romanului, constatăm că 

structura dialogată din textul vizat de noi include o combinație de acte emise 

de doi interlocutori: Radu, care declanșează schimbul conversațional printr-o 

mișcare de ofertă4, și Orfanik, care, prin răspunsurile sale, satisface oferta 

interlocutorului său și lansează, uneori, contraoferte.  

Secvența lingvistică interogativă Le raccordement de la chapelle est-

il fini, Orfanik?, organizată în concordanță cu regulile sistemului fonetic, 

gramatical și semantic (componenta locuționară), conduce la identificarea 

corectă a intenției comunicative a emițătorului de către receptor 

(componenta ilocuționară), actul de vorbire având consecințele scontate, 

întrucât locutorul primește răspunsul dorit (componenta perlocuționară): 

baronul Radu îi cere alocutorului său, slujitorul Orfanik, informații despre 

racordul castelului la capelă. Prin actul reprezentativ je viens de l′achever, 

acesta află că legătura tocmai a fost finalizată. Este, așadar, o intervenție 

formulată în concordanță cu subiectul activității comunicative, maxima 

manierei fiind respectată.  

Analizând celelalte perechi de adiacență din cadrul dialogului 

selectat, remarcăm faptul că locutorul îi solicită partenerului său, prin 

formulări directe, informații cu privire la explozia pe care o va controla. 

Putem deduce că intențiile comunicative ale emițătorului au fost identificate 

corect, iar efectul produs la nivel perlocuționar este eficient, întrucât 

slujitorul formulează răspunsuri având exact efectul scontat de către baronul 

de Gorj. Însă intervențiile acestuia se abat de la maxima cantității și a 

manierei, încălcând și componenta locuționară. Pentru că Orfanik furnizează 

informația cerută, iar baronul interpretează corect replicile colocutorului său, 

putem afirma că mișcările conversaționale sunt în concordanță cu obiectivele 

principiului cooperativ, dar și cu exigențele principiului politeții negative. 

În cele ce urmează, vom întreprinde examinarea celor opt versiuni 

românești atât din perspectiva modului de structurare a dialogului, cât și din 

perspectiva caracteristicilor schimbului verbal, evaluate din punct de vedere 

lexico-semantic, morfologic, sintactic, cu eventuale particularități 

pragmatico-stilistice. 

 

 

                                                 
4 Penelope Brown and Stephen C. Levinson, 1987, Politeness: Some Universals in 

Language Usage, pp. 70-94. 
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(25) „ - Le raccordement de la chapelle est-il fini, Orfanik? 

- Je viens de l′achever. 

- Tout est préparé dans les casemates des bastions? 

- Tout. 

- Maintenant les bastions et la chapelle sont directement reliés au 

donjon? 

- Ils le sont. 

- Et, après que l′appareil aura lancé le courant, nous aurons le 

temps de nous enfouir? 

- Nous l′aurons. 

- A-t-on vérifié si le tunnel qui débouche sur le col de Vulkan était libre? 

- Il l′est.” (p. 147) 

VO „-   E gata legătura cu capela, Orfanic? 

- Acum o fac. 

- Tot e pregătit în suteranele de sub muri? 

- Tot. 

- Acum murii și capela sûnt de-a dreptul împreunate cu turnul? 

- Da. 

- Și după ce preparatul își începe lucrarea avè-vom timp să scăpăm? 

- Vom avè. 

- Asiguratu-te-ai, că tunelul în capĕtul dela pasul Vulcan e liber? 

- E liber.” (p. 221) 

IP „- Legătura cu capela este gata, Orfanic? 

- O isprăvesc îndată. 

- Sunt pregătite toate în cazematele bastioanelor? 

- Toate. 

- Acum sunt legate direct bastioanele și capela cu turnul? 

- Sunt. 

- Dar după ce aparatul va da drumul curentului vom avea timpul 

să fugim? 

- Vom avea. 

- Ai controlat dacă tunelul de pe coasta Vulcanei este liber? 

- Da, este.” (pp. 115-116) 

VC1/2 

 

„-Ai făcut racordul cu bisericuța, Orfanik? 

- Am isprăvit. 

- În cazematele bastioanelor e totul pregătit? 
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 - Totul. 

- Bastioanele și bisericuța sînt legate acum direct cu donjonul? 

- Sunt. 

- Și vom avea vreme să fugim după ce aparatul va da drumul la curent? 

- Vom avea. 

- Ai verificat dacă tunelul care dă în pasul Vulcan e liber? 

- Este.” (p. 122/ 115) 

TF „- Ai făcut legătura cu capela, Orfanik? 

- Tocmai am terminat. 

- Totul e pregătit în cazematele bastionului? 

- Totul. 

- Bastionul și capela sunt, de-acum, legate direct cu donjonul? 

- Sunt. 

- Și, după ce aparatul va degaja curentul, vom avea vreme să fugim? 

- Vom avea. 

- Ai controlat dacă tunelul care dă în defileul Vulcan e liber? 

- Este.” (pp. 169-170) 

DO „-   Ai făcut legătura cu bisericuța, Orfanik? 

- Tocmai am isprăvit. 

- Totul e pregătit în cazematele bastionului? 

- Absolut totul. 

- Dar bastionul și bisericuța sunt legate acum direct cu donjonul? 

- Da. 

- Și, după ce aparatul va da drumul la curent, vom avea timp să fugim? 

- Vom avea. 

- Ai verificat dacă într-adevăr tunelul care dă în defileul Vulcan e liber? 

- Este.” (p. 148) 

GM „-Este terminată legătura cu capela, Orfanik? 
- Tocmai am făcut-o.  
-  Totul este gata în cazematele bastionului?  
-  Totul. 
-  Bastioanele și capela sunt legate direct la turn? 
-  Sunt. 
-  Și după ce instrumentul va produce curentul, vom avea vreme 
să plecăm? 
-  Vom avea. 
-  Te-ai asigurat că tunelul înspre Vulcan este liber? 
-  Este.” (p. 142)  
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MR „-Ai făcut racordul cu bisericuța? 
- Tocmai l-am terminat. 
- E terminat totul în cazematele bastionului? 
- Totul. 
- Acum bastionul și biserica sunt direct legate de donjon? 
- Sunt. 
- Vom avea timp să fugim după ce aparatul va da drumul la 
curent? 
- Vom avea. 
- Ai verificat dacă ținutul ce dă în pasul Vulcan e liber? 
- Este. ”(p. 166-167) 

 
Autorii versiunilor românești manifestă opțiuni de traducere relativ 

identice, iar organizarea dialogului coincide, în principiu, cu cea a textului original.  
Din prima frază interogativă reiese încercarea autorului francez de a 

evidenția elementul esențial al mesajului, fapt pentru care recurge la 
inversiune și, implicit, la repetiție sintactică prin dublarea nominalului le 
raccordement prin pronumele il: Le raccordement de la chapelle est-il fini. 
Ion Pas conservă ordinea cuvintelor din original, conferind frazei un nuanțat 
rol stilistic. Ceilalți traducători plasează la începutul frazelor predicatul 
verbal, iar nominalul cu funcție de subiect este deplasat în extremitatea 
stângă a acestuia, operând, astfel, parafrazări directe prin modificare de 
topică. Grupul verbal est-il fini a fost echivalat direct de către Gabriel 
Mălăescu, acesta optând pentru o construcție în alcătuirea căreia intră 
auxiliarul a fi și participiul trecut al verbului a termina, utilizate la persoana 
a III-a, singular – este terminată, iar Victor Onișor și Ion Pas folosesc 
grupul verbal sinonimic este/ e gata, echivalări directe, așadar. Vladimir 
Colin, Traian Fințescu, Dorina Oprea și Mariana Riza restructurează 
construcția pasivă est-il fini, optând pentru deplasarea interesului 
comunicativ de la procesul în sine, din original, spre subiect-agent 
subînțeles, tu, recuperat din flexiunea verbului. Construcția verbală din 
original devine ai făcut racordul, deci se apelează la terminologia tehnică 
din domeniul în discuție - electricitatea, în MR și VC1/2 și ai făcut legătura, 
în TF și DO. Datorită operației de reorganizare a construcției verbale, 
nominalul le raccordement, având funcție de subiect, devine, în aceste 
versiuni, complement direct. 

Actul verbal constituit din construcția perifrastică cu valoare 
temporală je viens de l′achever exprimă un proces încheiat, tocmai finalizat 
(trecutul recent). Această valoare aspectuală este transferată în TF, DO, GM 
și MR. În VO, traducătorul optează pentru timpul prezent - fac - un timp 
deictic, care exprimă un raport de simultaneitate între momentul vorbirii și 
timpul în care se produce acțiunea. Adverbul de timp acum, lexem care nu 
are corespondent în textul-sursă, concură, de asemenea, la traducerea acestei 
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coincidențe. Și autorul versiuni IP optează tot pentru timpul prezent - 
isprăvesc - însă introducerea adverbului îndată în extremitatea dreaptă a 
verbului ne obligă să interpretăm evenimentul ca fiind posterior momentului 
enunțării. În VC1/2, trecutul recent este redat prin perfectul compus - am 
isprăvit -, o echivalență potrivită, întrucât ambele timpuri au referință în 
momentul vorbirii. Versiunile GM și MR apelează la una dintre cele două 
soluții principale care valorifică în mod curent virtuțile compensatoare ale 
limbii române în situațiile de redare a trecutului recent: adv. temporal-
modalizator „tocmai” + perfectul compus al verbului de conjugat, recte 
„tocmai l-am terminat” (GM) , respectiv, „tocmai am făcut-o” (MR)5. 
Substitutul anaforic l′ din original, a cărei sursă referențială, le 
raccordement, se găsește în intervenția anterioară, a fost redat în VO, IP și 
GM prin pronumele o, iar în MR, prin  l-, diferența de gen a substitutelor 
datorându-se informațiilor gramaticale ale termenilor plini referențial. 
Victor Onișor, Ion Pas și Gabriel Mălăescu transferă nominalul le 
raccordement prin legătura, în timp ce Mariana Riza folosește echivalentul 
direct racord. 

Transpunerea actului interogativ Tout est préparé dans les casemates 
des bastions? a fost realizată fără dificultăți de către cei șapte traducători. 
Versiunile VO, IP, TF, DO și GM urmăresc cu exactitate organizarea 
textului originar, cu observația că nominalul les bastions a fost redat la 
numărul singular. Victor Onișor alege pentru fr. les bastions corespondentul 
muri „ziduri (întărite)”, provenit din latinescul murum. Putem deduce că 
renunțarea la transpunerea literală a nominalului provine din dorința 
traducătorului de a înlesni receptarea mesajului în rândul cititorilor textului-
țintă (deși, dacă s-a folosit undeva, în spațiul lingvistic românesc, termenul 
bastion, atunci acea zonă a fost tocmai Transilvania și Banatul, cf. 
toponimul minor „La Bastioane” din Cluj-Napoca și Timișoara), 
transferând, în același timp, și încărcătura semantică a originalului. Tot din 
dorința de a preîntâmpina apariția unor neclarități, acesta transferă 
nominalul les casemates prin suterane, termen cu un semantism simplificat 
față de cel din textul-sursă. Vladimir Colin se abate de la schema frazei 
originale și își începe enunțul cu grupul nominal în cazematele bastioanelor, 
Conform traducerii lui Vladimir Colin, această construcție este evidențiată, 
spre deosebire de textul-sursă, dar și de celelalte versiuni românești, în care 
atenția se focalizează pe grupul verbal al frazei. 

Ca și în textul original, în transferul celei de-a doua intervenții a lui 
Orfanik, autorii versiunilor românești încalcă maxima cantității și a 
relevanței. Așadar, actul verbal tout a fost echivalat prin pronumele 
                                                 
5 Cealaltă soluție folosită curent în asemenea situații ar consta, după cum se știe, în perfectul 

simplu românesc, eventual cu aceleași compliniri adverbiale: „(Acu) terminai de cosit!” sau 

„(Tocmai) (ce) aflarăm vestea.”; există, desigur, și alte variante de exprimare a unei acțiuni 

plasate în trecutul recent, cf. GALR, I, Verbul – valori modale ale modurilor și timpurilor. 
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nehotărât tot, totul, în VO, VC1/2, TF, DO, GM și MR. Ion Pas utilizează 
forma toate, motivul fiind alegerea corespondentului de gen feminin, 
numărul plural, în actul de vorbire anterior, în timp ce Dorina Oprea 
intensifică valoarea pronumelui prin introducerea adverbului absolut.  

Pentru redarea intervenției maintenant, les bastions et la chapelle 
sont directement reliés au donjon?, traducătorii au respectat schema textului 
original. Prin plasarea grupului nominal bastioanele și capela, cu funcție de 
subiect, după verbul frazei, situație permisă de sintaxa limbii române, Ion 
Pas reușește să focalizeze atenția cititorilor asupra acțiunii încheiate. În VO, 
participiul trecut reliés este transpus prin împreunate, iar în celelalte 
versiuni, prin legate, ambele soluții traductologice constituind alegeri foarte 
potrivite. Tot la nivel lexical, Vladimir Colin, Traian Fințescu, Dorina 
Oprea și Mariana Riza transferă nominalul donjon prin echivalentul direct 
(împrumut total) al acestuia, donjon, un termen cu o puternică încărcătură 
semantică pentru contextul de față; Victor Onișor, Ion Pas și Gabriel 
Mălăescu optează pentru cuvântul mai accesibil, general, turn.  

În ceea ce privește redarea secvenței lingvistice ils le sont, Victor 
Onișor și Dorina Oprea au folosit substitutul anaforic da, care își procură 
referința din contextul lingvistic. În celelalte versiuni întâlnim tot o relație 
anaforică, grupul verbal sunt preluând informațiile lexicale și gramaticale 
ale sursei referențiale.  

Mesajul actului interogativ Et, après que l′appareil aura lancé le 
courant, nous aurons le temps de nous enfouir? a fost transferat de către cei 
șapte traducători prin trei propoziții: o regentă, o subordonată 
circumstanțială temporală și o subordonată construită cu modul conjunctiv 
la timpul prezent – parafrazare prin expansiune a construcției infinitivale din 
original de (nous) enfouir. Pentru echivalarea grupului verbal aura lancé, 
Victor Onișor modalizează traducerea prin modificarea categoriei timpului 
verbal și optează pentru verbul a începe folosit la timpul prezent, dar care 
imprimă enunțului valoare de viitor relativ, raportându-se la viitorul avè-
vom timp din regentă. În versiunile ulterioare, actul descris de acest grup 
verbal își păstrează valoarea de viitor. Astfel, în IP, VC1/2, DO și MR apare 
forma verbală va da drumul, în TF întâlnim echivalentul va degaja, iar în 
GM, va produce. Vladimir Colin, Dorina Oprea și Mariana Riza transferă 
construcția aura lancé le courant printr-o structură calchiată, complementul 
indirect în Dativ pentru limba română fiind redat după tiparul limbii 
franceze prin (va da drumul) la curent. În IP, structura unității despre care 
vorbim este transferată după sistemul limbii române prin va da drumul 
curentului, iar în VO, TF și GM apar construcțiile similare ca sens: începe 
lucrarea, va degaja curentul, respectiv va produce curentul.  

Grupul verbal al propoziției regente (nous) aurons le temps a fost 
transferat, fără dificultăți, prin construcțiile verbale folosite la viitor: vom 
avea timpul, în IP, DO și MR; vom avea vreme, în VC1/2, TF și GM. Atrage 
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atenția, însă, din punct de vedere morfologic, structura avè-vom, din VO, 
caracteristică limbii române vechi și regionale, datorată, la vremea 
respectivă, fidelității față de baza latină sau față de diverse modele străine. 
În textul original, subordonata temporală este intercalată în propoziția 
regentă. Pentru redarea intenției comunicative ce reiese din mesajul-sursă, 
Vladimir Colin și Mariana Riza au considerat potrivită plasarea regentei 
(vom avea timp) și a propoziției subordonate completive indirecte (să fugim) 
în poziție antepusă temporalei, situație permisă de topica limbii române. În 
celelalte versiuni, ordinea propozițiilor coincide cu aceea din textul francez.  

Analizând secvență lingvistică nous l′aurons, din cadrul dialogului 
selectat, remarcăm că traducătorii au reușit să transfere în limba română 
intenția comunicativă a emițătorului. Ca și în varianta originală, efectul 
perlocuționar al construcției vom avè/ avea este eficient, deși se abate de la 
maxima cantității și a manierei. Este încălcată componenta locuționară, 
întrucât actul de vorbire este eliptic de subiect. De asemenea, în versiunile 
românești este eludat pronumele anaforic l′, al cărui referent, le temps, se 
găsește în fraza interogativă precedentă.  

Traducerea actului interogativ a-t-on verifié si le tunnel qui 
débouche sur le col du Vulkan était libre urmărește, în VC1/2, TF și MR, 
organizarea sintactică a textului-sursă. Acesta include o propoziție finită 
principală, o subordonată condițională și o propoziție relativă introdusă prin 
pronumele qui. Aceasta de pe urmă este intercalată în propoziția 
subordonată condițională. În celelalte versiuni s-a recurs la parafrazări 
interlinguale prin expansiune sau prin reducere, ce au condus la reorganizări 
sintactice. Victor Onișor înlocuiește forma verbală finită débouche cu 
grupul nominal în capătul de la pasul… . Astfel, subordonata condițională și 
relativa atributivă devin că tunelul dela pasul Vulcan e liber, o subordonată 
completivă directă, al cărei verb regent este a se asigura, din propoziția 
principală. După modelul francez, Victor Onișor redă construcția verbală a-
t-on vérifié prin postpunerea auxiliarului ai, inserând între acesta și 
participiul asiguratu pronumele complement direct te. De fapt, putem 
accepta că nu este vorba numai despre modelul francez, pe care tălmăcitorul 
îl avea în față, ci și despre vorbirea populară (și îngrijită, în destule situații) 
din Ardeal, care l-a marcat vizibil pe Victor Onișor. A se vedea și în 
interogativa anterioară acestei secvențe: avé-vom timp? În această arie 
lingvistică enunțurile interogative folosesc în mod natural inversiunea în 
structurile focusului verbal (de tipul „Înțelesu-m-ai?”), la fel ca în limbile 
franceză sau engleză – variantele literare standard. Altfel, putem crede că 
autorul acestei versiuni procedează la o supratraducere, din moment ce 
respectivul determinant nu are corespondent în fraza originală. Grupul 
verbal débouche, pare să fi ridicat probleme de echivalare, acesta fiind 
ignorat și de către autorii versiunilor IP și GM. După părerea noastră, 
această strategie contribuie la evitarea unei sintaxe încărcate. La polul opus, 
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Dorina Oprea suplimentează numărul cuvintelor din original prin 
introducerea adverbului de modalizare epistemică într-adevăr. La nivel 
lexical, pentru substantivul le tunnel, traducătorii au selectat echivalentul 
direct tunel, mai puțin Mariana Riza, care, prin strategia traducerii libere, 
optează pentru nominalul ținut. Și Gabriel Mălăescu recurge la acest 
procedeu pentru a facilita transferul mesajului și alege forma (te-) ai 
asigurat. Nominalul le col a fost redat diferit în limba română. Soluțiile 
adoptate sunt următoarele: pasul, în VO, VC1/2  și MR; coasta, în IP; 
defileul, în TF și DO; în GM, acest termen lipsește.  

Mișcarea conversațională il l′est este redată în versiunile românești prin 
enunțuri anaforice, eliptice de subiect. Astfel, Victor Onișor folosește sintagma 
nominală e liber, Ion Pas, da, este, ceilalți utilizând verbul finit este.  

Indiferent de soluțiile traductologice adoptate, putem afirma că 
intervențiile respectă obiectivele principiilor conversaționale, recuperând 
sensurile mesajului original.  

Nu trebuie ignorat, însă, faptul că traducătorii, nu de puține ori, au 
întâmpinat dificultăți în redarea unui mesaj clar și concis, stângăciile în 
echivalările propuse sau formulările foarte diferite de la o versiune la alta 
demonstrând această afirmație. 

În încercarea de a obține o echivalare perfectă a frazelor din limba 
franceză în limba română, traducătorii au recurs atât la transferul direct, cât 
și la parafrazări, modalizări și adaptări, la procedee de traducere indirectă. 
Oricare au fost soluțiile traductologice adoptate, autorii versiunilor 
românești au avut, în cele mai multe cazuri, reale contribuții la îmbogățirea 
limbii române literare.  
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1. Introducere 

Articolul nostru are ca scop identificarea și analiza problemelor care pot 

să apară în traducerile din limba engleză în limba română a unor cuvinte, 

sintagme, definiții reprezentative pentru limbajul psihiatric contemporan. 

În primul rând, este necesar să subliniem importanța lingvistică a 

unei traduceri corecte, indiferent de domeniul căreia îi aparține, precum și 

importanța sa etică, socială. Din punct de vedere lingvistic, caracterul 

imperativ al corectitudinii unei traduceri se fundamentează pe faptul că orice 

unitate lexicală reprezintă un element constitutiv al limbii și, deci, orice 

termen tradus într-o limbă devine și el, la rându-i, o parte constitutivă a 

acesteia. Poate nu toți termenii care intră într-o limbă devin și unități de 

referință sau norme, dar în cazul limbajelor de specialitate, care sunt adesea 

formate din unități lexicale traduse, împrumutate sau adaptate din alte limbi 

și care devin cu repeziciune norme terminologice, corectitudinea termenilor 

utilizați este esențială, atât din punct de vedere semantic (redarea adecvată a 

sensului conceptului desemnat), cât și din punctul de vedere al evoluției 

limbajului specializat respectiv.  

Importanța socială a unei traduceri corecte este evidentă. Traducerea 

eronată a unui text sau a unui discurs poate avea consecințe grave. În 

domeniul medical, oglindirea corectă a unei tehnici chirurgicale în limba 

țintă poate însemna viața unui om. Traducerea incorectă a unor simptome 

medicale sau a unor metode de tratament în psihiatrie poate împiedica 

medicul psihiatru să salveze un pacient care dorește să se sinucidă. În alte 

domenii, precum cel politic sau cel militar, o traducere incorectă poate duce 

la război sau deteriorarea gravă a relațiilor dintre state1. În consecință, 

caracterul corect al unei traduceri, indiferent de domeniu, este esențial. 

                                                 
1 A se vedea cazuri precum cel al vizitei președintelui american Jimmy Carter în Polonia în 

anul 1977, când traducătorul-interpret a distorsionat discursul președintelui atât de mult, 

mailto:ceza.lu@yahoo.com
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2. Traducerea unor termeni psihiatrici în româna contemporană 
Putem afirma că orice text care este supus traducerii suferă 

schimbări ca urmare a tehnicilor utilizate de cel care realizează traducerea, 

precum și ca rezultat al cunoștințelor și capacităților traducătorului. Așadar, 

un text din limba engleză se va transforma într-un „alt” text2 în limba 

română, care, în ciuda metamorfozei la care a fost supus, va păstra structura 

semantică a celui sursă (sau, măcar, va încerca pe cât posibil să dea dovadă 

de fidelitatea necesară în astfel de demersuri). 

Pornind de la ipoteza că apariția unor erori de traducere este 

inevitabilă în cazul unui text de mari dimensiuni, utilizăm ca sursă pentru 

analiza noastră corpusul lexical alcătuit din lucrări românești și străine mai 

vechi, dar mai ales din Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders – Fourth edition, Revised (DSM IV) și  Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders – Fifth edition (DSM-V), ultimele două ediții 

ale unuia dintre cele mai importante manuale internaționale din domeniul 

psihiatriei, studiate de noi din perspectiva lexicului, în versiunea 

românească pusă în relație cu cea în engleză. 

Datorită importanței sale în domeniul psihiatriei, manualul realizat 

de specialiștii americani este o adevărată oglindă a științei pe care o 

reprezintă, atât din perspectiva cunoștințelor valorificate, a concentrării 

roadelor îndelungilor cercetări efectuate în domeniu, cât și din perspectivele 

terminologică și traductologică. În ambele sale versiuni, manualul abordează 

nu numai multiplele tipuri de tulburări încadrate în fiecare categorie asociată 

unui anumit capitol, ci și aspecte legate de cultură, vârstă și sex, prevalența 

afecțiunilor descrise, evoluția acestora, pattern-ul familial (referitor, aici, la 

antecedentele medicale ale familiei), procedeele de înregistrare a tulburărilor, 

diagnosticul diferențial și criteriile de diagnosticare.  

Edițiile originale în limba engleză, împreună cu versiunile lor în 

limba română au aproximativ 4000 de pagini și un total de peste 300 de 

intrări, fiecare reprezentând un diagnostic diferit, ceea ce înseamnă un 

corpus de câteva mii de unități lexicale de diferite tipuri. 

                                                                                                                            
încât s-a înțeles că acesta a plecat din America și că nu se va mai întoarce niciodată (printre 

altele) sau cazul premierului N. Hrușciov care, conform traducătorului său, a afirmat că „îi 

va îngropa” pe ambasadorii occidentali în timp ce era la o recepție organizată la ambasada 

Poloniei de la Moscova și, din nefericire, alte asemenea exemple.   
2 Se consideră că o traducere reprezintă o creație proprie, fiind realizată în funcție de 

percepția, capacitățile și cunoștințele persoanei care reproduce textul sursă în textul țintă. 
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Am ales acest manual din considerente ușor de înțeles, respectiv 
traductologice și lingvistice, în general. Din punct de vedere strict lingvistic, 
DSM reprezintă atât o adevărată oglindă a terminologiei specializate 
specifice psihiatriei actuale, cât și rezultatul evoluției istorice a acestei 
terminologii. Din punct de vedere traductologic, cele mai recente ediții 
românești ale manualului au beneficiat de tratamente diferite. Traducerea 
celei de-a patra ediții a fost realizată de un singur traducător, caz în care ne 
putem aștepta atât la unele erori de traducere, omisiuni și distorsionări de 
sens, tocmai pentru că i-a fost dată sarcina traducerii unui text de dimensiuni 
foarte mari. Pe de altă parte, de cele mai multe ori, o traducere care nu este 
împărțită mai multor traducători este mai fidelă textului sursă și prezintă o 
coerență sporită, deoarece este realizată din perspectiva și prin intermediul 
competențelor unei singure persoane. 

În schimb, traducerea celei de-a cincea ediții a fost realizată de un 
colectiv format din șase traducători. Și în acest caz, ne putem aștepta la 
probleme de traducere, din cauză că fiecare traducător are propriile sale 
abilități, propria perspectivă, metodă de lucru și propriul mod de a înțelege 
materialul pe care îl traduce. Totodată, ne putem aștepta la o traducere 
reușită, cu mai puține erori, tocmai datorită faptului că un volum atât de 
mare de text a fost tradus de mai mulți traducători.  

Pentru a susține afirmațiile de mai sus, respectiv, afirmația că ne putem 
aștepta la diferite probleme de traducere, distorsionări de sens, omisiuni etc., 
precum și ipoteza de la care am pornit, anume aceea că traducerea unui volum 
foarte mare de text atrage după sine, în mod inevitabil, apariția unor erori, am 
preluat câteva exemple3 de unități lexicale ce se regăsesc în manualele care 
constituie corpusul nostru, împreună cu traducerile acestora în limba română, și 
le-am analizat din perspectivă traductologică. 

 

DSM IV-TR - 

EN 

„[...] impairment that grossly interferes with the capacity 

to meet ordinary demands of life. [...]” 

„[...] gross impairment in reality testing [...]” 

 

DSM-IV-TR - 

RO 

„[...] o deteriorare care interfera flagrant cu capacitatea 

de a satisface cerințele uzuale ale vieții [...]” 

„[...] o deteriorare flagrantă a testării realității [...]” 

 

                                                 
3 Exemplele furnizate aici sunt preluate din capitolele „Schizophrenia and other psychotic 

disorders” (care începe de la pagina 297) și „Delirium, Demetia, and Amnestic and Other 

Cognitive Disorders” (care pornește de la pagina 135) al DSM IV-TR și sunt însoțite de 

traducerile lor din aceleași capitole ale versiunii românești a DSM IV-TR. 
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Exemplu de mai sus este relevant în susținerea ipotezei noastre 

datorită modului în care a fost tradus termenul „grossly/gross”. Putem 

observa că în ambele exemple date au fost utilizate modulația – „grossly 

interferes”/„interfera flagrant”, „gross impairment”/„deteriorare 

flagrantă” - și traducerea literală - „with the capacity to meet” / „cu 

capacitatea de a satisface” – păstrându-se structura gramaticală din limba 

sursă (prepoziție + substantiv articulat + verb la infinitiv). Ceea ce iese în 

evidență în cazul acestui exemplu este faptul că termenul gross (grossly) – 

adjectiv polisemic, care se poate traduce prin global, brut, mare (cantitate), 

ordinar, corpolent, voluminos, grosolan etc., a fost redat prin termenul 

flagrant – care sare în ochi, izbitor, evident, ostentativ, delict, infracțiune 

care este descoperită abia după ce este săvârșită etc. Considerăm că 

termenul „flagrant” nu este adecvat în acest context, chiar dacă semantic 

exprimă, într-o oarecare măsură, mesajul din sursă. În opinia noastră, câteva 

posibile variante de traducere pentru acest termen, în contextul dat, ar fi 

evident, semnificativ, considerabil, extrem etc. Trebuie menționat faptul că, 

în realizarea analizei noastre, am regăsit acest termen, „flagrant”, în mai 

multe capitole din corpusul studiat4.  

 

DSM IV-TR - 

EN 

„[...] The person may ”slip off the track” from one topic 

to another (”derailment” or ”loose associations”)[...]” 

 

DSM-IV-TR - 

RO 

„[...] Persoana poate „aluneca” de la un subiect la altul 

(„deraierea” sau „relaxarea asociațiilor”)[...]” 

 

Expresiile idiomatice au reprezentat, dintotdeauna, una dintre cele 
mai mari dificultăți de traducere pentru toți cei care s-au încumetat să 
devină tălmăcitori. Cel mai adesea, dificultatea traducerii acestora derivă din 
lipsa unor termeni echivalenți sau din dificultatea determinării sensului real 
al idiomului. „To slip off the track” este o versiune a expresiei idiomatice 
„to slip/to go off the beaten track”, care înseamnă a „o lua pe căi greșite”, 
„a se aventura în necunoscut”, „a (se) rătăci”, „a fi pierdut direcția” etc. 
Alegerea de a exprima sensul acestei expresii idiomatice prin verbul „a 
aluneca” (traducere literală a verbului to slip din engleză – redat printr-o 
modulație) a dus, în opinia noastră, la pierderea esenței semantice a 

                                                 
4 Este adevărat că un termen, prin definiția sa, poate avea și sensul căutat la un anumit 

moment dat. Cu toate acestea, atunci când un text este supus procesului de traducere, 

contextul dictează sensul termenilor. 
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mesajului din textul sursă. Expresia idiomatică utilizată aici are, după cum 
am menționat mai sus, un cadru semantic mai vast. Or, verbul „a aluneca” 
din limba română, nu poate cuprinde, cel puțin nu de unul singur, esența 
expresiei „to slip off the track”, chiar dacă este utilizat între ghilimele, 
determinând astfel cititorul să se gândească la un sens figurat, metaforic al 
verbului. O altă variantă prin care putea fi redat idiomul din limba engleză, în 
acest context, ar fi putut fi, după părerea noastră,  „persoana trece (haotic) de la 
un subiect la altul” sau „persoana sare de la un subiect la altul” etc. 

 

DSM IV-TR - 

EN 

„[...] The person may ”slip off the track” from one topic 

to another (”derailment” or ”loose associations”)[...]” 

 

DSM-IV-TR - 

RO 

„[...] Persoana poate „aluneca” de la un subiect la altul 

(„deraierea” sau „relaxarea asociațiilor”)[...]” 

 

În același context, observăm o altă sintagmă care a creat o problemă 
la traducere: „loose associations” / „relaxarea asociațiilor”. Am putea 
afirma că s-a încercat traducerea acesteia în textul țintă printr-o modulație, 
dar rezultatul acestei așa-zise modulații este nefericit. „Loose” are ca sensuri 
liber, slab, dezlegat, excentric (limbaj argotic), inexact (fig.), neprecis, larg, 
stângaci, imoral, neglijent etc., iar „association” – unificare, prietenie, 
companie, legătură, asociere (de idei, persoane, imagini etc.), asociație (cu 
dublu sens – grupare, societate și proces psihic) ș.a.m.d. Prin urmare, având 
în vedere că vorbim despre un context specializat, medical, care se referă la 
pacienți cu probleme psihice (delir, halucinații vizuale, auditive, tactile etc.), 
care emit idei eronate, ale căror procese psihice nu mai funcționează 
conform parametrilor normali, putem afirma că loose nu poate avea sensul de 
relaxat, iar associations5 se referă mai curând la asocieri de idei, decât la asociații, 
termen care poate induce în eroare chiar și specialiștii, din cauza caracterului său 
polisemic. În opinia noastră, această sintagmă ar fi putut fi tradusă și prin asocieri 
(de idei) vagi / generalizate / ambigue / neprecise / neclare etc.  

                                                 
5 „The person may ”slip off the track” from one topic to another (”derailment”or ”loose 

associations”) [...]”/„Persoana poate aluneca de la un subiect la altul („deraierea” sau 

„relaxarea asociațiilor”) [...]”, DSM IV-TR, p. 300. Într-adevăr, termenul „asociații” are 

și sensul de procese psihice care duc la atragerea unor idei prin intermediul altor idei, în 

mintea umană. Cu toate acestea, atunci când se realizează traducerea unui text, termenii nu pot fi 

abordați separat, scoși din contextul lor. În acest caz, textul sursă nu făcea referire la procesele 

psihice umane (la acele asociații despre care am menționat), ci la faptul că pacientul sare de la 

un subiect la altul, făcând asocieri de idei în mod haotic, nefiind capabil să ducă un gând la 

capăt. Or, acest lucru se poate deduce din context, care este suficient de explicit. 
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DSM IV-TR - 

EN 

„[...] Although common in Schizophrenia, negative 
symptoms are difficult to evaluate because they occur on 
a cotinuum normality[...]” 
 

DSM-IV-TR - 

RO 

„[...] Deși ubicuitare în schizofrenie, simptomele 
negative sunt dificil de evaluat, deoarece ele apar pe un 
continuum cu normalitatea[...]” 

 

În acest exemplu, traducerea a fost realizată printr-o modulație, dar 
termenul pe care l-a utilizat nu este adecvat. În primul rând, cuvântul 
„common” din engleză poate fi tradus foarte simplu prin obișnuit, comun, 
general etc., iar în al doilea rând, probabil din dorința menținerii 
caracterului specializat al textului pe cât mai mult posibil, a fost utilizat un 
termen care, deși înseamnă omniprezent, este definit, conform Dicționarului 
Explicativ al Limbii Române, ca „(în religiile superioare) atribut al 
divinității de a fi prezent peste tot în același timp.”. Drept urmare, putem 
vorbi de o utilizare improprie a termenilor.  

 

DSM IV-TR - 

EN 

„[...] The essential feature of a delirium is a disturbance 
of the consciousness that is accompanied by a change in 
cognition that connot be better accounted for by a 
preexisting or evolving dementia [...]” 
 
„[...] Substance Withdrawal Delirium can occur with the 
following classes of substances: alcohol (often called 
„Delirium Tremens”), sedatives, hypnotics, and 
anxiolytics, and other substances or unknown substances 
[...]” 
 
„[...]Psychotic Disorder Due to a General Medical 
Condition, a delirium, or a dementia is diagnosed when 
there is evidence from the history [...]” 

DSM-IV-TR - 

RO 

„[...] Elementul esențial al deliriumului îl constituie o 
perturbare a conștienței care este acompaniată de o 
modificare în cunoaștere care nu poate fi explicată mai 
bine de o demență preexistentă ori în curs de dezvoltare 
[...]” 
 
„[...] Deliriumul prin abstinență de la o substanță poate 
surveni la următoarele clase de substanțe: alcool (adesea 
denumit „delirium tremens”), sedative, hipnotice și 
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anxiolitice, și alte substanțe sau substanțe necunoscute 
[...]” 
 
„[...] Tulburarea psihotică datorată unei condiții 
medicale generale, deliriumul sau demența sunt 
diagnosticate când există date din istoric [...]” 

 
În acest exemplu, termenul analizat, Delirium, a fost tradus prin 

calchiere. Ceea ce face acest exemplu să fie pertinent pentru susținerea 
ipotezei noastre este faptul că „Delirum-ul”, așa cum este redat în contextele 
de mai sus, face mai curând referire la afecțiunea ce apare ca urmare a 
alcoolismului și care este caracterizată de un tremur nervos al feței și al 
membrelor, halucinații auditive și vizuale, agitație psihomotorie temporară 
etc.. Or, în cazul schizofreniei, vorbim despre delir6 – halucinații, frenezie, 
idei delirante etc. Așadar, observăm o distorsionare a sensului. Această 
eroare poate să fi fost cauzată de faptul că limba engleză nu are doi termeni 
diferiți (sau complet diferiți, al doilea, delirium tremens, fiind compus) care 
să diferențieze în mod clar și indiscutabil delirul de delirium. Este adevărat 
că un specialist cu experiență va înțelege că delirium face referire, de fapt, la 
„delir” și, probabil, nu va băga de seama diferența, având deja bine 
delimitate cele două concepte, dar un specialist începător poate fi indus în 
eroare. Or, din punct de vedere lingvistic, Delirium denotă un alt concept 
(un sindrom) față de cel exprimat în textul sursă – „delirul” (un simptom), 
ceea ce duce la o distorsionare semantică și a realității conceptuale a 
termenilor utilizați. 

3. Concluzii 
Așa cum am observat, unii termeni psihiatrici, precum și contextul în 

care se află, pot crea probleme la traducere. Furnizarea unor explicații 
exacte care să justifice apariția anumitor probleme sau erori de traducere 
este dificilă. În general, dificultățile întâmpinate în traducerea unui text sunt 
generate de complexitatea acestuia, a domeniului pe care îl reprezintă (fie el 
medical, juridic, literar ș.a.m.d.), a termenilor utilizați în limba sursă, de 
posibilele lacune terminologice (unii termeni pot chiar nici să nu existe încă în 
limba țintă, fiind necesară împrumutarea directă a acestora și explicarea lor) etc. 

 În cazul textului analizat de noi, traducătorii au depus un efort 
extraordinar pentru a reda un text de o asemenea dimensiune din limba 
engleză în limba română, iar problemele de traducere ca cele prezentate mai 
sus, sunt inevitabile tocmai din cauza complexității domeniului. De altfel, astfel 
de situații pot apărea în oricare dintre traducerile unor lucrări de o asemenea 
complexitate și cu un grad atât de ridicat de condensare a informațiilor.  

                                                 
6 Dicționarul de medicină Larousse tratează termenul delirium (tremens) separat de delir, 

reprezentând două intrări diferite. – pp. 162-163.  
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În opinia noastră, prin analiza exemplelor furnizate mai sus am reușit 
să evidențiem nu doar că astfel de probleme de traducere pot apărea din 
variile motive enunțate în lucrarea noastră, ci și faptul că terminologia 
acestui domeniu, prin complexitatea sa și a contextului creat de ea, este 
extrem de interpretabilă, cauzând o multitudine de dificultăți atunci când 
este supusă traducerii. Totodată, dată fiind importanța domeniului luat în 
discuție, considerăm că este necesară acordarea unei atenții particulare unor 
astfel de texte, fie și numai pentru faptul că o singură eroare ar putea 
produce consecințe grave în cazul unor bolnavi cu afecțiuni multiple, pentru 
care fiecare secvență de diagnostic poate face diferența între un tratament 
adecvat și unul incorect sau insuficient. 
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 1. Introducere  

Se știe că limba română din Republica Moldova prezintă, pe lângă 

trăsăturile dialectale moldovenești, comune pentru toată Moldova istorică, o 

serie de particularități, rezultate în urma contactului îndelungat cu limba 

rusă. Este vorba despre particularități ce pot fi identificate în toate 

compartimentele limbii și care au rezultat, în mare parte, din faptul că în 

teritoriul în discuție, cele mai importante mijloace de informare în masă au 

fost difuzate, ani la rând, în limba rusă sau au fost traduse din limba rusă.  

Dintre multiplele manifestări ale interferențelor lingvistice ruso-

române, am ales să abordăm, în lucrarea de față, exemple de calcuri de 

diateză verbală, analizând contrastiv structurile rezultate în urma calchierii 

diatezei reflexive după limba rusă, structuri pe care le-am identificat în presa 

de limbă română din Republica Moldova. 

Calcurile de diateză verbală fac parte din categoria calcurilor 

morfologice, cu elemente de calcuri de structură. Spre deosebire de calcurile 

semantice, calcurile morfologice sunt mai puțin frecvente, deoarece 

structura morfologică a unei limbi este stabilă, în comparație cu structura 

lexicală care este expusă înrâuririlor străine. În general, calcurile de diateză 

verbală identificate de noi imită după limba rusă construcțiile cu reflexiv 

obligatoriu, în situații unde în româna standard este utilizată diateza activă, și, 

mai rar, construcțiile active, în situația în care în româna standard este utilizată 

diateza reflexivă.  

Înainte de a trece la analiza concretă a structurilor reflexive calchiate 

după limba rusă, ne-am propus să facem câteva precizări în legătură cu 

diateza reflexivă, dat fiind faptul că aceasta a creat controverse în lingvistica 

românească. Dezbaterile teoretice sunt legate de modul de încadrare a 
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structurilor „cu reflexiv obligatoriu și cu reflexiv propriu-zis”1. În timp ce în 

gramaticile tradiționale aceste structuri sunt considerate tipice diatezei 

reflexive, în Gramatica Academiei, cliticul reflexiv obligatoriu (de ex. a se 

strădui) nu mai apare ca marcă a diatezei, ci este considerat component al 

verbului, respectiv al locuțiunii verbale, iar construcțiile reflexive propriu-

zise (de ex. El se consolează.) nu produc „o reorganizare ierarhică a 

structurii sintactice de bază”2, ceea ce înseamnă că acestea nu îndeplinesc 

condiția indispensabilă pentru opozițiile de diateză. Prin urmare, categoria 

diatezei cunoaște în GALR doar următoarele opoziții: „activ-pasiv, activ-

impersonal”3, iar construcțiile de tipul: „Nu se primesc contestații.”4 (cu 

reflexiv pasiv) și „Dacă nu s-a numit un supleant [...], se va proceda la 

înlocuirea arbitrului.”5 (cu reflexiv impersonal) sunt considerate drept 

manifestări ale diatezei pasive, respectiv ale diatezei impersonale.   

Pornind de la aspectele teoretice prezentate mai sus, precizăm că în 

comunicarea de față, vom trata ca exemple de diateză reflexivă construcțiile 

alcătuite din verb urmat de un complement exprimat prin pronume reflexiv, 

respectând în acest fel tradiția lingvistică românească.  

 

2. Calcuri de diateză reflexivă 
În limba română, diateza reflexivă nu apare automat la orice verb și 

nici nu poate fi utilizată în orice situație de comunicare, deoarece 
schimbarea diatezei poate antrena diferențe mari de sens, identificabile chiar 
la nivelul aceluiași verb. De exemplu, a uita  (Ea uită să-și plătească la 
timp facturile.) - a se uita (Ea se uită în oglindă.); a pierde (El pierde ușor 
noțiunea timpului.) - a se pierde (El se pierde când o vede).  

Sub aspectul reflexivității, identificăm în limba română verbe care 
pot fi utilizate atât la diateza activă, cât și la cea reflexivă:  

a spăla - a se spăla, a pieptăna - a se pieptăna, a plânge - a se 
plânge, a ajuta - a se ajuta.  

Există verbe care  nu pot forma reflexive obiective: 
 a dormi, a suferi, a zbura, a dispărea, a înceta 
 Unele verbe reflexive nu au corespondente active:  

                                                 
1 Cf. GALR, I. Cuvântul, pp. 481-483. 
2 Ibidem, p. 482. 
3 Ibidem, p. 481. 
4 Cf. GALR, II. Enunțul  p. 135. 
5 Ibidem, p. 144. 
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„a se bosumla, a se burzului, a se chiti, a se codi, a se descotorisi, a 
se erija, a se eschiva, a se hârjoni, a se iți, a se preta, a se prevala, a se 
proțăpi, a se pripi, a se rățoi, a se sinchisi, a se teme, a se văicări”6. 

La fel ca în limba română, în limba rusă există verbe care au doar 
valoare reflexivă și verbe care pot fi utilizate atât reflexiv, cât și nereflexiv. 
Spre exemplu, verbele smeiatsea (cf. rom. a râde), nadeetsea (cf. rom. a 
spera), borotsea (cf. rom. a se se lupta), truditsea (cf. rom. a munci), 
staratsea (cf. rom. a se strădui), gorditsea (cf. rom. a se mândri),, 
stanovitsea (cf. rom. a deveni) sunt întotdeauna reflexive. Pe când verbele 
priciosîvat (cf. rom. a pieptăna) - priciosîvatsea (cf. rom. a se pieptăna), 
kupat (cf. rom. a scălda) - kupatsea (cf. rom. a se scălda) participă la 
opoziția activ-reflexiv.  Însă, spre deosebire de limba română, în limba rusă 
diateza reflexivă este redată desinențial, cu ajutorul sufixului -sea, de exemplu, 
vstreceatsea (cf. rom. a se întâlni), umivatsea (cf. rom. a se spăla). După 
modelul limbii ruse, în limba română din Basarabia circulă structuri calchiate 
cu cliticul „se”, pe care limba română literară nu le recomandă.  

Examinînd articolele din presă, am observat preferința autorilor pentru 
exprimarea impersonală, concretizată prin utilizarea structurilor reflexive de 
genul: „se primește” sau „nu se primește” (ceva), „se așteaptă” (mult timp),  
„se rămâne” (în urmă), „se privește” (ceva, cumva). Structurile respective 
imită tiparul morfologic al reflexivelor rusești  poluceaetsea, ojidatsea,  
ostavatsea, smotretsea. 

De exemplu, în limba rusă, verbul poluceat este utilizat la diateza 
activă cu sensul „a primi” și la diateza reflexivă (cf. rus. poluceatsea), cu 
următoarele sensuri: 

„Poluceatsea - (Vâhodit, sledovatelno. Na iug, poluceaetsea, ne 
poedem?), adică „a ieși, a reieși, a rezulta”, de ex. Reiese că nu plecăm 
în sud?”7 

În enunțul următor, structura „se primește” calchiază forma 
reflexivului rusesc poluceatsea, când de fapt, în context, se recomandă 
utilizarea verbului a ieși: 

„Nu se primește totdeauna așa cum vrei.” (Steagul roșu, 8. I. 1963)8. 
În româna literară, reflexivul de reciprocitate a se aștepta, pe lângă 

sensul „a se aștepta unul pe altul”, poate să exprime și ideea de „a 
prevedea”, „a presupune”, „a-și închipui”, de exemplu: 

„Se așteaptă să fie ceață.”; 
„S-au așteaptat să devină un pianist renumit.”. 

                                                 
6 Ibidem, p. 157. 
7 Cf. TS, s.v. poluceatsea. 
8 CP, p. 254. 
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În limba rusă însă, verbul a aștepta este utilizat tranzitiv, cu sensul 
„a aștepta pe cineva/ceva” (cf. rus. ojidat kogo-libo/ cego-libo), și reflexiv, 
cu sensul „a se aștepta”  (cf. rus. ojidatsea).  

În exemplul de mai jos, verbul „a se aștepta” nu este utilizat corect, 
deoarece este vorba, după cum reiese din context, despre mașinile care 
transportă legume sau fructe, iar acestea sunt nevoite să aștepte la punctele 
de recepție, nu să se aștepte una pe cealaltă. Verbul „a aștepta” calchiază 
aici valoarea morfologică de diateză reflexivă după lexemul rusesc 
ojidatsea: 

„La punctul de recepție se așteaptă zile întregi.” (M., 1984, Nr. 7, p. 4)9. 
Limba română literară nu acceptă utilizarea verbului „a rămâne” la 

diateza reflexivă. În enunțul de mai jos, acesta calchiază valoarea de reflexiv 
impersonal după modelul verbului rusesc ostavatsea: 

„[...] înseamnă și acea prioritate de a fi prima unde e mai greu, 
unde se rămâne în urmă.” (FM, 1985, Nr. 5, p. 1)10. 

În cazul lexemului „smotretsea”, de exemplu,  acesta are, în limba 
rusă, următoarele semnificații: 

„Smotretsea - 1. (Rassmatrivat svoio otrajenie v cem-nibud. S. v zerkalo), 
adică „a-și examina înfățișarea în ceva (într-un material reflectorizant, în apă 
etc.)”, de ex. A se privi în oglindă; 2. (O filme, spektakle, horoșo s interesom 
vosprinimatsea), „(despre filme, spectacole), „a viziona cu interes”.”11 

Pornind de la explicația din dicționar, precizăm faptul că verbul 
smotretsea nu poate fi echivalent cu  structura „se privește”, așa cum apare 
în enunțul următor; în această situație, se recomandă utilizarea verbului a 
arăta la diateza activă: 

„Se privește original pe acest fundal echipajul nupțial de culoare 
albă.” (CGS, 20. VII. 1986) 12. 

Pe lângă cele precizate mai sus, menționăm faptul că structurile 
calchiate „se primește”13 și „se privește”14 sunt prezentate și în lucrările din 
Republica Moldova care se ocupă cu abaterile de la norma literară, iar 
dicționarele bilingve atestă reflexivele rusești15 poluceaetsea, ojidatsea, 
ostavatsea, smotretsea cu sensurile recomandate de normele limbii literare. 

                                                 
9 Ibidem, p. 78. 
10 CL, 1989, p. 85. 
11 Cf. TS, s.v. smotretsea. 
12 CL, 1989, p. 106. 
13 A se vedea: „Nu mi s-a primit nimic”, adică „Nu mi-a iesit/ reușit (ceva)”. Cf. Guțu, 

1998, p. 135. 
14 A se vedea: „Cum se privește acest tablou de pe perete?”, id est: „Cum ți se pare că 

arată acest tablou de pe perete?”; Ibidem, p. 137. 
15 Cf. DRURO, s.v. poluceaetsea, ojidatsea, ostavatsea, smotretsea. 
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Următoarele două exemple de calcuri de diateză reflexivă sunt date 
de construcțile „a se aprofunda în ceva” (cf. rus. uglubitsea v cego-libo) și 
„a se cunoaște cu ceva” (cf. rus. znacomitsea s cem-to).  

Echivalentul verbului a aprofunda în limba rusă este verbul uglubit, 
utilizat atât la diateza activă cu sensurile „a adânci”, „a aprofunda”, cât și la 
diateza reflexivă cu forma uglubitsea, având semnificația „a se adânci”, „a 
cerceta în adâncime”.  

În enunțul următor, verbul „a aprofunda” calchiază cliticul „se” și 
regimul prepozițional după lexemul rusesc „uglubitsea”: 

„M-am aprofundat în adâncurile istoriei.” (Moldova socialistă, 5. XI. 
1975)16.  

 În limba rusă, echivalentul formei tranzitive a verbului a cunoaște 
este lexemul znakomit, cu următoarele sensuri de bază: 

„znakomit - 1. (Delat kogo-cito-nibud znacomîm s kem-cem-nibud), 
„a prezenta pe cineva cuiva”; 2. (Delat cito-nibud znakomîm, izvestnîm 
komu-nibud), „a familiariza pe cineva cu ceva””17. 

Deși verbul znakomit cunoaște în limba rusă și o utilizare reflexivă 
(cf. rus. znakomitsea), aceasta nu este echivalentă cu forma de reflexiv 
impersonal din limba română a se cunoaște, adică „a avea efect”. Prin 
urmare, în limba română din Basarabia, verbul „a cunoaște” folosește după 
lexemul rusesc „uglubitsea”.  De exemplu:  

„E necesar ca locuitorimea* (corect: locuitorii) să se cunoască din 
timp cu prețurile ...” (Steagul roșu, 8. I. 1963)18.  

 
3. Concluzii 
Consultând dicționarul Guțu, 1998, care abordează abaterile de la 

norma literară actuală, am constatat că acesta înregistrează unele fapte de 
limbă identificate și analizate de noi. Este vorba despre structurile reflexive 
calchiate „se primește” (cf. rus. poluceatsea) și „se privește” (cf. rus. 
smotretsea), structuri care circulă și în exprimarea cotidiană a unor vorbitori 
de limbă română din Republica Moldova, mai ales că exemplele din Guțu, 
1998, reprezintă mostre de exprimare uzuală. 
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1. Obiective 

În lucrarea de față ne propunem o prezentare succintă a mijloacelor 

gramaticalizate analitice de marcare a intensității maxime în română și 

spaniolă, printr-o analiză descriptivă și contrastiv-tipologică a structurilor 

respective. În demersul nostru, vom urmări atât statutul operatorilor din 

limba actuală, cât și etapele parcurse de aceștia în cadrul procesului de 

gramaticalizare. Pentru situația din limba actuală, sursa exemplelor folosite 

o reprezintă limbajul eterogen al blogurilor. 

 

2. Cadrul teoretic general 

Conceptul de „gramaticalizare” a fost creat la începutul secolului al 

XX-lea, cu scopul de a pune în relief un anumit tip de schimbare lingvistică, 

și anume, aceea în care un element lexical se transformă  într-o unitate 

funcțională (lexemele devin morfeme).1 

Pentru prima dată, termenul a fost utilizat de A. Meillet, care 

asociază „gramaticalizarea” cu „l’attribution du caractère grammatical à un 

mot jadis autonome”.2 Un cuvânt își pierde autonomia semantică și se 

transformă în unealtă gramaticală. Un alt punct de vedere important îi 

aparține lui J. Kurylowicz, care surprinde un element teoretic de noutate: 

etapizarea procesului. În concepția lingvistului, „gramaticalizarea” se 

realizează treptat, opinie îmbrățișată ulterior și de alți cercetători:3 

                                                 
1 Cf. Elizabeth C. Traugott, 1996, p. 183; cf. DȘL, s.v. gramaticalizare. 
2 Antoine Meillet, 1912, p. 131. 
3 Despre etapele procesului de gramaticalizare, au scris: Bernd Heine, Mechthild Reh, 

Grammaticalization and Reanalysis in African Languages, 1984, Hamburg: Helmut Buske; 

Elizabeth Traugott „Grammaticalization and Lexicalization”, in: Concise Encyclopedia of 

Syntactic Theories, 1996, de Keith Brown & Jim Miller (eds.), Oxford: Pergamon Press, pp. 181-187.  
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 „[Grammaticalization is] the increase of the range of a morpheme 

advancing from a lexical to a grammatical or from a less grammatical to a 

more grammatical status.”4 

Una dintre cele mai complexe și, totodată, pertinente definiții date 

conceptului este aceea a lui E. Traugott, care insistă asupra importanței 

contextului, întrucât o formă nu evoluează în mod izolat. Traugott 

evidențiază schimbările lingvistice care au loc în cadrul procesului, fără să 

ignore relevanța elementului pragmatic, specificând: 

„Grammaticalization […] is that subset of linguistic changes 

whereby lexical material in highly constrained pragmatic and 

morphosyntactic contextes becomes grammatical, and grammatical material 

becomes more grammatical.”5 

Cum spuneam, în studiul gramaticalizării se ţine cont atât de 

perspectiva diacronică, cât şi de cea sincronică. Cea mai importantă dintre 

ele rămâne perspectiva istorică, ce are rolul de a investiga sursele formei 

gramaticale şi etapele tipice de schimbare la care este supusă.6 Perspectiva 

sincronică ia în calcul studiul gramaticalizării raportat la fenomenele sintactice 

şi pragmatice ale limbajului în uz. Cercetătorii disting parametrii concreți 

pentru realizarea procesului de gramaticalizare, cum ar fi: desemantizarea 

(semantic) sau decategorizarea (sintactic). Elizabeth Traugott identifică 

următoarele etape care trebuie parcurse de un cuvânt până la schimbarea 

statutului în morfem gramatical: 

- abstractizarea sensului;  

- desemantizarea;  

- dependența (ex.: topica fixă); 

- modificările fonetice; 

- frecvența 

În lucrarea de față plecăm de la tabloul gradual latinesc pentru a 

justifica elementele comune limbii române și spaniole, însă vom avea în vedere 

și stadiul actual de gramaticalizare a marcatorilor intensității maxime. 

 

3. Tabloul gradual latinesc 

În limba latină, superlativul se forma cu ajutorul unor mijloace de 

expresie sintetice, în funcție de fiecare gen și de variațiile tematice, care 

                                                 
4 Jerzy Kurylowicz, 1965, p. 52. 
5 Elizabeth C. Traugott, 1996, p. 183. 
6 Cf. E. Traugott & P. Hopper, 2003, pp. 1-2. 
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produc modificări ale sufixelor. Cele prototipice sunt: -issimus (masc.), -

issima (fem.), -issimum (neutru), iar pentru adjectivele terminate în -er/-lis: -rimus/-

limus (masc.), -rima/-lima (fem.), -rimum/-limum (neutru). În cazul adverbului, 

este înlocuită terminația de superlativ a adjectivului -us cu -e (fecundissime).  

În limba română și în celelalte limbi romanice se creează un sistem 

de redare a intensității preponderent analitic. Cu toate că apare și în latina 

clasică, procedeul nu era recomandat în vorbirea îngrijită și se mențineau, 

inițial, variantele sintetice. În latina târzie este semnalată de cercetători 

folosirea unor adverbe ca maxime, bene, super, valde, satis, ca elemente de 

formare a structurii analitice (valde bene „foarte bine”), cu scopul de a reda 

intensitatea maximă.7 Reminiscențele acestui model se regăsesc în toate 

limbile romanice, în care formantul de bază pentru valoarea superlativă este 

multum (rom. veche mult, sp. muy, catalană molt, port. muito, fr. veche molt, 

it. molto). În limba actuală, româna a renunțat la mult în favoarea lui foarte, 

iar franceza, în favoarea lui très.  

 Pentru redarea intensității maxime, limbile romanice cunosc și o 

formă sintetică, realizată cu ajutorul sufixului -isim, după modelul latinei 

clasice (sp. -ísimo/-érrimo; catalană -íssim; port. -íssimo/-imo/-érrimo; it. -

issimo; fr. -issime (se folosește numai cu anumite adjective sau în limbajul 

familiar, cu sens ironic, peiorativ), însă, în lucrarea de față, ne vom rezuma 

la prezentarea structurilor analitice.  

 

4. Forme gramaticalizate  

În general, la baza procesului de intensificare stau un „intensificat” 

(adjectiv/adverb/substantiv etc.) și un „intensificator” adverbial, substantival 

etc. În limba română actuală, operatorul prototipic al intensității maxime 

este foarte, care și-a pierdut în timp independența semantică și gramaticală, 

iar evoluția sa de la item lexical la unitate funcțională s-a realizat treptat, în 

cadrul unui subset de modificări lingvistice.8 Originea acestuia ca marcator 

al intensității este, însă, controversată. Raluca Brăescu susține că etimonul 

lui foarte este adverbul latinesc forte, corespondent al adjectivului fortis. Cu 

                                                 
7 În Istoria limbii române, se precizează faptul că superlativul sintetic „este înlăturat din 

latina vorbită și înlocuit prin forme perifrastice care pătrund în limba literară”. În locul 

formei sintetice, în mod obișnuit se folosește adverbul maxime, căruia i se asociază și altele, 

cum ar fi multum sau bene, despre care în ILR se menționează că „e frecvent în limbajul 

familiar, la autorii din epoca arhaică”. Printre cele enumerate se numără, însă, și fortiter, 

din care pare a-și trage originea românescul foarte. Cf. ILR, 1965, vol. I, p. 144. 
8 Cf. Raluca Brăescu, 2015, p. 61. 
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toate acestea, procesul de adverbializare a lui forte rămâne necunoscut. Unii 

cercetători îl consideră o variantă târzie a lui fortiter.9 În acest sens, Ioana 

Vintilă-Rădulescu susține că este posibil ca forte să fi preluat valori ale 

adverbelor în -ter, care nu s-au păstrat în limbile romanice și să extindă, 

pentru limba română, valoarea de marcator al intensității maxime.10 

Georgeta Ciompec atrage atenția asupra faptului că în limba veche așa-

numitul „superlativ absolut” „nu dispune, ca astăzi, de un formant 

gramaticalizat”. Raportându-se la categoria adverbului, cercetătoarea 

precizează că intensitatea maximă este surprinsă, în mod obișnuit, cu 

ajutorul lui foarte, „cel mai frecvent încă din primele texte”, prea, „lipsit, se 

pare, în limba veche, de nuanța afectivă de exagerare” și vârtos, „ieșit mai 

târziu din uz cu acest rol”. O particularitate a limbii vechi o constituie 

prezența lui  foarte ca adverb modal, având topică liberă.11 Posibilitatea de a 

funcționa ca determinant al verbului și libertatea de topică, inclusiv în 

calitate de formant al superlativului demonstrează că acest adverb își 

păstrează autonomia semantică și gramaticală, deși se reflectă, totodată, și 

selectarea sa preferențială, cu scopul de a reda intensitatea maximă. 

Concluzia autoarei este că superlativul cu foarte realizează construcții ce pot 

fi considerate formații premorfologice.12 

Raluca Brăescu subliniază că sensul gramatical s-a dezvoltat treptat 

din sensul lexical „prin intermediul unui proces de generalizare, apoi de 

abstractizare”.13 În ceea ce ne privește, în limba actuală am înregistrat doar 

contexte în care funcționează ca marcator al intensității, pe lângă un adjectiv 

sau pe lângă un alt un adverb. Contextele sunt numeroase, ceea ce confirmă 

importanța sa în clasa intensificatorilor: 

(1). „Locul arată într-un mare fel, mâncarea este foarte bună, iar 

atmosfera este pur si simplu senzațională. De aici am plecat într-un 

club foarte aproape de Colon unde o trupă formată din 4 băieți la 

chitări cântau live.” 

(http://www.bloguluotrava.ro/cum-mi-am-petrecut-3-zile-la-

madrid-cu-mancare-buna-si-in-tribuna-la-mai-tare-meci-de-

fotbal-din-lume/#more-18869) 

 

                                                 
9 ILR, 1965, p. 104. 
10 Vintilă Rădulescu, 1980, p. 638. 
11 Georgeta Ciompec, 1985, p. 169.  
12 Georgeta Ciompec, 1985, p. 170. 
13 Raluca Brăescu, 2015, p. 80. 
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(2). „[Platea Madrid] Este un loc foarte cool în apropiere de Colon.”  

(http://www.bloguluotrava.ro/cum-mi-am-petrecut-3-zile-la-

madrid-cu-mancare-buna-si-in-tribuna-la-mai-tare-meci-de-

fotbal-din-lume/#more-18869) 

Printre operatorii intensității maxime, GALR specifică faptul că în 

limbajul colocvial se regăsesc, de asemenea, tare și mult, cu valoare de 

adverbe componente ale formelor analitice de superlativ, dar acesta din 

urmă este perceput ca învechit.14 Un punct de vedere similar îl regăsim și la 

cercetătoarea Elsa Lüder care inventariază patru mijloace convenționale de 

redare a superlativului „gramatical”: foarte, prea, tare, mult, pe care le vom 

analiza și noi în lucrarea de față. Aceste adverbe reprezintă forme mai puțin 

expresive de superlativ, dar care au parcurs cele mai multe etape ale 

procesului de gramaticalizate.15  

Un marcator prototipic al intensității este și prea, de origine slavă.16 

Acestuia i se adaugă în GALR o marcă suplimentară, aceea de exces, de 

depășire a unei limite17, care pare a fi absentă în limba veche.18 Prezența sa 

este semnalată și de Georgeta Ciompec, începând cu secolul al XVIII.19 În 

corpusul selectat de noi, l-am întâlnit atât ca intensificator, cu o topică fixă 

(înaintea adjectivului sau adverbului), cât și ca semiadverb. Ceea ce îi asigură 

individualitatea în rândul operatorilor intensității maxime este trăsătura [+exces]: 

(3). „Îi blamăm pe cei care ne vor cu adevărat binele. 

Înțelegem prea târziu dragostea unor astfel de oameni.” 

(http://www.desprerealitate.ro/2019/03/nu-ti-e-dor-de-tine/) 

 

(4). „Cestor a șutat în bară, dar avea să fie prea târziu și de formă.” 

(https://blogsport.gsp.ro/ioanitoaia/2019/03/18/ce-lume-rea/) 

 

(5). „Așa c-o să mă scuzați, dar după ce-am alergat pe la clinici 

veterinare până la 2.00 dimineață și-am tras o spaimă soră cu moartea, 

                                                 
14 Ibidem. 
15 Cercetătoarea realizează o distincție între un „superlativ absolut liber” și un „superlativ 

absolut gramatical”, în cea de-a doua categorie fiind incluse formele supuse, total sau 

parțial, procesului de gramaticalizare. Cf. Elsa Lüder, 1995, p. 99. 
16 Acesta funcționează și ca semiadverb în poziție preverbală. Cf. Raluca Brăescu, 2015, p. 84. 
17 Cf. GALR, vol. I, p. 161. 
18 Raluca Brăescu, 2015, p. 84. 
19 Cf. Georgeta Ciompec, 1985, p. 167. 
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nu prea am mai avut nici putere, nici chef să scriu ceva care să 

poată fi și citit.” 

(https://mihaivasilescublog.ro/2019/05/23/sunt/) 

 

Un alt intensificator folosit în româna contemporană este tare (lat. 

talis), despre care Georgeta Ciompec precizează că apare mult mai frecvent 

într-un context adjectival și mult mai târziu, în context adverbial (secolul al 

XVIII-lea)20 În limba actuală, tare este folosit, în special, în limbajul 

colocvial, însă Raluca Brăescu susține că în limba veche „această 

specializare nu exista:”21 

(6). „Cu toate acestea, San Diego Safari este o experiență tare 

frumoasă atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.” 

(https://www.iulia-andrei.ro/la-plimbare-prin-safari-san-diego-zoo/) 

 

Tare funcționează, însă, atât ca intensificator, cât și ca adverb de 

mod sau ca adjectiv (în limbajul colocvial), după cum putem vedea în 

următoarele exemple: 

(7). „Grecii sunt campionii Europei în privința longevității, acestora 

le place foarte tare să se distreze, să mănânce bine și să facă din 

micile plăceri ale vieții bucurii în fiecare zi.”  

(http://www.bloguluotrava.ro/destinatia-care-ofera-peisaje-care-

pur-si-simplu-iti-taie-respiratia-insule-pitoresti-si-plaje-superbe/) 

 

(8). „Foarte, foarte tare atmosfera și geniale ginurile.” 

(http://www.bloguluotrava.ro/cum-mi-am-petrecut-3-zile-la-

madrid-cu-mancare-buna-si-in-tribuna-la-mai-tare-meci-de-

fotbal-din-lume/#more-18869) 
 

În primul caz (ex. 7), conținutul semantic al lui tare echivalează cu 

uzul adverbial al lui mult, iar în cel de-al doilea (ex. 8), este folosit într-o 

propoziție eliptică, făcând referire la atmosfera dintr-un anumit loc. 

Trăsătura comună celor două contexte este [+ forță]. Ca intensificator, în 

cazul lui tare nu putem vorbi despre o gramaticalizare totală, întrucât apare 

în variație liberă atât ca operator al intensității maxime, cât și ca 

adverb/adjectiv. Totuși, parcurge etape importante cum ar fi: abstractizarea, 

                                                 
20 Georgeta Ciompec, 1985, p. 167. 
21 Raluca Brăescu, 2015, p. 84. 
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desemantizarea, frecvența, care ne permit să îl includem în rândul 

intensificatorilor gramaticalizați. 

 Mult și-a pierdut în timp statutul de intensificator, astfel că în 

corpusul selectat de noi nu a fost înregistrat niciun exemplu în care să apară 

ca marcator al intensității maxime.  

Situația lui mult diferă, însă, în celelalte limbi romanice. Limba 

spaniolă îl moștenește pe latinescul multus sub două forme: adverbul mucho 

și intensificatorul muy.22 Prin palatalizare, multus a devenit: multus ˃ muito 

˃ mucho ˃ much, iar pe de altă parte, s-a diftongat, urmând aceeași 

traiectorie și în portugheză: multus ˃ muito ˃ muit ˃ mui ˃ muy. Muy este 

forma prototipică de redare a intensității maxime, care a parcurs succesiv 

etapele procesului de gramaticalizare. Catalina Fuentes Rodríguez îl 

situează în rândul cuantificatorilor prototipici, care nu aduc nuanțe 

suplimentare, fiind „la expression más habitual del grado superlativo.”23 

Emilio Alarcos Llorach în Gramática de la lengua española îl desemnează, 

de asemenea, pe muy ca fiind „el cuantificador originario” „para el 

superlativo absoluto o elativo”:24 

(9). „Este experimento del ascensor deja muy claro cuál es el 

elemento más persuasivo del mundo.”  

(https://www.maidertomasena.com/social-proof/) 

 

 (10). „Y lo que he podido comprobar desde el primer día es que, 

a pesar de tener personalidades e historias muy diferentes, 

existen patrones comunes en la manera de actuar y de entender 

el mundo de todas ellas.”  

(https://viviralmaximo.net/ganar-casino-vida/) 

 

(11). „Así que, consciente de que el invitar a una cita a una 

desconocida es un juego en el que el ratio coste/recompensa 

estaba muy a su favor, diseñó una estrategia para poder 

participar el mayor número de veces en el menor tiempo posible.”  

(https://viviralmaximo.net/ganar-casino-vida/) 

 

                                                 
22 Víctor Lara Bermejo, 2018, p. 226. 
23 Catalina Fuentes Rodríguez, in Anuario de Estudios Filológicos, 2006, p. 37. 
24 Emilio Alarcos Llorach, 2000, p. 85. 
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Un alt intensificator este demasiado, care „situá la cuantificación en 

la parte positiva de la escala”, cu mențiunea că „añade el valor de superar 

lo esperado y querido por el hablante”,25 așa cum se întâmplă și în cazul 

limbii române cu echivalentul său: prea. Este interesant de urmărit faptul că 

cei doi intensificatori, prea, respectiv demasiado dezvoltă un semantism 

comun, în ciuda etimonului diferit. 

În Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana se 

precizează că demasiado își are originea în forma demasía, definită în 

DRAE ca desemnând „exceso”26. Cu toate acestea, se subliniază faptul că 

uzul adverbial este modern, datând din secolul al XVI-lea.27 Congosto 

Martín susține ideea enunțată anterior, specificând: 

„[…] se empieza a emplear como adverbio cuantificador del verbo 

en el siglo XVI y en expresiones superlativas en el XVII.”28  

Unii autori precizează, însă, că în limba actuală, uneori nu mai indică 

excesul, ci devine sinonim al lui muy, în unele zone din Spania și, în special, 

în America Latină.29 RAE aduce în discuție o neutralizare a nuanțelor 

presupuse de cuantificatorul demasiado.30 

(12). „Por eso quiero avisarte antes de que sea demasiado tarde.” 

(https://www.maidertomasena.com/social-proof/) 

 

(13). „Todo sufrimiento se debe a esa desconexión de nuestra 

alma y a vivir en un estado demasiado mental y autómata, 

alejados de quien realmente somos.” 

(https://cintiacastello.com/motivo-por-el-cual-tu-vida-no-te-llena/) 

 

În DRAE, demasiado este inventariat atât ca adverb, cât și ca 

adjectiv, în construcții de tipul: llueve demasiado, viaja demasiado (adverb), 

demasiada harina, demasiados enemigos (adjectiv),31 ceea ce demonstrează 

că procesul de gramaticalizare nu s-a realizat complet. Gradul său de 

independență este mai mare, spre deosebire de situația semiadverbului prea 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Cf. DRAE, s.v. demasía. 
27 Cf. DLC, 1893, s.v. 
28 Congosto Martín, 2006, p. 9. 
29 RAE (http://www.rae.es/) 
30 RAE (http://www.rae.es/) 
31 Cf. DRAE, s.v. demasiado. 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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din limba română. Traducerea pentru exemplele propuse în DRAE se poate 

realiza prin construcția prea mult, păstrând trăsătura [+intensitate].   

Un alt intensificator important este bien, care funcționează, de 

asemenea, separat, ca adverb de mod. Ana Serradilla Castaño susține că 

„aparece con mayor frecuencia en pasajes de carácter más coloquial y 

modificando, sobre todo, adjetivos patrimoniales de uso común.32 Structura 

datează încă din latină, cu valoare superlativă (bene fortis), însă este 

inexistentă în limba română.33 Echivalentul său din română este tare, care 

poartă, de asemenea, amprenta [+colocvial]: 

(14). „Además la cervecita Turia está bien rica. El local, por 

cierto, nos encantó y el personal muuuy majo.”  

(https://www.mochileandoporelmundo.com/donde-

comer-en-almeria-tapas/) 

 

(15). „Por la mañana bien tempranito nos trasladamos hasta el 

Palacio de Versalles, una de las mejores excursiones desde París.” 

(https://www.mochileandoporelmundo.com/mejor-

itinerario-paris-tres-dias/) 

 

5. Concluzii 

Structurile analitice s-au extins treptat încă din latina târzie, 

înlocuind formele sintetice. Acestea s-au transmis în toate limbile romanice, 

cu unele deosebiri în ceea ce privește intensificatorii selectați. Din analiza 

efectuată, rezultă că în limba română actuală, singurul intensificator 

gramaticalizat complet este foarte, iar în spaniolă, locul său este ocupat de 

muy, ambele de origine latină. De asemenea, se regăsesc și intensificatori 

care și-au început procesul de gramaticalizare, dar care au parcurs numai 

unele etape, în anumite contexte păstrându-și independența semantică și 

sintactică. Un astfel de intensificator este prea, de origine slavă, al cărui 

echivalent în spaniolă este demasiado, din latinescul demasía care, deși 

prezintă trăsătura semică [+exces], tinde să o neutralizeze în anumite 

contexte, ocupând locul operatorului muy. În limbajul colocvial, spaniola îl 

selectează pe bien, în timp ce româna optează pentru tare. Inventarul de 

forme care surprind intensitatea maximă este mult mai bogat, iar 

                                                 
32 Ana Serradilla Castaño, 2016, p. 95. 
33 În ILR, se menționează că „e frecvent în limbajul familiar, la autorii din epoca arhaică”. 

Cf. ILR, 1965, p. 144. 

https://www.mochileandoporelmundo.com/las-mejores-escapadas-y-excursiones-desde-paris-de-un-dia/
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intensificatorii gramaticalizați sau aflați în curs de gramaticalizare reflectă 

nevoia de stabilitate a limbii, în special, în enunțurile care nu sunt puternic 

marcate afectiv. 
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1. Monumenta Linguae Dacoromanorum (MLD) 

Cel mai mare proiect de editare1 filologico-teologică a Bibliei de la 

București (1688) în versiune românească a fost realizat în cadrul 

Universității „Al. I. Cuza” din Iași și a durat aproape trei decenii (1986-

2015), nu fără unele poticneli și scăderi de ritm2.  La început, a fost vorba, 

de fapt, despre un parteneriat între Universitatea „Albert Ludwigs” din 

Freiburg im Breisgau și universitatea ieșeană. Inițiativa a aparținut 

filologului și omului de cultură Paul Miron, universitar român stabilit în 

Germania, care a lansat acest proiect în anul 1986, coordonându-l până în 

2008, când a încetat din viață. Din partea universității germane, au fost 

implicați direct în lucrările de editare Paul Miron și Elsa Lüder, iar din 

partea celei române, Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte și Ioan Caproșu, 

într-o primă fază. 

Inițiatorii au conceput editarea pe o structură amplă, care impunea 

volume în format mare (33x24 cm), care să cuprindă pe fiecare filă, mai 

precis, pe fiecare două pagini în oglindă, nu mai puțin de cinci coloane: I.  

Facsimilul  Bibliei originale din 1688, în formă sa tipărită; II.  Transcrierea 

fonetica interpretativă a textului tipărit în ediția princeps, din coloana 

precedentă; III.  Transcrierea interpretativă a Ms 45,  cunoscut între 

specialiști ca „Versiunea Milescu revizuită”; IV.  Transcrierea interpretativă 

a Ms 4389 (așa-numita „Versiune Daniil Penoneanul”); V.  Versiunea 

                                                 
1 După cum declara unul dintre rectorii care au semnat granturile de susținere financiară a 

acestuia, este vorba despre cel mai mare proiect editorial – de tip editare, comentariu etc. –  

din România, dacă nu cumva și din Europa ultimelor decenii. 
2 Am preluat informațiile din sursele electronice referitoare la această mare lucrare – în 

primul rând, de pe site-ul Centrului de Studii Biblico-Filologice MLD, apoi de pe cele ale 

Universității „Al. I. Cuza” din Iași, ale editurii aceleași universități etc. Desigur, am avut în față 

și volumele imprimate, precum și versiunile electronice ale amplei lucrări, din care ne-am extras 

datele prezentate aici. 
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modernă a textului biblic – menită să facă mai bine înțelese formele vechi 

de limbă din coloanele anterioare. Primele cinci volume debutează cu un 

consistent Studiu lingvistic, realizat de filologul ieșean Vasile Arvinte,  care 

asigura și coordonarea editorială, împreună cu Alexandru Andriescu și/sau 

Ioan Caproșu. Urmează un indice de termeni, pentru toate cele 19 limbi sau 

dialecte din care s-au găsit termeni în text (dacoromână, aromână, latină, 

greacă, ebraică, franceză, italiană, meglenoromână, bulgară, cehă, polonă, 

rusă, sârbo-croată, slovenă, ucraineană, albaneză, germană, maghiară, 

turcă),  încheiată cu o „Ordine a cărților biblice” și „Abrevierile” de rigoare, 

plus o consistentă Bibliografie și o Notă asupra ediției.  Apoi urma partea a 

doua – cea esențială, cu textele propriu-zise –, precum și notele pe marginea 

textului, comentarii, dispuse pe cele cinci coloane sus-amintite. O a treia 

secțiune a fiecărui volum a fost destinată fotocopiilor realizate după 

manuscrisele integrale (în starea în care s-au păstrat) – Ms 45 și Ms 4389. A 

patra și ultima parte, include Cuprinsul întregului volum, Erată la volumul 

anterior, o listă cu echipa completă a colaboratorilor colecției (de fapt, lista 

se schimbă de la un volum la altul)  și eventuale alte însemnări3. Cu o 

asemenea structură inițială, realizatorii prevedeau un total de 20 de volume, 

fără să poată stabili un termen final cert. 

 Se pot stabili două etape distincte în derularea editării acestor 

adevărate monumente de limbă românească, numite ca atare de către 

realizatori: a) perioada 1986-2009, în care s-au tipărit 8 volume, sub 

coordonarea generală a lui Paul Miron; b) perioada 2009-2015, în care s-au 

tipărit 17 volume, sub coordonarea lui Eugen Munteanu. 

Se observă că, în timp, editorii și-au dat seama că repartizarea 

inițială a cărților din VT și NT nu corespundea exigențelor unui demers 

academic autentic. La un moment dat s-a vorbit despre 24 de volume, în altă 

ocazie – despre 26 de volume a câte 1500  pagini fiecare. S-au realizat, în 

final, 25 de volume (cu un număr de pagini variat, oscilând în jurul cifrei 

300), dintre care 24 cu textele biblice însoțite de întreg aparatul critic 

corespunzător și paratextele – amintite aici, iar un al 25-lea, cu obișnuitele 

sinteze de Indici, de așteptat la o asemenea ediție de înaltă ținută. 

                                                 
3 De exemplu, la vol. IV. Numeri,  1995, este inserat un text de „Mulțumiri” adresate de 

Prof. dr. Vasile Arvinte, sponsorului german Helmut Holzer, care a acordat proiectului 

suma de 3000 DM, pentru cheltuielile de tipar, cf. MLD, IV, 1995, p. 359.  În alte volume 

apare colofonul referitor la editori/tipografi, cu precizări despre finanțarea volumului 

(Ministerul Învățământului, Ministerul Culturii, UEFISCDI etc.) 
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Cum era de așteptat, colectivele de lucru și sarcinile atribuite s-au 

schimbat mult de la un volum la altul. În prima serie au apărut: I. Genesis 

1988; II. Exodus (1991); III. Leviticus (1993); IV. Numeri (1994); V. 

Deuteronomium (1977); VI. Isus Navi. Iudicum. Ruth (2004); VII. Regum I. 

Reum II (2008); XI. Psalmorum Liber (2003). 

Observăm că, așa cum se întâmplă în mod obișnuit cu marile serii 

editoriale, unele volume au întârziat, iar altele au apărut înainte de data 

stabilită prin graficul prealabil. Este vorba aici despre volumul al VIII-lea, 

apărut abia în seria nouă (2013),  respectiv de vol. al XI-lea, care a apărut cu 

mult înainte de volumele VIII-XII.  Întotdeauna unele colective își termină 

sarcinile înaintea altora și este normal ca acestea finalizate să fie publicate 

cât mai repede. Și ritmul operațiilor primei părți a seriei a fost mai lent și 

inegal, după cum se vede. Spre finalul acestei etape s-a vorbit chiar despre 

pericolul stopării proiectului.  Din fericire, problemele s-au  rezolvat și 

proiectul a continuat sub bune auspicii, întru-un timp record.  

 Cum arătam,  coordonatorul general a fost, pentru prima etapă, Paul 

Miron. Volumul al VII-lea este coordonat de Gabriela Hoja. 

 Celelalte atribuții sunt distribuite și ele diferit, de-a lungul timpului. 

Studiul lingvistic este realizat de Vasile Arvinte până la volumul al V-lea, 

inclusiv (practic, studiul privește textul Pentateuhului, în cele trei versiuni 

românești din sec. al XVII-lea una tipărită și două în manuscris). Tot Vasile 

Arvinte își asumă și stabilirea textelor, împreună cu Ion Caproșu. Apoi, cel 

dintâi se retrage din proiect. Îl vom regăsi în calitate de coordonator la ediția 

Biblia 1688, în două volume, scoasă de aceeași editură a universității ieșene, 

în anii 2001-2002. Revenind la MLD, pentru volumul al VI-lea (din 2005) și 

volumul al VII-lea (2008) stabilirea textelor este realizată de Al. Andriescu 

și Paul Miron.  

Facsimilele  după textul princeps al Bibliei de la București au fost 

realizate după clișeele puse la dispoziție de Patriarhia B.O.R. Textele B 

1688 și manuscrisele 45 și 4389, respectiv,   coloanele II și III, au fost 

transcrise, pe rând, de Vasile Arvinte, Corneliu Dumitriu, Ioan Caproșu, 

Eugenia Dima ș.a. Coloana a V-a, respectiv, versiunea modernă a Bibliei în 

română a fost realizată, până în 2008, de Paul Miron, secondat la unele 

volume de Elsa Lüder. Capitolul de Comentarii (istorie biblică, scurte 

exegeze, corespondențe biblice, precizări de ordin istorico-geografic, social-

economic, cultural, bibliografic etc.) este rezultatul muncii solidare a unor  

Paul Miron, Elsa Lüder, Mircea Roșianu, Marietta Ujică, Petru Zugun, de 
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obicei, cu colaborarea lui Alexandru Andriescu, pentru circulația motivelor 

biblice în literatura română. 

Notele explicative la diverse versete aparținând lui Ioan Caproșu, iar 

Indicele de cuvinte este stabilit de Paul Miron și Elsa Lüder, uneori cu 

colaborarea lui Petru Zugun.  

Principiul editorilor a rămas același, în esența lui, de-a lungul celor 

aproape trei decenii în care s-au succedat cele două etape de realizare a 

proiectului: transcrierea interpretativă în alfabetul latin și în grafia actuală a 

celor trei versiuni românești ale Bibliei din secolul al XVII-lea, „într-o 

formă cât mai apropiată de ceea ce se presupune că era limba română veche 

în epoca respectivă”. 

Nota asupra ediției dă seama despre opțiunile editorilor în redarea 

unor slove chirilice susceptibile de interpretări, precum u final 

postconsonantic și, mai rar, postvocalic; -iu final de la verbe (perfectul 

simplu, I sg.) sau de la derivatele în -tor; slovele care corespund sunetelor ă, 

î, č, ia etc. Au fost întregite prescurtările și contragerile, au fost rezolvate 

problemele de omisiune, repetiție. S-a folosit ortografia și punctuația 

actuală, cu excepția faptului că s-au marcat accentele în cazurile de abatere 

de la normă și în cele de onomastică. Structura versetelor a fost refăcută 

după cea a edițiilor biblice actuale, cu marcarea grafică a unor 

neconcordanțe. 

 Realizatorii volumelor din a doua etapă a seriei au păstrat, în 

general, aceste principii și respectivele convenții de tehnoredactare. Eugen 

Munteanu apăruse deja în colectivul de editori de la volumul al III-lea, deci 

din etapa primă. În anul 2009, preia integral proiectul, pe care îl plasează ca 

obiectiv central al nou-înființatului Centru de Studii Biblico-Filologice 

„MLD”, din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Pe site-ul acestui 

organism academic se precizează că obiectivul „continuării tradiției biblice” 

înseamnă „macrocomplexul cultural legat de traducerea, interpretarea și circulația 

Sfintei Scripturi, împreună cu efectele acestora asupra limbii, literaturii, 

mentalităților, instituțiilor, imaginarului colectiv al comunității naționale” 4. 

Structura volumelor suferă foarte mici, dar deloc neglijabile 

modificări. Se păstrează cele cinci coloane de pagină dublă (pagini în 

oglindă).  Notele generale devin „Note filologice”, iar comentariile generale 

devin „Comentarii biblico-filologice și lingvistice”. Altfel spus, studiul 

lingvistic care preceda textele în Pentateuh  se regăsește aici disipat în note 

                                                 
4 Cf. http://www.glunis.com/RO/Iași  
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și comentarii. Rămâne Indicele exhaustiv de cuvinte, dar se adaugă forme 

flexionare și derivative sau compuse, sintagme etc., precum și ultimele două 

părți – sub forma facsimilelor pentru Ms 45 și Ms 4389,  respectiv, diverse 

notații finale. Ceea ce aduce în plus noua etapă este varianta electronică a 

fiecărui volum, disponibil pe DVD. În felul acesta, așa cum declară autorii 

în prezentarea vol. al IX-lea, volumul care marchează noua etapă de editare, 

se pune la îndemâna specialiștilor un instrument de lucru foarte util. Într-

adevăr, mai ales pentru cercetătorii tineri versiunea electronică este un dar 

neprețuit. Formatul mare al versiunilor tipărite este binevenit, desigur, în 

cultura unei țări, dar constituie un impediment pentru mulți utilizatori 

dornici să consulte respectiva lucrare, sub două aspecte: a) dimensiunile 

volumelor  – care fac incomodă și greoaie procedura transportului și a 

consultării; b) prețul mare pentru achiziții personale. În plus, versiunea 

electronică scurtează enorm contactul direct cu un verset anume sau cu o 

formă lexico-gramaticală, prin instrumentele de căutare rapidă la cuvânt etc.  

Cum am repetat aici, principiul redării textelor rămâne neschimbat: 

„Transcrierea în alfabet latin și în grafia actuală a celor trei versiuni biblice 

editate paralel, Biblia de la 1688, așa-numita versiune „Milescu revizuită” 

(Ms 45) și așa-numita versiune „Daniil Panoneanul (Ms 4389), este, așadar, 

potrivit cerințelor filologiei românești moderne, una de tip interpretativ.” 

 Când s-a reînnodat  firul seriei, în 2009, coordonatorul noului 

colectiv, Eugen Munteanu, a făcut un calcul al realizărilor din prima etapă, 

pe care el o numește „seria veche”: se editaseră 241 de pagini din textul 

chirilic tipărit „însoțit de părțile corespunzătoare din Ms 45 și Ms 4389, 

împreună cu aparatul critic aferent”; aceste pagini reprezentau cca 26% din 

totalul de 933 de pagini ale Bibliei de la 16885, rezultă că în 20 de ani 

proiectul MLD a fost realizat în procent de 26%, adică doar cu puțin mai 

mult de un sfert6. 

Precizarea nu este lipsită de semnificații. Calculele arată că, 

indiferent de condițiile interioare și exterioare (fluctuațiile de colaboratori în 

sânul echipelor, respectiv, sprijinul material al instituțiilor statului sau al 

altor factori, înainte și după 22 decembrie 1989, de exemplu), ritmul de 

apariție a volumelor este de aproximativ unul la fiecare doi ani și jumătate. 

                                                 
5 Autorul notei nu precizează aici, dar se știe că Ms 45 (BAR, Filiala Cluj) are 914 pagini 

de text chirilic, iar Ms 4389 (BAR-București) are 992 de pagini.  
6 Așa cum am precizat la începutul acestor pagini, informațiile noastre reiau afirmațiile 

făcute pe diferite site-uri (ale Centrului de Studii Biblico-Filologice ale Editurii UAIC etc. 

de pe cele ale librăriilor on line ș.a.m.d.), fără să mai facem trimiterile de detaliu. 
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Coordonatorul „noii serii” nu se angaja decât la respectarea standardelor 

calitative în ducerea, eventuală, la capăt a proiectului. Dar așa cum a pornit, 

părea că are încredere și în performanțele cantitative ale echipei sale. Este 

adevărat, acum condițiile tehnice de lucru, mijloacele IT,  în primul rând, 

scurtau foarte mult timpul pentru o seamă de operații extrem de migăloase 

din procesul editării științifice. Totuși, alte proiecte oarecum similare 

(editarea marilor capodopere ale literaturii universale, de pildă) au lâncezit 

ori s-au  împotmolit de tot pe parcurs. Acesta s-a derulat până la capăt, într-

un ritm demn de admirat. Chiar dacă noua echipă a mărit numărul total de 

volume, de la 20 la 25, primul a fost incredibil de bine susținut: în numai 

șase ani s-au realizat 17 volume, ceea ce înseamnă ceva mai mult de 2,8 

volume pe an! În planul inițial al noii etape figurau următoarele volume 

(doar 16 noi, căci volumul al XI-lea, Liber Psalmorum, fusese deja tipărit: 

VIII. Reges III-IV; IX. Paralipomena I-II. Esdra. Nehemia. Esther; X. Iob; 

[XI. Liber Psalmorum, fusese deja tipărit în prima parte a seriei]; XII. 

Proverbia. Eclesiastes. Canticum canticorum; XIII. Isaia; XIV. Ieremia. 

Lamentationes Ieremiae; XV. Ezechiel; XVI. Daniel; XVII. Prophetae 

minores I. Osea. Ioel. Amos. Abdia. Iona. Michaea; XVIII. Prophetae 

minores II. Nahum. Habacuc. Sophonia. Aggeus. Zacharia. Malachia; XIX. 

Apochrypha I: Tobith. Iudith. Baruch. Epistula Ieremiae. Canticum 3 

puerorum. Esdra III; XX. Apocrypha II: Sapientia Solomonis. Sapientia 

Sirach. Susana. Draco; XXI. Apocrypha III: Maccabei I-III; XXII. 

Apocrypha IV: Pseudo Josepus Flavius; XXIII. Novum Testamentum I: 

Evangelia; XXIV. Novum Testamentum II: Acta Apostolorum. Epistulae. 

Apocalipsis; XXV. Indices nominum et rerum. 

Asemenea performanțe au fost posibile prin temeinicia cu care a fost 

conceput întregul proiect. S-a organizat o infrastructură, care să asigure 

condițiile materiale într-un cadru instituționalizat multiplu, Universitate, 

Institutul de Studii Interdisciplinare, în cadrul căruia a fost organizat Centrul 

de Studii Filologico-Biblice, apoi Institutul de Filologie Română „Al. 

Philippide” al Academiei Române, al cărei director a fost, pentru un mandat, 

chiar Prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Universității, Tipografia 

Universității, dar și Tipografia Mitropoliei Moldovei etc. Colaborarea cu 

instituții de învățământ superior și de cercetare din străinătate a continuat în 

mod fructuos. Toate acestea au intermediat atragerea de fonduri și mijloace 

materiale, care au culminat cu posibilitatea de angajare permanentă ca 

salariați a unor membri ai echipei de lucru: dr. Florin Florescu, cercet. şt.; dr. 

Anamaria Gînsac, cercet. şt. III; dr. Maria Moruz, cercet. şt. III; dr. Sabina 
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Rotenstein, cercet. şt.; dr. Mădălina Ungureanu, cercet. şt. III; dr. Ana-Veronica 

Catană-Spenchiu, cercet. şt.; dr. Iosif Camară, asist. cercet. şt.7 

 Ceea ce se observă este că toți cei șapte angajați sunt tineri, 

majoritatea fiind doctoranzi ai directorului de proiect (bursieri, uneori),  

ceea ce înseamnă că motivarea implicării în studiu și finalizare la termenele 

stabilite cu strictețe era asigurată din mai multe direcții. În afară de aceștia 

însă (8, cu tot cu director),  colectivul de lucru s-a lărgit enorm, ajungându-

se la peste douăzeci de colaboratori activi, cu sarcini concrete. Puțini au fost 

cei menținuți din „vechea serie” în structura Centrului de Studii, căci corifeii 

se pensionaseră;  unii chiar au încetat din viață.  

 Le regăsim în noua formulă pe Elsa Lüder, Eugenia Dima și 

Gabriela Hoja. Apar, în schimb, cercetători și cadre didactice din noua 

generație nu numai din Iași (Mihaela Paraschiv, Adrian Muraru, Elena 

Dănilă, Mioara Dragomir-Săcrieru) și Freiburg, ci și de la Universitatea din 

București (Ioana Costa, Mihai Moraru, Ștefan Colceriu, Octavian Gordon), 

din Craiova (Mihai Vladimirescu), din Oradea (Marius Cruceru, Ovidiu 

Sferlea), din Leuven (Dragoș Mîrșanu). Instituțiile colaboratoare s-au 

înmulțit și ele prin reprezentanți activi: Emanuel Conțac – de la Institutul 

Penticostal București; Mihai Neamțu – de la Asociația Română de Istorie a 

Religiilor; Wilhelm Tauwinkl, de la Institutul Universitar Româno-Catolic 

din București; Dionisie Constantin Pârvuloiu, de la Comisia de Patristică a 

Parohiei Române; Lucia Gabriela Munteanu, de la Școala Normală  „Vasile 

Lupu” din Iași. După cum se vede, grupul reunește laici și teologi, aceștia 

din urmă fiind ortodocși, catolici, penticostali, baptiști, protestanți ș.a., unii - 

bibliști, alții istorici ai bisericii etc. Cei dintâi, laicii, sunt româniști 

(specializați în limba română veche, în literatura română veche, în 

dialectologie), clasiciști, dar și filosofi, istorici ș.a. În multe cazuri, 

colaboratorii reprezentă simultan domenii diferite ale cunoașterii, fiind 

româniști și clasiciști, în același timp, filosofi, istorici, teologi și clasiciști 

sau româniști, clasiciști și ebraiști (cazul lui Șt. Colceriu), fapt care a 

stimulat, o dată în plus, abordarea interdisciplinară și intradisciplinară  a 

acestei grandioase ediții. 

Infrastructura despre care vorbeam mai sus nu a avut numai darul de 

a susține munca eficientă, ritmică, la realizarea ediției, ci și de a genera o 

suprastructură. Pe marginea textelor biblice s-au dezvoltat cercetări paralele, 

                                                 
7 Funcțiile și gradele ierarhice în cercetare erau valabile la data postării acestor informații 

pe site-ul centrului de Studii Biblico-Filologice, cf. media.lit.uaic.ro 
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concretizate în dizertații de master, dar mai ales în teze de doctorat în 

proiecte de cercetare științifică ș.a.m.d. Astfel, E. Munteanu realizează o 

ediție academică a Ms 458, Ana-Maria Gânsac realizează un erudit studiu 

despre onomastica biblică9, Maria Husarciuc-Moruz își tipărește teza despre 

frazeologia biblică10, ca să dăm doar câteva exemple. Observațiile formulate 

de fiecare cercetător implicat în proiect sunt confruntate cu ale altor 

specialiști în diverse sesiuni de comunicări științifice, cel generat direct de 

Centrul de Studii MLD fiind Simpozionul anual „Explorări în tradiția 

filologică și biblică românească și europeană”, demarat în anul 2010.  

Rezultatele acestor cercetări, aprofundate și diversificate, de cele mai 

multe ori, dincolo de cerințele stricte ale ediției MLD,  sunt publicate și 

acum în revista care a apărut în același context, Biblicum Jasyense, precum 

și în diverse alte periodice de mare autoritate din țară și din străinătate. A 

rămas activ miniproiectul desprins din cel tutelar, ale seriilor de hermeneutică 

biblică, întâlniri lunare de înaltă ținută științifică, inițiate de foști colaboratori în 

realizarea ediției, dar căutate de specialiștii din toate țările. 

Încă din etapa veche a seriei, realizatorii invocau sprijinul binefăcător al 

unor mari cărturari ai vremii noastre – traducători, filosofi, critici de artă, editori 

etc.: Eta Boeriu, Andrei Pleșu, Șt. A. Doinaș, Vasile Drăguț ș.a.11 

Prin întregul său, ediția Bibliei 1688, seria Monumenta Linguae 

Dacoromanorum, Iași, 1988-2015, reprezintă o realizare de excepție a școlii 

românești de filologie, un semn că „sindromul academic” al proiectelor 

începute ambițios și eșuate pe parcurs nu este un blestem al românilor. 

Contează nu numai condițiile exterioare de lucru, ci și determinarea și 

profesionalismul factorului uman. În cazul de față, științele cuvântului au 

avut de câștigat, pe teren românesc, prin aplicarea fericită a principiului 

„Omul potrivit la locul potrivit”.  

2. Biblia 1688 

La aproape doisprezece după ce au demarat lucrările la amplul 

proiect „Monumenta Linguae Daco-Romanorum”, unii dintre membrii 

colectivului format în 1986 s-au reunit într-un nou colectiv, mai restrâns, în 

                                                 
8 Eugen Munteanu (coord.), Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae 

Milescu (MS. 45 BAR Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice, inclusă în MLD.  
9 Ana-Maria Gînsac, Teonimie românească. Concept, metodă, probleme, Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013. 
10 Maria Husarciuc-Moruz, Frazeologie biblică românească. Corpus adnotat şi studiu lingvistic. 
11 A se vedea o listă completă pe contrapagina copertei interioare a volumului al II-lea, 

Ieșirea, 1991. 
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care au cooptat doar doi cercetători tineri, cu scopul de a scoate la lumină o 

ediție mai concentrată, ca formulă tipografică, realizabilă într-un răstimp 

mai scurt, în așa fel încât să ajungă la îndemâna celor interesați cât mai 

repede și într-un format imprimat utilizabil la modul real. Rezultatul a fost 

concretizat în anii 2001-2002, prin apariția ediției filologice care valorifică 

exclusiv textul tipărit la 1688 al Bibliei lui Șerban Cantacuzino:  

Biblia 1688. I.  Text stabilit și îngrijire editorială de Vasile Arvinte 

și Ioan Caproșu. Volum întocmit de Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, 

Alexandru Gafton, Laura Manea, Editura Universității „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iași, 2001 540 + CXC p.; II. Text stabilit și îngrijire editorială de 

Vasile Arvinte și Ioan Caproșu. Volum întocmit de Vasile Arvinte, Ioan 

Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N.A. Ursu,  Editura Universității 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2002, 1300 +XCII p. 

Cele două volume ale ediției fac parte din colecția „Cărți 

fundamentale ale culturii românești”, lansată de Universitatea „Al. I. Cuza” 

din Iași, cu finanțarea Fundației pentru o Societate Deschisă-România (Open 

Society Foundation), iar sarcinile în cadrul colectivului menționate pe 

coperta interioară a volumelor au fost distribuite astfel: pentru vol. I, 

transcrierea textului a revenit universitarul Alexandru Gafton (aproape 75% 

din materialul utilizat) și Laurei Manea, tânără cercetătoare la Institutul „Al. 

Philippide” din Iași; studiul lingvistic, indicele de cuvinte (de la albaneză 

până la uigură, cuprinzând apelative, nume proprii, afixe, diverse sintagme 

și structuri gramaticale) și bibliografia au fost asumate de Vasile Arvinte, 

care venea cu experiența de editor și coordonator din celălalt mare proiect 

„Monumenta Linguae Daco-Romanorum”.  „Nota asupra ediției” a fost 

semnată de Vasile Arvinte, Ioan Caproșu și Alexandru Gafton. Pentru 

volumul al II-lea, modificarea a apărut în primul rând prin includerea 

venerabilului cercetător N. A. Ursu în colectivul editorial; în al doilea rând, 

studiul lingvistic a fost continuat printr-un grupaj de două „Studii filologice”, 

semnate de N. A. Ursu,  respectiv de Alexandru Gafton. 

În ceea ce privește textele redate, primul volum cuprinde ceva mai 

mult de jumătate din Vechiul Testament, mai precis, primele 16 cărți, de la 

Facerea, până la Iov, pe când al doilea volum include restul de 21 de cărți 

(dar cu un număr total de pagini mai mic) ceea ce înseamnă mai puțin de 

jumătate din textul VT, de la Psaltirea, până la „al lui Iósip la Maccavéi  

carte, adeca pentru singurul - țiitorul gând”,  precum și Noul Testament în 

întregime, de la Evanghelia lui Matei până la Apocalipsa lui Ioan 

blagoslovul. La fel ca în textul din 1688, între cele două testamente nu se 
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face nici o mențiune specială, textul curgând în continuare, ca și cum ar fi 

vorba despre o singură lucrare, natural unitară în toate privințele. 

Principala caracteristică a acestei ediții este reluarea textului 

tipărit al versiunii princeps, din 1688, așa cum o arată și titlul dat de noii 

editori. Mai precis, colectivul din anii 2001-2002 procedează la transcrierea 

cu litere latine a textului românesc tipărit cu slove chirilice la 1688. 

Principiul urmat a fost acela al transcrieri fonetice interpretative, potrivit 

căruia cerința fundamentală a fost aceea a fidelității față de aspectul grafic 

al vechiului text, prin redarea cât mai corectă în grafia latină. Pe de altă 

parte, editorii declară că au încercat să țină seama de „toate acele elemente 

caracteristice normei lingvistice a textului de la 1688, indiferent de 

situația actuală.”12 

De fapt, în stabilirea lecțiunilor, s-a ținut seama de argumente oferite 

de diverse alte texte pe care se bazează istoria limbii române pentru epoca 

respectivă, iar fidelitatea față de grafia originalului și a formelor lingvistice, 

ca și a unor înțelesuri a fost păstrată „între limite rezonabile.” 

Autorii Notei descriau aproape exhaustiv elementele de transcriere 

fonetică interpretativă, respectiv de interpretare și redare a vorbirii lor 

valorilor fonetice ale unor slove chirilice cărora le corespund în română ea, 

ia, ă, î, i, ø în, th. De asemenea, inventariază greșelile de tipar – incredibil 

de puține pentru o tipărită de asemenea anvergură, realizată în secolul al 

XVII-lea. Este vorba despre obișnuitele slove lipsă (haplologie), slove în 

plus, inversiuni (datorate fenomenului psihofizic al oboselii, după cercetările 

actuale), înlocuiri corectate tacit, acestea au fost completate de și mai 

puținele cazuri (două, practic) în care grafia chirilică poate fi interpretată cu 

aceleași temeiuri ca greșită sau corectă: redactarea ca diftong [oa] a slovei o, 

din cuvintele vostre și groznic („voastre”, „groaznic”). De asemenea, 

editorii au intervenit, cu aceeași precauție și cu utilizarea mărcilor grafice 

cerute de filologia modernă, în situațiile de abrevieri uzuale, trunchieri, 

redarea timbrului africatelor palatale, a vocalelor duble, a accentului 

dinamic ș.a.m.d. 

                                                 
12 Cf. B 1688, „Nota asupra ediției”, p. CXLII. Autorii recunosc că în acest proces de 

transmitere s-a dovedit de mare folos, cum era de așteptat, experiența pe care unii dintre ei 

au acumulat-o în timpul realizării ediției filologice a Bibliei de la București în seria 

„Monumenta Linguae Dacoromanorum”, a cărei publicare a început în anul 1988, cu ocazia 

tricentenarului BB.  Mai ales editarea Pentateuhului a impus studiul aprofundat al textului 

tipărit la 1688, în comparație cu manuscrisele 45 și 4389. 
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Consistentul Studiu lingvistic de la pp. I-CXLI, semnat de Vasile 

Arvinte sub titlul „Normele limbii literare în Biblia de la București (1688)”, 

reia cercetarea autorului întreprinsă pe textul publicat în ediția filologică 

începută în 1988, până la volumul la care acesta a făcut parte din respectivul 

colectiv de editori13, dar sinteza realizată acum valorifică și unele fenomene 

lingvistice extrase din întregul text românesc al VT și NT din 1688, cu 

câteva noutăți, completări și nuanțări de interpretare. Toate aceste se 

bazează pe comparațiile anterioare făcute între textul tipărit și manuscrisele 

45 și, mai puțin, 4389. De fapt, la observațiile formulate pe baza 

Pentateuhului în versiunile românești de până la 1688 se mai adaugă acum 

cele bazate pe exemple extrase din Evangheliile după Matei și după Marcu, 

din Faptele apostolilor, și din redactarea datorată fraților Șerban și Radu 

Greceanu. Așa se explică acoperirea ariilor dialectale muntenești, pe lângă 

cele moldovenești, datorate lui N. Milescu Spatariu, și, foarte probabil, lui 

Dosoftei, cu destule particularități formulate în aria nordică transilvăneană 

și bucovineană. 

Fonetica (vocalismul, consonantismul) include, firesc, și problemele 

de accentuare, cu semnalarea dinamicii sau intensității acestuia, cu plasarea 

intensității pe silaba antepenultimă la toponimele terminate în -ia (Síria) sau 

pe ultima (Siría), după cum textul românesc sau slavon au urmat modelul 

latinesc sau grecesc. Morfologia și sintaxa vizează sistematic toate părțile de 

vorbire și toate relațiile logice de îmbinare în propoziție și în frază, cu spații 

largi acordate structurilor verbale și cu menționarea tendințelor apte de a 

constitui norma limbii literare românești în secolul al XVII-lea. Cu privire la 

formarea cuvintelor, V. Arvinte studiază mecanismele derivării cu sufixe și 

prefixe, pe baza unui corpus bogat de exemple. În ceea ce privește 

vocabularul, perspectiva de studiu este în primul rând etimologică, 

stratigrafia realizată vizând fondul latinesc moștenit, fondul latinei savante 

și cel al elementelor neolatine (cu o privire specială asupra termenilor de 

origine italiană), apoi toate elementele de superstrat (slav) și de adstrat și 

influențe diverse (grecească, maghiară, săsească, turcească), încheind cu 

analiza elementelor provenite din substratul autohton. Cealaltă perspectivă 

de studiu este cea semantică. Este de la sine înțeles că un text cu caractere 

                                                 
13 Respectiva cercetare a însoțit fiecare volum publicat, apoi a apărut și separat, sub forma 

unui volum anexă, cf. MLD, I. Genesis, 1988; II Exodus, 1991; III Leviticus, 1993; IV. 

Numerii, 1995; V. Deutronomium, 1997, respectiv Vasile Arvinte, Biblia de la București. 

Studiu lingvistic. 
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dogmatic, id est ideologic, redat într-o manieră expresivă și simbolică poate 

să pună mari probleme de interpretare a sintagmelor (recte, a calcurilor 

lingvistice, în primul rând, fenomen valabil și la lexemele simple). În al 

doilea rând, sensurile arhaice, regionale, populare și rare fac obiectul unei 

asemenea cercetări. Formele flexionare vechi, dar păstrate în uz până azi, 

influențele sintactice străine (grecești, mai ales), particularitățile lexico-

semantice, de tipul polisemiei, atracției paronimice, a împrumutului, dau 

măsura bogăției și plasticității limbii române literare din secolul al XVII-lea. 

Studiul filologic datorat lui N. A. Ursu, în volumul al II-lea al ediției 

discutate aici, are în vedere ceea ce se exprimă prin titlul său – „Noi 

informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului 

Testament tradus de Nicolae Spătarul (Milescu), pp. I - IV. Lingvistul ieșean 

reia vechea sa teză14 „a specificului moldovenesc (și ardelenesc)” al textului 

revizuit în Ms 45, mai ales sub aspect lexical. După ce fusese combătut de 

Virgil Cândea și Liviu Onu, care susțineau că revizia este datorată 

„oamenilor locului”, adică munteni15, N.A. Ursu arată aici că cei doi 

preopinenți au interpretat greșit Cuvântul înainte către cititori al revizorului 

(necunoscut) al traducerii lui N. Milescu Spătaru și că prima recenzie 

(reflectată în Ms 45) este datorată moldovenilor – Dosoftei și colaboratorii 

acestuia, iar a doua recenzie se datorează diortositorilor munteni, în frunte 

cu frații Greceanu. Este de acord cu V. Cândea numai în privința Ms 4589, 

atribuit lui Daniil Panoneanul, episcopul de la Strehaia. 

Celălalt studiu filologic este datorat lui Al. Gafton și se intitulează 

„Relația dintre Noul Testament de la Belgrad (1648) și textul corespunzător 

din Biblia de la București (1688), pp. LV - LXXXVI. 

Bun cunoscător al limbii, literaturii și culturii române vechi, editor și 

exeget al celui mai vechi text tradus în limba română16, Al. Gafton pornește 

de la premisa că și versiunea Noului Testament din cuprinsul Bibliei de la 

București trebuie să fi avut un model pe care realizatorii din 1688 l-au urmat 

destul de îndeaproape, după cum și versiunea Vechiului Testament pornise 

                                                 
14 Cf. N.A. Ursu, „Din nou despre paternitatea primei traduceri românești a Istoriilor lui 

Herodot și despre revizia Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu”, în: Limba 

română, XXIV, 1985, nr.1, pp. 30-45. 
15 Cf. V. Cândea, „Concordanțe lingvistice în traducerile spătarului N. Milescu”, în: SCL, 

XXXVII,  1986, nr.3, pp.  240- 244, care reia studii publicate de autor începând din anul 1984. 
16 Codicele Bratul. Ediţie de text şi studiu filologic de Alexandru Gafton, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003. Se înțelege că la data apariției studiului din Biblia 1688, vol. 

II, ediția din Codicele Bratul, cartea de căpătâi a lui Al. Gafton, nu văzuse încă lumina tiparului. 
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de la reviziile traducerii lui Nicolae Milescu. Pledau pentru această 

presupunere condițiile concrete ale scoaterii la lumină a monumentalei cărți: 

starea precară a sănătății domnului Șerban Cantacuzino, inițiatorul 

proiectului, a impus o grabă în realizarea respectivei înfăptuiri editoriale. În 

acest context, cărturarii însărcinați cu o asemenea trudă, trebuie să fi căutat 

texte preexistente, măcar fragmentar, de la care să purceadă în desfășurarea 

întregului. Cercetătorul ia în considerare posibilele modele utilizate: 

 a) Tâlcul Evangheliilor, respectiv, Evangheliarul de la Războieni, 

Ms 296 BAR, datând din prima jumătate a secolului al XVII-lea;  

b) Tâlcul Evangheliilor, de Teofilact, respectiv, „Lexiconul 

românesc la Tâlcul Evangheliilor”, traduse de Damaschin, precum și alte 

texte, păstrate în cópii ulterioare apariției Bibliei de la București, dar atestate 

indirect încă din 1685, deci pasibile de la filiații într-un anumit sens; 

c) o Evanghelie și un Apostol, deja tipărite la 1682, respectiv 1683, 

chiar dacă în forme fragmentare și cu text reorganizat în raport de nevoile 

practice ale traducerii unor fragmente din NT în timpul slujbelor religioase; 

d) Noul Testament de la Belgrad (1648) – un text cu circulație 

întinsă, după cum se știe, și cu realizare lingvistică și tipografică de foarte 

bună calitate. 

Pe baza unor atente între verificări, Al. Gafton scoate din discuție 

primele două surse, nu fără trimiteri interesante la forme și soluții comune, 

opinând că filiații reale pot exista între cele de sub c) și d), pe de o parte,și 

textul Noului Testament din structura Bibliei de la București, pe de altă parte. 

Mai ales cea din urmă, Noul Testament de la Belgrad (NTB) are 

multe elemente comune cu Biblia de la București (BB). 

Luând în calcul structura generală a celor două texte (numărul de 

predoslovii, de exemplu, care aparțin traducătorilor, de regulă), apoi glosele, 

particularitățile fonetice, morfologice, sintactice, lexico-semantice, autorul 

studiului probează că NTB a stat la baza BB, cel puțin la nivelul unor 

fragmente, dacă nu la nivelul întregului. Desigur, ambele texte au pornit de la o 

versiune grecească, așa cum a fost redactat NT (cu excepția Evangheliei după 

Matei). Dar NTB reprezintă o „traducere adaptată” (Al. Gafton, op. cit., p. 

LXVI), pe când BB reprezintă „o mai mare rigoare în urmarea originalului”. 

Și concepțiile traductologice se învederează a fi diferite. Prima 

versiune vizează utilitatea imediată pentru cititorul român, cealaltă – 

realizarea unei trepte superioare „a normei culte românești”. Dar, în ciuda 

acestor diferențe, ilustrate la nivelul detaliilor de tot felul (ex: tari în cerbice, 

NTB vs silnici în cerbice, BB), relația de filiație dintre cele două versiuni este 
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dovedită fără tăgadă. Mai mult chiar, se probează că și textele intermediare, 

Evangheliarul din 1682 și Apostolul din 1683, au purces de la NTB.  

 Așadar, atât VT, cât și – mai ales – NT din structura Bibliei de la 

București reprezintă rezultatul unui proces atent de selecție a izvoarelor, al 

unor concepții bine cristalizate despre actul traducerii și actul înfăptuirii 

unor norme de limbă unitare. 

Realizatorii ediției Bibliei 1688 evidențiază prin noi și felurite probe, 

în cele două volume sintetice și bogate în informații, totodată, valoarea 

uriașă a Cărții în veșmânt românesc. 
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1. Morfologic, adverbul ocupă o poziţie specială între celelalte părţi 

de vorbire neflexibile, atât din perspectiva lexicală, cât și cea gramaticală, 

iar definirea şi delimitarea adverbului, precum şi clasificarea componentelor 

variază de la o descriere la alta, în funcţie de perspectiva de abordare. 

Caracteristica generală a adverbului este lipsa de flexiune. Pentru a nu 

confunda adverbul cu alte părţi de vorbire din aceeași clasă, statutul 

adverbului se asociază cu precizări de natură semantică şi sintactică1.  

Referitor la singurul element care ar putea constitui categoria 

flexiunii, părerile sunt împărțite: 

„Unii membri ai clasei prezintă categoria intensităţii, care se 

realizează analitic şi nu reprezintă un criteriu flexionar propriu-zis”2.  

Deşi poate dispune de categoria gramaticală a comparaţiei, ca 

adjectivul (clasă flexibilă), această  categorie gramaticală de relaţie nu-i 

influenţează forma. Inexistenţa mijloacelor sintetice de flexiune (a 

desinenţelor) face ca adverbul să nu flexioneze şi, deci, să fie inclus într-o 

altă grupă decât adjectivul.  

Aceste caracteristici morfologice permit adverbului să intre într-un 

sistem specific de relaţii sintactice3. Adverbul prototipic funcţionează ca 

determinativ al verbului, al adjectivului sau al unui adverb.   

Diversitatea sintactică se corelează cu diversitatea semantică. Clasa 

adverbului cuprinde elemente independente din punct de vedere semantic 

(ușor, rău), elemente care se raportează la situația de comunicare (mâine) 

                                                 
1 Veronica Nedelcu, Adverbul ca modalitate de exprimare a locului şi timpului în limba 

română, Editura Universitară, Bucureşti, 2013, p. 13. 
2 Valeria Guţu Romalo, Gramatica limbii române. I. Cuvântul (GALR, I) Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. 585. 
3 Gh. Constantinescu-Dobridor, Morfologia limbii române, Editura Ştiinţifică, Cluj, 1974, p. 239. 
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sau anaforice, care îşi precizeză sensul în context (Îti aduci aminte de vara 

trecută la mare? Atunci am văzut primul apus), termeni modalizatori, care 

arată perspectiva unui vorbitor (imposibil, poate), precum şi o serie de 

termeni relaţionali, care prezintă relația în cadrul unei frazei (unde, oricum) sau 

prezintă un rol  de structurare a textului (de aceea, de aici, cu toate acestea). 

Fiecare dintre categoriile prezentate mai sus are particularităţi proprii4.  

În cadrul clasei adverbelor, elemente acestora se diferențiază prin 

trăsături sintactice și semantice specifice. Ele reprezintă subclasa 

semiadverbelor, fiind clasa cliticelor. Caracterul de clitic îl primește prin 

pierderea parţială a autonomiei şi prin apariţia în discurs doar cu un suport 

fonetic şi lexical, cu care alcătuiesc o unitate accentuală şi sintactică  

(numai frumusețea, doar ea, chiar interesantă, tot șoptește, şi vineri). În 

unitatea fonetică pe care semiadverbul o alcătuieşte cu suportul poate fi 

accentuat suportul (Numai aici mi-am regăsit liniştea) sau cliticul (Şi el vrea 

să participe la acest proiect)5. 

Din perspectiva comunicării cotidiene, adverbul reprezintă un 

element important pentru decodarea corectă a unui enunţ şi îndeplineşte 

funcţii multiple în organizarea discursului. Diversele modalităţi de 

transmitere a unui mesaj îşi au caracteristicile proprii, iar comportamentul 

funcţional al adverbelor variază în raport cu tipul de discurs6.  

2. Aceste caracteristici ale adverbului pot căpăta întrebuințări 

specifice în textul biblic românesc. În cele ce urmează, vom încerca să 

analizăm comportamentul structurilor adverbiale în  Evanghelia după Matei, 

consultând ediţii diferite ale versiunilor românești. Astfel, conform tradiției, 

evanghelistul a istorisit viaţa şi activitatea Mântuitorului cu cuvintele sale, 

diferite de ale celorlalţi evanghelişti şi,în altă ordine de idei, a imprimat 

textului o formă particulară, prezentând maniera sa de predicare, în 

conformitate cu propria sa personalitate. Exegeții observă că adverbele 

folosite de Matei au un caracter mai expresiv, sugerând mai pregnant decât 

ceilalți caracteristicile unor însuşiri, modalitatea unei acţiuni, cauza unor 

lucruri, scopul întâmplărilor, întărind, deseori anumite acţiuni, afirmând şi 

negând cu mai multă vehemență ideile și faptele descrise.        

                                                 
4 GALR, I,  p. 586; a se vedea şi Corneliu Dumitru, Tratat  de gramatică a Limbii 

Române(1), Morfologia, Institutul European, Iaşi, 1999, p. 698. 
5 Ibidem, p. 587. 
6 Veronica Nedelcu, 2013,  op. cit, p. 19. 
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Am luat în calcul capitolele 5 şi 6 din trei ediţii: Biblia Ortodoxă 

(1982) (BO), Biblia Ortodoxă (2001) „diortosită după Septuaginta, redactată 

şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania (BOA),  şi Biblia protestantă 

(1924) (BP). Am urmărit comportamentul adverbului, caracteristicile şi 

interpretarea acestuia în paralel pe cele trei texte, precum şi traducerea 

acestuia după Septuaginta şi după Textul Masoretic. 

Capitolul 5 din Evanghelia după Matei, respectiv Cuvântarea de pe 

munte – Fericirile, începe în BP cu adverbul relativ când, ce are valoare de 

element de relaţie subordonator în propoziţia:  

„Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte” (Mt. 5,1)  

şi îndeplineşte funcţia de complement circumstanţial de timp în 

propoziţia pe care o introduce. După ce7  din versetul  

„şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El” (Mt.5,1)  

este o locuţiune conjuncţională şi introduce o propoziţie 

circumstanţială de timp, arătând că acţiunea din propoziţia subordonată se 

petrece înaintea acţiunii din propoziţia regentă. Adverbul de loc jos indică 

poziţia şi constituie realizarea prototipică a circumstanţialului de loc. 

Acelaşi adverb apare în capitolul 14, versetul 13, în toate ediţiile, în expresia 

pe jos, care semnifică cu piciorul. Aici are nuanţă modală:  

„mulţimile au venit după El, pe jos, din cetăţi”. 

În BOA (2001) versetele 16 şi 19 au următoarea traducere:  

„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să 

vadă faptele voastre cele bune”. 

Încât este o conjuncţie compusă, specializată formată din în + cât, 

de fapt, gramaticalizată ca lexem unic, şi introduce o propoziţie 

circumstanţială consecutivă, iar aşa este adverb corelativ în regentă al 

acestei propoziţii.  

Aşa este un adverb simplu de mod şi  intră în formarea locuţiunii 

conjuncţionale aşa că, imprimându-i acesteia valoarea concluzivă cu sensul 

„în concluzie, deci” şi îl întâlnim de două ori în BP : 

„ Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste 

porunci...va fi chemat cel mai mic” (Mt. 5,19).  

În BO  traducerea acestui conector se face cu conjuncţia concluzivă 

deci, iar în BOA  întâlnim la versetul 19 conjuncţia concluzivă aşadar care 

este formată (aşa + dar). În DEX (1998) acest cuvânt apare cu valoare de 

adverb cu sensul de prin urmare, va să zică, astfel.  

                                                 
7 DEX, 1998. 
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În BP apare locuţiunea prepoziţională înainte de, cu valoare 

temporală şi are sensul mai devreme, mai întâi: 

„…căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi” 

(Mt. 5,12).  

Cf. și BO:  

„că aşa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi” (Mt. 5,12). 

Cf. și BOA: 

„…că aşa i-au prigonit pe profeţii de dinaintea voastră” (Mt. 5,12).       

În versetul „Că adevăr vă grăiesc: Înainte de a trece cerul şi 

pământul, nici o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce toate se vor 

împlini” (Mt. 5,18), din BOA, adverbul înainte îşi schimbă valoarea 

gramaticală şi intră în formarea locuţiunii prepoziţionale.  

În cazul unor adverbe ca: departe, aproape, înainte, deasupra, sus, 

jos etc., adjuncţii facultativi se pot  lexicaliza printr-un nominal legat direct 

de verb (S-a mutat deasupra) sau printr-un grup prepoziţional (de + nominal 

sau  de + verb la infinitiv)8:  

„înainte de a trece”.  

BO traduce acest verset astfel:  

„Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă 

sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate”  

BP oferă o versiune proprie:  

„Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, 

nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi 

întâmplat toate lucrurile”.  

Îl întâlnim pe înainte cu valoare de adverb de timp în BO, capitolul 

1, 18, cu sensul de mai devreme; aici îndeplineşte funcţia de complement 

circumstanţial de timp:  

„Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei 

înainte împreună”  

Acest adverb este folosit şi cu sens local în capitolul 17, 25, atât în 

BO, BOA, cât şi în BP: „Dar intrând în casă, Iisus i-a luat înainte”, având 

sensul în faţă. 

Cuvântul adevărat apare aici cu valoare adverbială şi arată insistenţa 

asupra valorii de adevăr, „în conformitate cu adevărul”, pe care nu nimeni nu îl 

poate pune la îndoială. Intră şi în formarea locuţiunii adverbiale cu adevărat:  

                                                 
8 Veronica Nedelcu, 2013, op. cit., p. 26. 
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„Cu adevărat – va rosti sutaşul înfricoşat –, Fiul lui Dumnezeu era 

Acesta! (Mt. 27,54). Etimologic, respectivul lexem vine din structura latină 

ad + de + verum 9.  

Până ce din versetul de mai sus10, este o locuţiune conjuncţională 

temporală specializată care introduce o propoziţie circumstanţială de 

anterioritate. Aceeaşi formă apare si în capitolul 1, versetul 25, unde, în 

BOA primim explicaţia că „adverbul-prepoziţie heos=până, până ce, până 

când, are şi semnificaţie de continuitate, de perpetuitate.:  

„…şi nu a cunoscut-o până ce ea L-a născut pe Fiul ei”,  

Verbul care o precedă gr. ouk eginosken „nu a cunoscut-o” (redat în 

limbile moderne prin perfectul compus), este în original imperfectul durabil, 

adică exprimă o acţiune care nu se termină, care nu are un capăt”11.  

Versetul 13 este tradus în BOA şi BO:  

„Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea-şi va pierde gustul, cu ce 

se va săra?; de nimic nu mai e bună, decât să fie aruncată afară şi călcată 

în picioare de oameni”, 

În BP apare: 

 „Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, 

prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la 

nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni”.  

Observăm că lexemul ce îşi schimbă valoarea gramaticală şi devine 

pronume interogativ însoţit de prepoziţie (cu şi prin) şi îndeplineşte funcţia 

de complement indirect în propoziţia pe care o introduce. De nimic sau la 

nimic sunt folosite cu sensul de „în nici un fel, deloc, ceva de foarte mică 

importanţă sau valoare, fără nici o însemnătate”, având valoarea de 

locuţiune adverbială şi provine din cuvântul latin ne mica12. Nu este un 

adverb de negaţie, care serveşte la formarea variantei negative a verbului şi 

provine din latinescul non. În alt loc (Mt. 5,37), apare cu forma: 

 „Ci cuvântul vostru să fie: Da, da; Nu, nu; iar ce este mai mult 

decât atât , de la Cel-Rău este”.  

                                                 
9 Maria Ivăniş-Frenţiu, Limba română şi limbajul rugăciunii, Editura Anastasia 2001,  p. 58. 
10 Ada Iliescu, Gramatica practică a limbii române actuale, Ediţie revizuită după 

Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (ediţia a II-a, 2005), Editura 

Corint, Bucureşti, 2007, p. 428. 
11Biblia sau Sfânta Scriptură.  Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, EIBMBOR, Bucureşti, 

2001, versiune diortosită de Bartolomeu Valeriu Anania 2001, p. 1462. 
12DEX, 1998. 
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Aici apare şi adverbul de afirmaţie, da (de origine slavă, cum se 

știe), iar acesta se referă la un răspuns categoric cerut la întrebare, mizându-

se pe sinceritatea afirmaţiei, prin întărirea adevărului.  

Substitutele de frază (profrazele) da şi nu funcţionează cu precădere 

în planul dialogului, ca unităţi independente, cu statut de enunţ neanalizabil. 

Ele substituie o propoziţie afirmativă (da) sau negativă (nu), reluând integral 

sau parţial conţinutul propoziţional al antecedentului. În plan pragmatic, 

sunt folosite pentru marcarea acordului, acceptării (da) sau a negării (nu)13:  

„Înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: Da, Doamne” (Mt. 13, 51).  

Mai şi decât prezintă trăsături sintactico-semantice speciale în cadrul clasei 

adverbelor. Ele fac parte din  clasa cliticelor, reprezentând subclasa semiadverbelor14.  

BOA traduce versetele 29-30 astfel:  

„că mai bine îţi este să piară unul din mădularele tale, iar nu tot 

trupul să-ţi fie aruncat în gheenă”.  

Mai bine este un adverb de mod calificativ aflat la gradul comparativ 

de superioritate şi provine din cuvântul latinesc bene şi semnifică în mod 

prielnic, în mod favorabil, avantajos, util. Sintagma în cauză poate fi 

recunoscută şi în structura unor adjective şi adverbe ca: binecrescut, 

binecunoscut, binecuvântat, bineînţeles, binevenit: 

„Osana Fiul lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele 

Domnului! Osana întru cei de sus!” (Mt. 21,9). 

  Binecuvântat este un adjectiv şi înseamnă că cineva a primit 

binecuvântare religioasă, „a fost blagoslovit” şi este compus din adverbul 

bine + cuvântat, reprezentând un calc structural după sl. blagosloviti15. 

Conform dogmei creștine, pentru a descoperi sensul cuvântului bine, 

omul trebuie înălţat la Dumnezeu, pentru că acolo a răsunat pentru prima 

dată, ca o revelaţie:  

„…şi a văzut Dumnezeu că este bine” (Fac. 1,18).  

Această exprimare constituie revelaţia valorii binelui, acea revelaţie 

despre viaţă, despre adevăratele valori umane, despre noi înşine, care poartă 

în sine şi descoperă acest bine dumnezeiesc, acea bucurie deplină, acea 

admiraţie prin care binele luminează şi vivifică16.  

                                                 
13 GALR, I, 2005, p. 591. 
14 Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Gramatica de bază a limbii române (GBLR), Ediţia a 

II-a, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2016, p. 301. 
15 DEX, 1998. 
16 Maria-Ivăniş Frenţiu, 2001,  op. cit., p. 63. 
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Cuvântul bine a răsunat în toată puterea şi plinătatea lui, „ca răspuns 

omenesc la cuvântul bine dumnezeiesc” în vorbele lui Petru:  

„Doamne, bine este să fim noi aici” (Mt.17,4),  

Sub această formă apare în BO, BOA, BP. Pe muntele Schimbării la 

faţă a fost mărturisită pentru totdeauna primirea de către om a binelui  

dumnezeiesc, ca fiind viaţa şi chemarea lui. Acolo, în acel cer luminos care 

l-a acoperit, omul a văzut că acesta este binele şi l-a primit şi l-a mărturisit. 

Prin această revelație, prin această cunoaştere şi experienţă, trăieşte Biserica 

în adâncul ei ultim. În această trăire se află începutul şi împlinirea Bisericii, 

ca fiind începutul şi împlinirea a toate în ea17. 

În capitolul 5, 44 acest adverb apare cu sensul de „fapte bune”, de 

ajutorul acordat celor din jur:  

„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 

faceţi bine celor ce vă urăsc”.  

Adverbul  de sus, din versetul: „Osana întru cei de sus”, apare sub 

această formă doar în BO şi BOA, pe când în BP apare tradus astfel:  

„Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele 

Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”  

Locuţiunea adverbială de sus determină pronumele demonstrativ cei şi 

are interpretarea în această formulă de persoanele Sfintei Treimi, cărora li se 

adresează o formulă de rugăciune, de slăvire în psalmi şi cântări religioase sau 

primirea lui Iisus în Ierusalim care s-a făcut cu această strigare18, de la 

Dumnezeu. Adverbul sus provine din lat. susum, conform DEX, s.v. 

Literal, cuvântul ebraic hoşiya nna, transmis nouă prin limba greacă, 

înseamnă „Dumnezeu să ne mântuiască acum”. Evoluând semantic, el 

devine termen de aclamaţie cu înţelesul: Mărire (să I se dea) lui Dumnezeu! 

Adresată lui Iisus, aclamaţia Îi recunoaşte Acestuia atributul divin. Prin 

întru cei de sus se înţeleg nivelele (sferele, mediile) cele mai înalte ale 

cerurilor duhovniceşti19. 

Adverbul afară din versetul de mai sus este unul de loc şi semnifică 

„dincolo de limitele unui spaţiu închis sau apropiat; în exterior” (DEX, 

s.v.). Acesta provine din lat. ad foras şi intră şi în formarea locuţiunii 

prepoziţionale: în afară de din versetul 32:  

                                                 
17 Ibidem, p. 64. 
18 Pr. Prof. Dr. Ene Branişte şi Prof. Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de 

cunoştinţe religioase, Editura Diecezană Caransebeş, 2001, p. 332. 
19 Biblia sau Sfânta Scriptură, (BOA), 2001, p. 1485. 



82 

 

„Că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, 

o face să săvârşească adulter” (BO) .  

BOA prezintă acest verset astfel:  

„Eu însă vă spun că oricine-şi va lăsa femeia, în afara pricinii de 

desfrânare, o face să săvârşească adulter”,  

BP traduce: „Dar eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară  

numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească”.  

În alt loc, mai precis, în Mt.14, 21, găsim:  

„Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei 

şi de copii”.  

Cf. și  Mt. 21, 17, unde afară semnifică locurile din jurul cetăţii:  

„...a ieşit afară din cetate la Betania”. 

 Întâlnim acest adverb şi în formula:  

„Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai 

din afară” (Mt. 22, 13).  

Aici se referă la cei care nu vor să primească lumina Evangheliei şi 

urmează să fie aruncaţi în întunericul cel mai din afară, adică în veșnicie, în 

întunericul de nepătruns, unde sufletul este singur și nu poate comunica cu 

alte suflete.  

La Matei 23, 25-27, în BO, BOA şi BP întâlnim acest adverb cu o 

altă interpretare şi semnificaţie:  

„…voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru 

sunt pline de răpire şi lăcomie; curăţă întâi partea dinăuntru  a paharului şi a 

blidului, ca să fie curată şi cea din afară; Că semănaţi cu mormintele cele 

văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase 

de morţi”.  

Grupul acesta de versete formează un tot centrat pe opoziţia dintre 

aparenţa exterioară şi necurăţia lăuntrică, redată prin adverbele de loc: pe 

din afară şi pe dinăuntru. Imaginea paharului este aici reprezentarea omului 

păcătos. De aceea, Domnul Hristos vorbeşte despre prioritatea curăţirii 

interioare şi arată că aceasta este necesară, întrucât lăuntrul este plin de 

răpire şi de necumpătare; de aici ies gândurile rele, crimele, adulterele, 

desfrânările, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hula20. Partea din afară se 

referă la trup, la faptele pe care le săvârşesc oamenii, la relaţiile lor cu cei 

din jur.  

                                                 
20 Leon Arion, Comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei,  Editura ASA, Bucureşti, 

2007, p. 542. 
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Dacă aici dar apare cu valoare de conjuncţie, în capitolul 10, 8 acest 

cuvânt apare ca substantiv (omonimie întâmplătoare), ajuns în română de la 

gr. doron. El intră în alcătuirea locuţiunii substantivale în dar, care are 

valoare adverbială, într-adevăr : în dar aţi luat, în dar să daţi. Locuţiunea în 

cauză are sensul de fără plată, gratis, degeaba.  

BP are următoarea traducere pentru acest verset:  

„fără plată aţi primit, fără plată să daţi”.  

Adverbul acolo apare de trei ori în versetele: 23-26 (BO):  

„Dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că 

fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo”. 

Adverbul acolo face parte din categoria adverbelor deictice, 

priminduși semnificaţia din contextul unei situații, ca multe alte adverbe de 

ancorare spaţială: înaintea altarului, în  temniţă etc.21.  

O situaţie aparte o are cuvântul întâi, pe care reglementările recente 

(DOOM şi GALR, I) îl înregistrează şi ca numeral ordinal, şi ca adverb 

propriu-zis. Ca adverb, întâi primește funcţia sintactică de complement 

circumstanţial de timp. 

Adverbele apoi şi întâi pot funcţiona şi în calitate de conectori cu 

funcţie discursivă, când intră în organizarea generală a discursului, indicând 

ordinea, asigurând progresia textului şi facilitând decodarea lui: „mergi întâi 

şi te împacă cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău”. Apoi provine din 

lat. ad-post. În BOA acest adverb este înlocuit cu structura adverbială numai 

după aceea. Clasa semiadverbelor este ea însăşi destul de eterogenă, 

conţinând adverbe ce prezintă trăsături comune.. Din perspectiva semantică, 

adverbul numai este unul de restricţie şi însoţeşte locuţiunea adverbială 

după aceea, care are sensul de apoi.  

Degrabă intră în categoria adverbelor de mod şi are sensul de 

repede, iute, fiind format din prepoziţia de + substantivul grabă.  

BP traduce versetul 25 astfel:  

„În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat 

Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului”.  

Locuţiunea  în vremea aceea apare cu sensul pe atunci şi este 

formată din prepoziția în + substantivul vreme + adjectivul pronominal 

demonstrativ aceea, iar vreme provine din sl. vremen sau sl. vremja22.  

                                                 
21 Ion Coteanu, Limba română contemporană. Fonetica, fonologia, morfologia, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985,  p. 255. 
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Spre deosebire de BP, BO şi BOA folosesc adverbul sâmbăta:  

Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: „Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce 

nu se cuvine să facă sâmbăta” (Mt. 12, 2).  

Sâmbăta este adverb de timp care exprimă situarea în timp a 

procesului, dar poate apărea şi cu valoare substantivală23, ca în versetul:  

„Sau n-aţi citit în Lege că preoţii sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta 

şi sunt fără de vină?”  

Când este folosit cu valoare de substantiv înlocuieşte sărbătoarea 

referitoare la acea zi.  

O serie de adverbe marchează, în planul enunţului, atitudinea 

locutorului, introducând valori contextuale suplimentare (îndoială, uimire 

etc). Nu cumva modalizează enunţul, indicând dubiul, incertitudinea. Acesta 

are sensul „din întâmplare”.  

Adverbul oare şi au modalizează enunţul interogativ indicând 

incertitudinea, dubiul24 ca în BO, Mt. 5, 46-47:  

„Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru?” 

 Mt. 6, 25-26:  

„Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?” 

Adverbalizarea adjectivelor este cel mai răspândit şi mai productiv 

procedeu în limba actuală. O particularitate a limbii române constă în 

folosirea masculinului în acest proces: 

„…conversiunea în adverb a formei de masculin singular a 

adjectivului. Adjectivele devenite adverbe sunt omonime cu forma de 

masculin singular a adjectivelor respective. Caracterul adverbial se 

manifestă prin indiferenţa faţă de categoriile de gen, număr şi caz şi prin 

dependenţa de un regent verbal sau adjectival”25.  

Astfel, adjectivul strâmb a devenit adverb în Mt. 5,33, conversiune 

ce o găsim în cele trei ediţii:  

„Aţi auzit că s-a zis celor de demult: Să nu juri strâmb”. 

 Adverbul de mai sus se interpretează în sensul că nu trebuie să 

depunem mărturie mincinoasă împotriva aproapelui şi că trebuie să spui 

mereu adevărul.  

Dacă cuvântul rău apare cu valoare de adjectiv în Mt. 5,11:  

                                                                                                                            
22 Petre Gheorghe Bârlea, Limba română contemporană, Editura „Grai şi suflet – Cultura 

naţională”, Bucureşti, 2009, p. 175. 
23 Ibidem, p. 241. 
24 GALR, I, p. 601. 
25 Ibidem, p. 603. 
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„Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot 

cuvântul rău împotriva voastră”  

în Mt. 5,38 cu valoare  de substantiv:  

„Nu vă împotriviţi celui rău”,  

În Mt. 15, 22 îl găsim cu valoare de adverb:  

„Fiica mea este rău chinuită de demon”.  

Adverbul rău arată intensitatea acţiunii. Cel rău apare scris în BOA 

cu inițiala majusculă în capitolul 6, 13:  

„ci ne izbăveşte de Cel-Rău”  

Termenul se referă la ispită, la diavol sau la posibilitatea 

întâmpinării celui rău cu rău, cu gând de răzbunare, aşa cum prevedea legea 

talionului. Cuvântul românesc provine de la lat. reus, acuzat, „vinovat”.  

BP în capitolul 5, 39 traduce cuvântul rău cu valoare de adverb:  

„Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău”.  

În legătură cu relaţia adverbului cu alte clase lexico-gramaticale, 

adverbul aproape a fost substantivizat şi a devenit aproapele:  

„Aţi auzit că s-a zis: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe 

vrăjmaşul tău” (Mt. 5, 43).  

Aproapele se referă la semenii noştri, nu numai la prieteni, 

conaţionali sau coreligionari, ci şi aceia care, dintr-un motiv sau altul, ne 

sunt duşmani26.  

Locuţiunea adverbială în ascuns este tradusă în cele trei ediţii:  

„Ca milostenia ta să fie într-ascuns” (Mt. 6, 4).  

Această locuţiune adverbială este folosită în acest capitol de şase ori 

cu semnificaţia de „tainic, pe furiş”. Este formată din prepoziţia în + verbul 

la participiu ascuns şi provine din lat. abscondere:  

„Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi” (Mt. 6, 11),  

„Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor”; 

„Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine , căci ziua de mâine se va îngriji 

de ale sale” (Mt. 6, 34).  

Aceste adverbe sunt temporale, determinând un verb, şi au funcţia de 

complement circumstanţial de timp, iar mâine din structura ziua de mâine are 

funcţie de atribut adverbial, fiind legat de substantivul determinat prin prepoziţie.  

Locuţiunea adverbială în veci apare în capitolul 6,12:  

                                                 
26 Ana-Maria Minuţ, „Note de morfologie istorică românească. Adverbul în Manuscrisul 

45”, în: AUI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, AUI, secţiunea III e, Lingvistică, 

tomul LX, 2014, p. 191. 
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„Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!”  

Această locuţiune semnifică veşnicia, împărăţia lui Hristos cea eternă.  

Locuţiunea adverbială de aceea apare în traducerea celor trei ediții, cu 

nuanţă de scop şi de cauză, alcătuită din pronumele demonstrativ cu formă de 

feminin singular, însoţit de prepoziţia de. Această structură are valoare neutră 

şi funcţie anaforică, reluând sau anticipând informaţia din text27: 

„De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi 

mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca” (Mt. 6, 25).  

La organizarea grupului adjectival pot participa adverbele de mod:  

„Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în 

cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin 

credincioşilor”? (Mt. 6,30).  

Acelaşi adverb participă şi la organizarea grupului adverbial:  

„…şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ” (Mt. 26,39). 

Superlativul se realizează cu ajutorul adverbului foarte. Cazurile de 

postpunere, de dislocare sintactică a adverbului foarte de adverb sau de 

folosire a acestuia singular, sunt relativ frecvente, ca în cazul următor, 

prezent în BO şi BOA:  

„…şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat 

foarte” (Mt. 17, 6). 

Acestea sunt considerate trăsături ale normei epocii, care dovedesc 

că formaţia cu foarte nu era complet gramaticalizată și că acest adverb mai 

păstra sensul din latină, nefiind total desemantizat28. În schimb. BP traduce 

astfel acest adverb:  

„Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au 

înspăimântat foarte tare”.  

Se observă, în urma celor cercetate, că la nivelul părţilor de vorbire 

neflexibile apar   fenomene care diferenţiază scrisul religios de limbajul laic 

actual. Aceste particularităţi morfologice confirmă existenţa unei variante 

funcţionale particulare în româna literară modernă.  

Limba fiecăruia dintre noi ne reprezintă, iar limba unui neam 

reprezintă rostirea fiinţei naţionale. Ca „fiică” a limbii latine, limba 

română este o limbă în care creştinismul de sorginte apostolică îşi 

descoperă modalităţi reale de expresie. Limba noastră a moştenit din latină 

                                                 
27 GALR, I, p. 597. 
28 Ana-Maria Minuţ, 2014, op. cit., p. 202. 
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claritatea şi expresivitatea, dar ca limbă a credinţei ortodoxe posedă simţul 

tainic şi un conţinut de mare dulceaţă duhovnicească29 . 

3. Prin traducerea Sfintei Scripturi, limba română nu este doar un 

spaţiu lingvistic, ci şi un mijloc de transmitere a învăţăturilor Mântuitorului 

Hristos. Scrierea acestei cărți de către Matei despre viața, activitatea și 

învățătura lui Iisus, evanghelistul își exprimă, în fapt, propria sa 

personalitate. Astfel, comportamentul adverbului variază în funcție de 

perspectiva de abordare a evanghelistului. Fiind combinat cu alte părți de 

vorbire, adverbul prezintă trăsături particulare și capătă interpretări specifice, 

prezentând perspectiva spațială și temporală a evenimentelor biblice, 

modalitatea și caracteristica acțiunii, afirmația adevărului și întărirea acestuia.  

În concluzie, adverbul ocupă o poziţie specială între celelalte părţi de 

vorbire, fiind o clasă de cuvinte neflexibile, eterogenă, atât din punct de 

vedere lexical, cât şi gramatical. Este un element important pentru 

decodarea corectă a unui enunț și își precizează sensul în context. 
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La mai bine de un secol de la apariţia lucrării lui B. P. Hasdeu, 
Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi poporane 
a românilor1, cercetătorii în domeniu apreciază ,,modernitatea viziunii”2 
lingvistului şi susţin valabilitatea teoriilor sale cu argumente proprii. Au în 
vedere, în primul rând, studiile reprezentanţilor de început ai 
comparatismului istoric, din sânul căruia s-au născut mai întâi lingvistica 
comparată, apoi mitologia comparată, pentru ca cele două domenii să se 
reunească, la foarte scurt timp, prin forţa lucrurilor, căci materialul de lucru, 
metodele şi rezultatele obţinute îi conduceau pe cei implicaţi în analizele 
respective spre un teren comun de manifestare a faptelor cercetate. Iată, de 
exemplu, cum formulează B. P. Hasdeu dubla interogaţie de la poziţia 52, 
din vestitul său chestionar cu 206 întrebări, problemă căreia nu i s-a oferit 
încă răspuns printr-un studiu complet pe această temă:  

,,Cari sunt pe acolo numirile locale cele mai neobicinuite pe aiuri şi 
cum îşi explică sau cum tălmăceşte poporul aceste numiri?”3.  

Simpla formulare a întrebării deschide două perspective de lucru: 
cea lingvistică (se caută toponimele, în general) şi cea mitologică (se caută 
în mod special cele ,,neobicinuite”, unice, extraordinare), iar ,,tălmăcirea” 
lor implică pătrunderea în universul gândirii mitice.  

                                                 
1 B. P. Hasdeu, 1972, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi 

poporane a românilor, Bucureşti: Editura Minerva. 
2 I. Oprişan, 2006, p. 8. 
3 B. P. Hasdeu, 1972, p. 6. 
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Ideea că toponimia românească este un teren fertil de investigare se 
menţine şi la alte generaţii de cercetători. Ivan Evseev este de părere că 
multe toponime româneşti au un substrat mitologic ce nu poate fi exclus din 
comentariile lingvistice. Prin urmare, vocabularul românesc conţine şi o 
componentă mitologică4, ce completează analiza cuvintelor.  

Registrul cercetării româneşti actuale în acest domeniu aduce în 
atenţia celor interesaţi şi sintagmele lingvistice care denumesc spaţii 
imaginare. Împreună cu un colectiv de autori, P. Gh. Bârlea realizează un 
model de înregistrare a spaţiilor imaginare5 şi consideră că abordarea 
corelaţională6 este caracteristică cercetării moderne. Observând tendinţa de 
părăsire a aspectului strict lingvistic în majoritatea studiilor care pornesc de 
la proza populară, autorul propune noi perspective de studiu raportate la 
spaţiile imaginare, prin care ,,se re-creează lumea”7. Analiza faptelor de 
limbă din creaţiile populare şi, 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 şi 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 şi tradiţionale...”.8  

În studiul său intitulat: ,,Ana cea bună. Lingvistică şi mitologie”, 
lingvistul P. Gh. Bârlea 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”9, modelul lumii imaginate având la bază 
acelaşi 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 şi interioritatea psihicului”10 şi care 
generează diferenţe minore în mecanismul formării numelor de locuri imaginare. 
Acest mecanism poate fi sintetizat în câteva formule lingvistice recurente: 

                                                 
4 Iv. Evseev, 1999, p. 17.  
5 P. Gh. Bârlea (coord.), 2009, Dicţionar de locuri imaginare în literatura pentru copii 

(DLI), Bucureşti: Editura M.L.R. 
6 P. Gh. Bârlea, 2007, p. 19. 
7 P. Gh. Bârlea, 2006, p. 9.  
8 I. Evseev, 1999, p. 17. 
9 P. Gh. Bârlea, 2007, p. 75. 
10 J. J. Wunenburger, 1998, p. 15. 
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1. Asocierea dintre un nume comun, real şi un personaj imaginar, 
situaţie prin care se redă cel mai mare număr de locuri imaginare de 
tipul: curtea împăratului Verde. 

2. Asocierea dintre un nume comun, real şi un alt spaţiu, în general, 
construcţiile prepoziţionale cu valoare locativă de tipul: hotarul 
dintre lumea neagră şi lumea albă. 

3. 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 Buna. 

4. În fine, numele concrete şi reale, urmate de descrieri extraordinare, 
de tipul: Casă, cât nuca de mare, toată din aur lamur şi 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 şi imediată cu imaginarul. 
Analiza exclusiv în plan lingvistic a exemplelor citate devine puţin 

semnificativă fără o investigare mitologică a termenilor componenţi ai 
sintagmelor, numele de locuri imaginare, ca şi cele ale personajelor, fiind 
mai mult decât simple fapte de limbă. Se impune, aşadar, o nouă perspectivă 
de lucru, cea mitologică, pentru descifrarea întregului sistem de idei dense, 
de imagini-tip, concretizat în codurile culturale prin care se oglindeşte 
mentalitatea populară românească, sintagmele care formează toponimele 
propriu-zise sau numele de locuri imaginare fiind, credem noi, o ,,forma 
mentis”11 naţională.  

Finalitatea ultimă a demersului nostru este analiza cuvintelor din 
perspectiva unor ,,realităţi care îşi au rădăcinile în trunchiul comun de la 
începuturi”12, pornind de la ,,construcţia” lingvistică a numelor de locuri 
imaginare, pentru că toponimele imaginare poartă o încărcătură mitologică 
deloc neglijabilă, ca şi numele personajelor care intră în componenţa 
denumirilor. Cuvintele şi structurile lingvistice care denumesc locuri devin 
astfel adevărate formule purtătoare de idei ce pot fi deduse prin descifrarea 
simbolurilor. Bogăţia sinonimică şi metaforică prin care sunt redate aceste 
nume, de la un simplu cuvânt, până la structuri frazeologice, demonstrează 
capacităţi creatoare specifice cu toate că, în mitologia populară românească 
par să predomine fiinţele imaginare, locurile fiind consecinţe generate de 
acţiunea lor. În mod normal, gândirea noastră este programată să perceapă 
invers priorităţile: cadrul spaţial determină un anumit comportament. În 
mitologie lucrurile nu stau tocmai aşa. 

Vom încerca în cele ce urmează să identificăm normele în baza 
cărora elementele de gândire mitică se grupează pentru a genera structuri 

                                                 
11 S. Pușcariu, 1940, p.10. 
12 Ov. Bîrlea, 1970, p. 34. 
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similare ale unui limbaj pe care l-am considerat a priori ca fiind mitic. Nu 
vom face greşeala să supralicităm problemele de lexic mitic. Este necesar să 
avem în vedere însă principalele elemente ale mentalităţii populare 
româneşti, despre care s-a scris enorm (dar şi destul de fragmentat), pentru 
că ele au stat la baza funcţionării mecanismelor imaginarului, prin care s-au 
creat denumiri absolut originale şi interesante.   

Vom opera clasificări şi subclasificări ale locurilor după tipologia 
lor, dar şi după fiinţele mitologice în jurul cărora numele de locuri se 
grupează de la sine. Problema personajelor va fi însă abordată numai din 
prisma relaţiei directe cu spaţiul, fără alte comentarii care ţin de descrierea 
lor. Numele de locuri inventariate vor fi reperele cele mai importante pe 
care intenţionăm să le folosim în sesizarea imaginaţiei mitice din basmul 
românesc, o literatură ,,ruptă” din trunchiul mitului. Aspectul mitologic va fi 
abordat din perspectiva metaforei oglinzii13. În acest sens, suntem convinşi 
de faptul că basmul reprezintă materialul lingvistic care oferă cele mai multe 
repere ale gândirii mitice. Mitul operează metaforic prin gândirea simbolică, 
motiv pentru care poate fi redus la o schemă cognitivă, care trimite la o 
experienţă exemplară, de tip revelator. Simbolul devine astfel o formă de 
limbaj intenţional, care îşi propune să rezolve tensiunile radicale dintre spirit 
şi cuvânt prin imagini care se reîncarcă de semantismul sacru şi pe care le vom 
numi ,,imagini simbolice”, al căror rol este acela de a reconstitui imaginile 
arhetipale. Simbolurile descarcă în textul basmului polisemii specifice 
discursului mitic, pe care le vom căuta analizând câteva locuri simbolice. 

Analiza din perspectiva mitologică a numelor de locuri imaginare are în vedere: 
1. Structurile lingvistice care denumesc locuri cu valoare simbolică: 

hotarul (hotarul dintre lumea neagră și lumea albă), granița, vama 
(vămile văzduhului), marginea (marginea lumii/ pământului), podul 
(podul de aur/ argint/ aramă/ oțel), puntea, urma (urma de cerb, 
urma de fată cu inima curată): 

2. Termeni care redau simbolistica centrului: mijlocul, buricul pământului. 
3. Denumirile unor biserici mitice: Mănăstirea/ Biserica Albă sau 

Mănăstirea de Tămâie. 
4. Locurile bune și polisemantismul termenilor care le exprimă: bordeiul, 

casa, coliba, cortul, chilia, curtea și grădina, palatul, castelul, cetatea, 
satul, orașul, moșia, împărăția, țara, vecinătatea, Răsăritul. 

                                                 
13 Mircea Eliade, 2004, cap. ,,Folclor şi metafizică”, în: Comentarii la Legenda Meşterului 

Manole, p. 17, spune despre creaţiile populare că ,,poartă în sine universul mental care le-a dat 

naştere, întocmai cum un ciob de oglindă păstrează aceeaşi lume ca şi întregul din care a fost 

desprins”. 
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5. Locurile rele și denumirile formate cu acești termeni: pădurea 
(Pădurea Cerbului, Codrul Verde), unghiul (unghiul grădinei), 
moara (Moara Ilenei). 

6. Locurile ,,de trecere” dintre lumi și reflexele ei lingvistice: fereastra 
(fereastra Sfintei Vinere), fântâna (fântâna zmeilor, Fântâna Buna), 
văgăuna (Văgăuna Vântului), gaura, gura (Gura Iadului), poarta 
(Poarta Raiului). 

7. Imaginea mitică a formelor de relief: munții (munții ce se bat în 
capete), dealurile (Dealul Balaurului), văile (Valea Plângerii), 
câmpiile (Câmpul cu dorul, Câmpul cu somnul), ostroavele (ostrovul 
unde șade măiastra), poienile (Poiana Cerbului). 

8. Imaginarul din universul acvatic al basmelor: izvorul, râul, pârâul 
(pârâul de argint, pârâul de lacrimi), Apa Sâmbetei, lăcoviștea, tăul 
(tău de lapte dulce), lacul (lac cu lapte dulce), balta (balta Sfintei 
Vineri), fântâna (fântâna Zânei Zorilor, fântâna Zânei de Peatră, 
fântâna cu apă vie, fântâna Scorpiei Pământului). 
Mai mult, credem că în geografia imaginară a începuturilor, spaţiile 

ocupă locul secund, ele nefiind semnificative fără intervenţia personajelor. 
În formarea numelor locurilor imaginare predomină ,,genitivul unui 
ansamblu de persoane” şi nu ,,genitivul localizării”14, cum ar fi fost de 
aşteptat într-o analiză a toponimelor. Această lipsă a genitivului localizării 
specializat în cazul numelor proprii de localităţi explică, poate, numărul mic 
al toponimelor propriu-zise din basmele româneşti.  

Terminologia spațiilor locuite de personajele mitice cuprinde: 
1. Spațiul cosmic, spațiul divinităților sincretice: locuințele Sfântului 

Soare (țara Soarelui, împărăția Soarelui, Scăldătoarea Soarelui), 
ale Sfintei Luni (căsuța unde ședea sânta Lună, palatul de nori al 
lunei), ale Luceafărului (casa Luceafărului), locuințele lui Dumnezeu 
(Raiul, casa bunătăților zidită de Dumnezeu, grădina lui moș 
Dumnezeu), locuințele Sfintelor (coliba Sfintei Miercuri, căsuța Sfintei 
Vineri, coliba sântei Joi). 

2. Tărâmul celălalt, lumea ființelor mitice: termeni care desemnează 
spațiul zânelor (peștera Zânei Zorilor, grădina Ilenei Cosânzene, 
baia zânelor, lacul zânelor), denumiri pentru locuințele zmeilor 
(tărâmul zmeilor, împărăția zmeilor, cuibul zmeilor, palaturile 
zmeoaicei), structuri care denumesc locuri ale ființelor fabuloase: 

                                                 
14Émile Benveniste, 1966, Probleme de lingvistică generală, pp. 8-65, descrie cele 8 

utilizări gramaticale regulate ale genitivului, în încercarea de a simplifica numărul acestora. 

În opinia sa, ,,genitivul localizării apare numai în cazul numelor proprii de localităţi, în 

condiţii precise în ceea ce priveşte forma flexionară şi desemnarea”, adică în sistemul 

cazual al toponimelor.  
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Muma-Pădurii (bordeiul Mumei-Pădurii), Ciuma (casa Mamei-
Ciume), Marțolea (Casa Marțolii), Gheonoaia (moșia Gheonoaiei), 
Scorpia (moșia Scorpiei), Nimurigul (casa Nimurigului), Strâmbă-
Lemne (moșia lui Strâmbă-Lemne), Sfarmă-Piatră, Ciuda-Lumii, 
Jumătate-de-om-pe-jumătate-de-iepure-șchiop, Fărmecătoarea 
(cuibarul fărmecătoarei), Pajura (curțile Pajurei), Baba Grija 
(bordeiul Babei Grija), Vâjbaba (căsuța Vâjbabei). 

3. Spațiul subteran: Iadul (Talpa Iadului, fundul Iadului), locuințele 
Necuratului (Afunzimea Dracului, Afundătura Morții) 
Analiza din perspectivă mitologică a acestor nume aduce detalii 

semnificative despre ,,nevoia de concret”15 a gândirii populare. 
Argumentaţia noastră este direct legată de ceea ce studiile româneşti de 
mitologie numesc ,,simbolistica centrului”, punctul de referinţă spaţială 
asupra căruia se revine mereu. Referitor la acest aspect, în lucrarea  Sacrul 
şi profanul, Mircea Eliade motivează nevoia de situare a propriei locuinţe 
într-o realitate obiectivă şi aduce drept argument aceeaşi ,,dorinţă a omului 
religios de a trăi în sacru”16. Autorul crede că pentru omul arhaic ,,sacrul 
este realul prin excelenţă”17. Reunind cele două opinii se ajunge la 
concluzia că ,,omul reliogios este însetat de real”.18   

De fapt, Mircea Eliade, de la care am preluat aceste idei, explică în 
lucrarea citată că, pentru a satisface respectiva sete de real, omul religios se 
străduieşte, ,,prin toate mijloacele sale, să se instaleze la izvorul realităţii 
primordiale”. Din acest punct de vedere, putem afirma că toponimia şi 
onomastica imaginară, generate şi ilustrate în basmele româneşti, pot fi 
considerate constante ale gândirii mitice prin care s-a încercat această întoarcere 
la origini. 

Teoria lotmaniană19, pe care am utilizat-o în interpretările noastre, 
propune o modelizare bidimensională, divizând spaţiul într-o componentă 
internă şi o componentă externă. Actantul se deplasează dintr-un topos 
organizat către unul non-organizat. Deplasându-se, el sparge această 
frontieră dintre cele două componente şi încearcă să organizeze spaţiul 
extern în conformitate cu spaţiul originar. Spaţiile externe sunt asimilate şi 
consacrate prin acţiunea actantului, până când dimensiunea externă devine 

                                                 
15 Sintagma citată este titlul unui capitol din lucrarea lui Ovidiu Papadima, intitulată O 

viziune românească asupra lumii, 1995, pp. 30-38, capitol în care autorul explică această 

necesitate, ,,aproape absolută” de concret, din gândirea populară românească. 
16 M. Eliade, 2000, p. 28. 
17 Ibidem. 
18 M. Eliade, 2000, p. 75. 
19 Semioticianul Iuri Lotman face sugestia unei modelizări spaţiale a lumii, în lucrarea 

Studii de tipologie a culturii, 1984. 
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internă. Statutul axiologic al unui anumit cadru de reprezentare se 
transformă. Lumile în opoziţie sunt prezentate ca lumi suprapuse, astfel că 
modelizarea paradigmatică va fi transformată într-una sintagmatică, 
specifică diegezei.  

Modelizarea spaţială se transformă la nivelul basmului în una 
culturală, pentru că evaluarea spaţială va fi transpusă în axiome din ce în ce 
mai abstracte, ce vor fixa un comportament cultural şi o atitudine 
existenţială. Spaţiul intern, care reprezintă cultura sau cunoştinţele 
consacrate, va asimila şi spaţiul exterior, neantul, necunoscutul. Depăşirea 
limitei face ca spaţiul extern să devină intern, pe măsură ce deplasarea are 
un scop gnoseologic. Din punct de vedere cultural, aceste acţiuni sunt 
generatoarele unor principii ce vor deveni acel bagaj originar care, în general, a 
fost şi este numit ,,bagajul mitic” al fiecărui ins sau al unui grup. Colectivitatea 
îşi construieşte nişte scheme în funcţie de această orientare spaţială: unde 
spaţiul nu permite deplasarea, se caută o nouă direcţie; unde cunoaşterea nu 
atinge nivelul esenţial, se merge în altă direcţie. Înaintea lui a cunoaşte, a 
existat a se mişca. Actantul întreprinde o acţiune de organizare şi structurare 
prin care transformă spaţiul extern într-un spaţiu intern, în urma unei 
experienţe concrete. Spaţiul se transformă în conformitate cu miturile privite 
ca manifestări ale realului. Astfel se reface raportul invers, adică realitatea 
se concretizează. 

Spaţiul mitului are tendinţa permanentă de închidere, se egalizează 
cu cel exterior, care primeşte caracteristicile celui intern. Apare un marcaj 
între spaţiul intern şi cel extern, care rămâne un spaţiu deschis numai până la 
asumarea lui. După plecare, hotarele dintre diferitele modelizări spaţiale 
dispar, modelizarea paradigmatică fiind ştearsă. În această asimilare treptată 
a spaţiului extern, verbul a merge este fundamental. Verbele a coborî, a 
urca sunt auxiliare. A zbura implică medierea. Verbul a pleca şi celelalte 
verbe care marchează deplasarea - se duce, se întoarce, vine - marchează 
ideea fundamentală a mişcării, ca modalitate esenţială de constituire a unui 
model spaţial. Verbul a se depărta conţine in nuce  ideea unei realităţi 
necunoscute şi a îndepărtării de spaţiul consacrat. Verbul a rătăci poate fi 
asociat cu verbul a căuta, rătăcirea fiind un element care aparţine mitului 
labirintic. De fiecare dată însă, are loc întoarcerea la origini.  

Detaliile mitologice oferite de această perspectivă de analiză ne-au 
condus către concluzia că preponderenţa unor construcţii lingvistice-nume 
de locuri este justificată de elemente distincte ale gândirii mitice româneşti, 
după cum urmează: 

1. Asocierea dintre un nume comun, real, şi un personaj imaginar 
(situaţie prin care se redă cel mai mare număr de locuri 
imaginare), de tipul: curtea împăratului Verde, are la bază ideea 
creaţiei primordiale. Orice aşezare umană reprezintă ordonarea 
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haosului, reflectând universul construit prin imitarea 
Cosmogoniei. Construcţiile cu genitivul, cele mai multe din 
indicele de nume, sunt generate având la bază ideea creaţiei 
primordiale. Fiecare locuinţă, mare sau mică, este o Axis mundi, 
un buric al pământului, fiind situată aproape sau chiar în centrul 
lumii. În generarea acestor nume, se face apel la un sistem de 
nominaţie care reflectă gândirea mitică, ordonând, dar mai ales 
valorizând spaţiul respectiv, cu punctul de pornire aflat în 
simbolistica centrului. 

2. Asocierea dintre un nume comun, real, şi un alt spaţiu (în 
general, construcţiile prepoziţionale cu valoare locativă), de 
tipul: hotarul dintre lumea neagră şi lumea albă, are în vedere 
modelizarea spaţială, relaţia spaţiu-timp şi mai ales nevoia de 
cunoaştere, acea obsesie ontologică20 a spiritului uman, despre 
care Mircea Eliade vorbeşte în repetate rânduri. Generarea 
numelor de locuri formate prin asocierea numelui real cu un alt 
spaţiu are la bază nevoia de cunoaştere a spiritului uman şi 
încercarea de depăşire a propriei condiţii. Dorinţa de situare în 
centru, în sacralitate, este complementară modelizării spaţiale, 
prima formă de structurare, de organizare a lumii, în opinia 
semioticianului Iuri Lotman. Din punctul de vedere al cunoaşterii 
umane, individul încearcă să construiască o viziune asupra lumii 
pornind de la această modelizare spaţială, bazându-se pe modelul 
călătoriei, al deplasării spaţiale. Construcţiile prepoziţionale cu 
valoare locativă prezente în structura numelor reflectă această 
idee în plan lingvistic. 

3. Numele concrete, reale, asociate cu o calitate statică sau 
dinamică, relevă mentalităţi mitice păstrate la nivel simbolic. În 
acest segment apar cele mai multe toponime cu substrat 
mitologic, de tipul Fântâna Buna sau Dafinul Verde, Mănăstirea 
de Tămâie, în care mare parte din încărcătura mitologică este 
conţinută în determinantul structurii, verificând raportul dintre 
cuvânt, simbol şi mit. Aceste numiri mitice se caracterizează prin 
deplasarea accentului asupra calităţii şi, implicit, asupra 
simbolisticii locului respectiv. Descifrarea semnificaţiei 
semnelor din care sunt ţesute textele folclorice implică raportarea 
fie la un mit românesc, fie la principalele coordonate ale gândirii 
mitice. Termenii asociaţi în sintagmele care formează toponimele 
propriu-zise sau numele de locuri imaginare încadrate în acest tip 

                                                 
20 M. Eliade, 2000, p. 87. 
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de asociere lingvistică concentrează sintetic o poveste şi devin o 
,,forma mentis” naţională. 

4. Numele concrete şi reale, urmate de descrieri extraordinare, de 
tipul: Casă, cât nuca de mare, toată din aur lamur şi împodobită 
cu pietre scumpe, reflectă dorinţa de a trăi într-o lume fără cusur, 
de a atinge perfecţiunea caracteristică oricărui tip de creaţie şi 
atrag atenţia asupra oralităţii, pusă în relaţie directă şi imediată cu 
imaginarul. Numele concrete asociate cu descrieri extraordinare 
sunt reprezentative pentru mentalitatea arhaică populară, pentru 
care atingerea modelului de viaţă cosmică prin căutarea 
perfecţiunii îşi găseşte corespondentul în chiar textul basmului.  

Majoritatea specialiştilor a semnalat existenţa în cultura populară 
română a unui substrat mitologic substanţial, ,,în cea mai mare parte încă 
viu”21 în opinia unora. În ceea ce ne priveşte, suntem de acord cu această 
afirmaţie şi credem că limba prozei populare româneşti oferă argumente în 
acest sens, sub toate aspectele: lexical, gramatical, stilistico-pragmatic. 
Analiza numelor din perspectivă mitologică ne-a întărit convingerea că 
gândirea mitică nu ar trebui discreditată astăzi şi că putem să conferim 
basmelor româneşti statutul de surse preţioase în cercetările lingvistico-
mitologice actuale. 
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1. Introducere 
Basmul, potrivit lui Mircea Eliade, este ,,o degradare a ceea ce e 

sacru”1, el repetă, folosind alte mijloace, scenariul inițiatic exemplar, 
prelungind inițierea la nivelul imaginarului:  

,,Nu constituie un divertisment, sau o evaziune, decât pentru 
conștiința banalizată, și îndeosebi pentru conștiința omului modern; în 
regiunile abisale ale sufletului, scenariile de inițiere își păstrează gravitatea 
și continuă să-și transmită mesajul, șă-și opereze mutațiile.”2  

Basmul este, spun specialiștii, un mit coborât în profan, supus unor 
schimbări culturale și de mentalitate. 

Redobândirea vârstei de aur a copilăriei se face printr-o introspecție, 
de cele mai multe ori involuntară, declanșată de recitarea unui basm, 
,,asimilată unui farmec puternic”3, ce provoacă o prezență reală într-un alt 
timp și spațiu. 

Am ales să abordez această temă pentru a aprofunda informaţiile pe 
care le am despre basmele care aparțin unor comunități etnice din România, 
ca urmare a introducerii în noile programe de limba și literatura română 
(2017-2018) a unei competențe generale noi - Exprimarea identității 
lingvistice și culturale proprii în context național și internațional. 

Paginile de față abordează un subiect din domeniul interculturalității, 
așadar, comparând particularitățile unor basme românești cu ale unor 
comunități etnice din  România și încercând să evidențiez importanța 
asemănării dintre aceste produse culturale și farmecul diferențelor. 

Universalitatea basmelor este  o consecință a ceea ce Wittgenstein 
numea spirit comun, iar Jung, arhetipuri:  

,,…forme și imagini colective care apar aproape pretutindeni pe 
pământ ca niște constituenți ai miturilor și, în același timp, ca produse 

                                                 
1 M. Eliade, 1978, p. 187. 
2 Ibidem, p. 189. 
3 Ibidem, p. 10. 
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individuale autohtone de origine inconștientă. Sunt idei originare 
preconștiente ce se pot reproduce spontan, chiar și atunci când orice 
posibilitate de transmitere directă este exclusă.”4 

Cercetările elementelor specifice basmelor au fost făcute pentru a le 
descoperi pe cele comune, valorile pe care acestea le promovează și pentru a 
lărgi aria de cunoaștere dincolo de  folclorul românesc. 

Elementele specifice unor basme aparținând românilor și cela 
aparținând unor comunități etnice conlocuitoare (albanezi, bulgari, germani, 
greci, maghiari, romi, tătari, turci și ucraineni) creează, cum era de așteptat, 
o unitate în diversitate. Am analizat zece basme (Tinerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte - basm albanez, Slava, fiica Pământului - basm bulgar, 
Hans și cele patru castele - basm săsesc, Iani Palicarul -  basm grecesc,   
Buruiana neagră - basm maghiar, Zâna Munților - basm românesc, Fierarul 
năzdrăvan - basm rrom,  Povestea fericirii - basm tătăresc, Povestea celor 
patruzeci de frați - basm turcesc, Povestea cântecului - basm ucrainean), am 
realizat  fișe de lucru cu particularitățile acestora, iar în final am evidențiat 
asemănările și deosebirile dintre acestea, concluzionând că basmele au 
formule, personaje, trăsături care nu sunt specifice unei singure națiuni, ci 
există la mai multe popoare.  

 
2. Particularitățile etnolingvistice ale basmelor. Studiu comparativ 
Din fișele de lucru am extras particularitățile specifice basmelor 

analizate și le-am prezentat astfel: numele basmului, originea, tema, indicii 
spațiali, indicii temporali, formula inițială, formula finală; personaje-eroi-
actanți (personaje-eroi, auxiliari, confidenți, adjuvanți, opozanți / intriganți; 
lumea lor (dorințe, infracțiuni, binefaceri / recompense / donații, locuri interzise 
/ parcurse / ajunse); acțiuni (luptă / învinge / salvează / se reîntoarce, încercări, 
travestiuri, metamorfoze, momeli / probe / pedepse, izbânzi / sfârșitul). 

Titlurile basmelor: 
 Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte / Slava, fiica 

Pământului / Hans și cele patru castele / Iani Palicarul/ Buruiana neagră / 
Zâna Munților / Fierarul năzdrăvan / Povestea fericirii/ Povestea celor 
patruzeci de frați / Povestea cântecului. 

Originea: 
- albanez / bulgar / săsesc / grecesc / maghiar / românesc / rrom / 

tătăresc / turcesc/ ucrainean. 
Tema: 
- condiția omului în univers/alegoria descoperirii părţii interioare, 

feminine, a fiinţei / iubirea de semeni/elogiul adus curajului, istețimii și 
dragostei / dragostea dintre tată și fiu / dragostea dintre soț și soție / 

                                                 
4 I. P. Culianu, 2002, pp. 92-93. 
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umoristico-didactică / descoperirea fericirii / dragostea dintre frați / 
răspândirea cântecelor  în lume. 

Indicii spațiali: 
- palatul beiului / răsăritul ca loc de desfăşurare a acţiunii – „locul de 

origine al lumii” / un bordei, la marginea pădurii / pe lumea asta / neprecizat 
(,,peste mări și țări, dincolo de marea Operencia”) / neprecizat (,,o 
împărăție”, ,,împărățiile dimprejur”) / într-un sat dintr-o țară / într-o colibă, 
la malul mării / împărăția unui padișah / neprecizat (,,dincolo de zare, 
undeva în depărtare, chiar în mijloc de ocean și pe insula Buian”). 

Indicii temporali: 
- nedeterminat (,,odată”) / nedeterminat (,,odată”) / un trecut vag, 

nedeterminat (,,odată”) / un trecut vag, nedeterminat (,,odată”) / un trecut vag, 
nedeterminat (,,odată ca nicăieri”) / un trecut vag, nedeterminat (,,odată”) / 
nedeterminat / un trecut vag, nedeterminat (,,a fost, n-a fost, unii zic c-a fost”) / 
un trecut vag, nedeterminat (,,odată”) / un trecut vag, nedeterminat. 

Formula inițială: 
,,A fost odată un bei bogat, dar știi, putred de bogat.” // ,,A fost ce-a 

fost. Dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi apucat oamenii să vorbească.” // ,,A fost 
odată... ” // ,,A fost odată – scoală-n picioare și ascultă cuminte – a fost 
odată un palicar- stai jos și destupă-ți urechile! / Povestea are fir bogat, Cu 
ață roșie-i legat / Și pe un fus înfășurat. / Repede-te și-un brânci îi scapă, c-
atunci povestea o să-nceapă! / Seară bună vă poftesc tuturor câți vreți să 
petreceți o oră plăcută! Și-acu, puneți-vă pe ascultat, că-i dau drumul.” // 
,,A fost odată ca nicăieri – când, nu se știe – peste mări și țări, dincolo de 
marea Operencia...”// ,,A fost odată un împărat foarte viteaz...” // ,,Într-un 
sat dintr-o țară trăia un fierar.” // ,,A fost, n-a fost, unii zic c-a fost.” // ,,A 
fost odată, ori n-a fost...” // ,,Tocmai dincolo de zare, undeva în depărtare, 
chiar în mijloc de ocean și pe insula Buian,  stă un moș sub pom și-așteaptă 
să îi pice o pară coaptă. Stai pe loc, nu te zori și povestea va veni. Fete mari    
de-or s-o asculte, au să aibă panglici multe, și mărgele, și inele, și betele 
frumușele; flăcăiași de-or asculta, chivără vor căpăta, cizme drepte  și-
nțelepte, învățate să se-ndrepte unde fumegă friptura și îți lasă apă gura.” 

Formula finală: 
,,Singura tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte e a vitejilor, 

ale căror fapte nu se uită nicicând.” / ,,Dacă stai să te gândești, o fi și-așa. 
Nu degeaba se zice c-a fost ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi apucat 
oamenii să vorbească.” / ,,Cât despre Hans, de aici înainte a avut parte 
numai de bucurii și i-a fost dat să-și joace pe genunchi feciorii și feciorii 
feciorilor, zeci de ani la rând. Dacă n-a murit, să știți că mai trăiește și azi, 
iar dacă nu s-au dărâmat, e limpede că cele patru castele ale lui se mai 
înalță și azi în poiana din pădure. Drept e că eu, unul, nu m-am dus să le 
văd. Dar voi de ce nu v-ați duce?” / ,,Dar Iani a trăit până la adânci 
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bătrâneți cu Marica lui și s-a bucurat și de copii, și de nepoți și de 
strănepoți, iar dacă n-a murit cumva, de bună seamă că mai trăiește și azi. 
Numai de chiupul harapului mă tem că zile multe n-a avut, că l-or fi spart 
dracii de copii. Atâta rău! Unde-s vrednicie și voie bună, vin bucuriile cârd 
și se-adună.” / ,,În cinstea întoarcerii au întins o masă strașnică, iar trei zile 
și trei nopți au mâncat și au băut, ca niște oameni sănătoși și zdraveni ce 
erau. Zic unii că praznicul lor nici n-a luat sfârșit. Nu știu, dar dacă-i așa, 
vă urez să treceți pe la ei și, nici azi, nici mâine, dar peste trei zile în cap să 
ne-ntâlnim cu toții la masa lui Ianoș. Cine-o veni să fie sănătos tot anul, 
care-o lipsi un an să-i plângem de milă.” / ,,Apoi făcu o nuntă d-ale 
împărăteștile și după moartea tatălui său, rămaseră ei în scaunul 
împărăției, și domnesc și astăzi dacă nu vor fi murit.” / ,,Iar dacă simțiți și 
azi că vă tremură pământul sub picioare când treceți de drum, nu vă 
speriați.     N-aveți de ce. E doar Handac fierarul, care de atunci sforăie. 
Aoleu, fraților, dar și când s-o  
trezi... !” / ,,Dacă te uiți bine în nopțile cu lună și dacă apa mării e limpede, 
se întâmplă să-l vezi pe Tasin, care-și împărtășește înțelepciunea ființelor 
ce trăiesc în mare. Dar fericirea a poposit pe pământ și pentru asta oamenii 
nu-l vor uita pe voinicul de piatră însuflețit de lacrimile bătrânului Cadâr. 
Nu, niciodată.” / ,,Trei mere picară din cer. Unu-i a celui ce-a născoci 
povestea, unu-i al povestitorului, iar al treilea al nostru.” / ,,Păi, ce-au 
cântat și ce-au jucat până azi nu s-a uitat. Când m-am dus și eu la masă, 
oamenii plecau spre casă... Masă-a fost, cu băutură, de-mi trecu pe lângă 
gură și mustața asta ninsă n-a fost, dragii mei, atinsă, nici de vin și nici de 
bere, nici de stropii grei de miere. Dar, încălecând pe-o roată, v-am adus 
povestea toată!” 

Personaje-eroi: 
- Agim / Slava / Hans / Iani / Ianoș - fiul cel mic al săracului / Zâna 

Munților; fiul împăratului / fierarul Handac / Tasin / fiul cel mic al 
padișahului / Vaniușa. 

Auxiliari: 
- / - / lut, foițe de trandafir, lână, pene de corb, două albăstrele, 

cărăbuș, nuia, o coajă de nucă, fire de păianjen, patru cărăbuși, o piatră albă, 
faclă, arcan / spadă, laptele voinicilor, humă roșie, scuturi: de aramă, de 
argint, de nestemate/ năframă, chiup fermecat / buruiană înaltă, neagră / 
condur / iarba fiarelor / ceapă, cevré, Lacul-de-sub-pământ-care-nu-minte, 
barcă cu vâsle de aur,  papucii de fier / - / arcul Voinicul Pământului,  
săgeata Străpunge-Tot, ladă de aramă cu scule. 

Confidenți: 
- Împărăteasa Codrului, Lubia, Vântul / - / bătrânul orb / moșneag / - 

/ vânător,  filosofi / moș Martin, coana Vulpe, cumătrul Cerb, jupânul 
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Vultur / - / - / Rusalca,  vâslașul cu picioare de pasăre, trup cu brațe de om și 
cap de cal. 

Adjuvanți: 
- calul / cei opt frați ai vulturului, calul înaripat / cal alb cu opt 

picioare, o sută de oameni de aramă, o sută de oameni de argint, o sută de 
oameni de aur, o sută de oameni de diaman t/ un harap bătrâ / calul, vizitiu l/ 
- / Luna/ câine / Harap / broasca țestoasă, pește de aur. 

Opozanți (intriganți): 
-  Bătrânețea, Moartea / un tânăr, liliacul, bufnița, țarul, vrăjitoarea / 

zmeu cu șase capete, zmeu cu nouă capete, zmeu cu douăsprezece capete, 
vrăjitoare (mama celor trei zmei), cei patru regi / fratele cel mare, patruzeci 
de balauri / Vrăjitoarea-cu-nasul-de-fier, groful / - / zmeul / vraci dușman, 
Ali-ochi-zgârcit, padișahul din Cetatea Verde, Gârla Neagră / un zmeu, 40 
de zmei / Călărețul-de-aramă, Vultur-Uriaș. 

Dorințe (făgăduieli): 
- tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte / să-și ajute părinții / 

să-și salveze mama, să-l salveze pe bătrânul orb,  să se căsătorească cu Ilse / 
să-și construiască o casă, să găsească mărul de aur / să se îmbogățească, să 
scape lumea de Vrăjitoarea-cu-nasul-de-fier și de grof, să se întoarcă la tatăl său 
/ să se căsătorească cu tânăra misterioasă / să facă 100 de lacăte, să scape lumea 
de împăratul cel lacom / să aibă un copil, să găsească fericirea, să ajute oamenii 
/ să se căsătorească cu 40 de surori / să aducă cântecele pe pământ. 

Infracțiuni: 
- merge pe Dealul-cu-Dor / - / - / - / - / - / - / - / - / - /. 
Binefaceri/Recompense/Donații: 
- / - / părinților, voinicului vrăjit,  multor oameni / mamei, bătrânului 

orb,  lui Ilse / unei vrăbii / își ajută frații să rămână păstori în câte un sat / - / 
este ajutat de urs, de vulpe și de vultur / a transformat stâlpul de piatră într-
un tânăr,  o cevré fermecată, îi învață pe oamenii dintr-un sat pierdut despre 
beneficiile focului,  face un zăgaz pentru a evita furia apelor / 40 de cai, 40 
de arcuri cu săgeți, 40 de pungi cu galbeni și perle / - /. 

Locuri interzise: 
- Dealul-cu-Dor, Valea-cu-Jale / - / - / - / - / - / - / - / - / - /. 
Locuri parcurse: 
- marginea lumii / zbor peste nori/ într-un copac căruia nu i se vedea 

vârful / a mers cale de nouă luni de zile / pădure / - / zbor în albastrul cerului 
/ pe fundul apei, pe un câmp cu maci, în pădure,  la un râu,  în Munții Albi / 
dealuri, văi, munți, câmpii/ în pădure, în poiană; într-o scorbură, de unde 
pornea în jos un șir de trepte. 

Locuri la care s-a ajuns: 
- marginea lumii, munte golaș, colț de rai, codru,  poiană, vale largă, 

câmp / în jurul palatului, la o cetate părăsită, Marea-de-Sânge, peșteră / 
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pădure, la coliba unui bătrîn; câmpie cu iarba de aramă; câmpie cu iarbă de 
argint; câmpie cu iarba de aur / Râpa-Harapului, într-un codru întunecat, la 
capătul lumii, la casa fratelui cel mare / la moșia grofului, la casa 
părintească / la vânătoare,  la nunțile împărătești / la bordeiul fierarului, în 
pădure, la palat, la magazia cu praf, în lună, vârful muntelui Dad, se întoarce 
la palat / la țărmul mării, la bordei,  la Insula Galbenă, în grădina palatului, 
la un lac,  în Cetatea Verde, în țara Van, reîntoarcere la bordeiul bătrânului 
Cadâr /  sub un falnic copac,  într-un sat, la seraiul șahului Persiei, în 
împărăția padișahului / într-o grădină  albastră, la palatul de sticlă al 
Rusalcăi,  întoarcerea în sat. 

Lupta/Victoria/Salvarea/Reîntoarcea: 
- înalță un stâlp de piatră înalt cât palatul pentru a recunoaște locul 

sicriului cu galbeni și pietre scumpe,  moartea calului în deșert,  stă trei zile 
în codru și alte trei  la curțile de aramă, stă mult timp în bordeiul Vântului, 
se întorce la locurile natale / un bătrân sărac face o fetiță din lut, care prinde 
viață, Slava este cerută de  către țar de soție, fata refuză și este supusă unor 
probe, Slava omoară trimișii țarului și-i numește țar și țarină pe părinții ei, 
fata pleacă cu calul în lume să facă alte fapte bune,  salvează un tânăr 
blestemat, voinicul îl omoară pe vrăjitor /  caută mama, se luptă cu zmeii, îi 
redă orbului vederea,  își salvează mama, o salvează pe Ilse, se luptă cu 
regii, oferă locuințe săracilor, se căsătorește cu fata / îi lasă averea fratelui 
său, pleacă la Râpa-Harapului, curăță locul ajutat de farmecele harapului, 
vrea să se însoare, merge să găsească mărul de aur, învinge 40 de balauri,  se 
căsătorește, este păcălit de fratele cel mare, se reîntoarce cu chiupul 
fermecat / fratele cel mic intră argat la grof, se face frate de cruce cu un 
vizitiu, îl păcălește pe grof, se întoarce la tatăl său / se îdrăgostește, se 
îmbolnăvește de dor, caută și găsește fata misterioasă, se căsătorește / face o 
mie de lacăt pentru împărat, merge după iarba fiarelor, a scăpat lumea de 
împăratul cel lacom / caută fericirea, învinge padișahul, o salvează pe Umi, 
împarte bogățiile găsite oamenilor, caută fericirea lângă Umi, prin bogăție, 
prin învățătură și o găsește făcând bine oamenilor / caută 40 de surori pentru 
a se căsători el și frații săi, învinge un zmeu fioros,  îi ucide pe cei 40 de 
zmei care voiau să se căsătorească cu fetele / vrea să aducă fericire 
oamenilor cu ajutorul cântecelor; îl răpune pe Călărețul-de-aramă, cel 
vinovat de întunericul din inimile oamenilor; a stat ucenic la la școala de 
cântece un an; aduce cântecele în satul său. 

Încercări: 
- stâlp de piatră cu mesaj/să-l prindă pe țar, cucuvea, muscă / - / - / - / - / 

- / să o scape pe Umi de blestem / să stea de pază, pe rând, în fiecare seară / - /. 
Travestiuri: 
- / - / - / - / - / - / Zâna = găinăreasă /- / - / - / - /. 
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Metamorfoze: 
- / - / cărăbuș = armăsar; Slava = voinic; o coajă de nucă, niște fire 

de păianjen, patru cărăbuși și o piatră albă = caleașcă trasă de patru cai și un 
vizitiu; un tânăr = o broască;  calul = vultur; vrăjitor = șarpe, cucuvea, 
muscă, om;  broasca = om; pietrele = mâncare diferită / cele patru scuturi = 
patru oameni: de aramă, de argint, de aur, de diamant / - / Ianoș = muscă, 
urs, armăsar arăbesc; diamant = viespe; Ianoș, Ion = vulturi / Zâna Munților  
= turturică / - / Tasin = stană de piatră / - / - /. 

Momeli/Probe/Pedepse: 
- merge în Valea-cu-Jale, pleacă spre locurile natale și găsește în 

sicriul cu galbeni Bătrânețea și Moartea / să facă din treizeci de ouă fierte 
pui,  să facă dintr-un fuior de in, frânghii și pânze pentru o corabie, să sece 
marea cu o ulcică / - / să strângă o piatră până curge apă din ea; să arunce o 
piatră care să nu se mai întoarcă; să sufle spre turn, dar să nu-l doboare / este 
aruncat în beci de grof, Vrăjitoarea-cu-nasul-de-fier îi încearcă curajul, 
groful este pedepsit / - / să fie jupuit de viu, spânzurat de limbă și biciuit cu 
o sută de bice, să facă o mie de lacăte, să aducă iarba fiarelor și leșul lui 
Handac / - /  îi ucide pe cei 40 de zmei/ se luptă cu Călărețul-de-aramă. 

Izbânzi (Finalități): 
- Agim moare / tânărul zboară cu Slava spre bolta albastră, unde sunt 

nedreptăți, armăsarul, Slava și voinicul fac dreptate / nunta, câștigarea luptei 
cu regii / trăiește fericit cu nevasta, copiii și nepoții/ îl învinge pe grof, se 
întoarce cu fratele de cruce la tatăl său / se căsătorește cu Zâna Munților, care 
renunță la puterile magice / refuză să devină împărat și se întoarce la bordeiul lui / 
eroul descoperă că fericirea omului stă în fericirea tuturor oamenilor, se întoarce 
la Umi și trăiește în adâncurile mării / cei 40 de feciori ai padișahului s-au 
căsătorit cu cele 40 de fiice ale șahului Persiei/ Vaniușa se căsătorește cu Rusalca. 

 
3. Concluzii 
În urma analizei celor zece basme, am constatat amestecul dintre 

realitate și fantastic, ceea ce constituie o dominantă a basmului popular, care s-a 
adaptat permanent schimbărilor din societatea omenească, cuprinzând 
elementele necesare omului în încercarea sa de a fi deasupra forțelor răului, de a 
fi fericit, de a iubi, de a întemeia o familie și o comunitate umană, de a se deplasa 
în spații nelimitate, de a ține timpul sub control sau de a atinge imposibilul. 

Permanența în timp a narațiunilor populare este explicată de 
stabilitatea modelului, la nivelul repertoriului de basm al tuturor popoarelor. 
Modelul narativ universal, precum și originea și temele comune pe spații 
culturale foarte largi nu se opun originalității și specificului național sau local.  

Fondul antropologic al basmelor cuprinde un număr destul de mic de 
tipuri fundamentale, pe care fiecare grup etnic le poate dezvolta și 
diversifica continuu. Orice popor aduce o notă proprie variantei originale, 
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remarcându-se mai ales prin diferitele idei religioase. Personajele mitice din 
basme, deși sunt aceleași la toate popoarele, sunt dotate cu forme particulare 
și variate de gândire și de acțiune, potrivit specificului grupurilor etnice. 

Basmul, ca literatura clasică, aprecia George Călinescu, „este un 
plagiat sincer şi total, şi geniul se relevă în arta copiatului”. Criticul și 
istoricul literer adăuga: 

,,Accidentul constituie în basm esenţa. Aşezarea în timp şi în spaţiu, 
detaliul senzorial şi moral conferă fără sforţări a treia dimensiune.5 
Așadar, în basmele diferitelor popoare se găsesc subiecte, motive sau 

personaje asemănătoare, elemente care demonstrează apropierea spirituală a 
popoarelor, aspirațiile comune manifestate în toate timpurile și pe tot globul. 
Universalitatea basmelor reiese din tipologia comună a subiectelor și 
personajelor în basmele diferitelor popoare. 
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Descântecul este definit ca „formă de artă ce însoțește practici ale 

terapeuticii populare și, uneori, li se substituie cu totul.”1  

Ele fac parte dintr-o categorie aparte de texte populare românești, 

prin formele de artă multiple pe care le particularizează: poezie lirică, 

retorică, teatru, magie, mit, religie, dar și prin coexistența lor cu știința: 

astrologie, numerologie, fitoterapie, hipnoterapie, farmacologie, fizică 

cuantică. Apariția lor a fost determinată de lipsa medicilor în trecut și de 

credința în superstiții. Omul din popor, în practica medicală propriu-zisă, 

căuta calea rațiunii și a științei. În descântece, omul simplu pornește pe 

căile fanteziei, ale poveștii. 

În Prefața unei colecții intitulate Carte de descântece și desfacerea 

farmecelor, Ișar afirma vechimea ce o are obiceiul descântatului, credința 

poporului român în efectul terapeutic al descântecului și credința în 

păstrarea obiceiului peste veacuri:  

„Dumnezeu a dat,/Dumnezeu a luat. Poporului nostru i-au rămas de 

la strămoșii noștri obiceiuri adânc înrădăcinate, ce nu se pot pierde. Ele 

au răzbătut prin nevoile vremurilor întocmai ca și poporul însuși, ce-a 

păstrat limba, datinile și obiceiurile strămoșești.  

Printre obiceiuri ne-au rămas: vrăjile, farmecile și desfacerile 

acestor vrăji și farmece. Această mică colecțiune de descântece și 

desfacerea de farmece sunt adunate de mari cărturari ce-au făcut studii de 

vechea noastră limbă strămoșească; de la ei le-am luat și eu și le redau 

poporului care crede în descântece mai mult decât în doctorii. Această 

crezare este rămasă din vremea romanilor, când știința medicală recomanda 

                                                 
1 Cf. Ov. Papadima, 1968, p. 362. 
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chiar descântece, nu numai la boli nervoase sau boli interne, ci chiar pentru 

scrântituri și fracturi.  Deci, de la popor luate, / Poporului date.”2  

 

Limba descântecelor românești 

În definiția pe care o dă Al. Rosetti se pune accentul pe caracterul 

oral și incantatoriu al descântecelor: 

 „…descântecul e constituit dintr-o formulă orală rostită de o 

persoană inițiată, în scopul de a exorciza, de a conjura, de a izgoni o 

boală sau de a vindeca o boală sau un pacient. Spre deosebire de mesajul 

verbal din limbile naturale, menit să comunice ceva unui partener-

receptor, mesajul cuprins în descântece nu se adresează unui receptor 

uman, ci divinității sau unor personaje infernale, de la care nu se așteaptă 

un răspuns oral. De aici vine liberatea de care se bucură comunicarea 

orală în acest sector, neexistând criteriul receptibilății și descifrării 

mesajului de un auditor uman.”3  

Referitor la limbă, Al. Rosetti descoperea în descântece „existența 

unui număr mare de cuvinte necunoscute de limba comună”, sau „a unor 

cuvinte cu sensuri neobișnuite, în limba comună”, a unor  termeni „lipsiți 

de sens”. Sunt prezente și „arhaisme care lipsesc din limba comună, iar 

invenția verbală este foarte dezvoltată în aceste sector.” (Ibidem, p. 16) 

Lingvistul român apreciază rolul magic al cuvântului: 

„Pretutindeni, în țările unde sunt folosite, în împrejurări anumite, 

formule magice, cuvântul e considerat ca fiind investit cu o forță 

supranaturală”. Acesta este motivul pentru care „termenul care 

denumește, spre exemplu, o boală sau o ființă infernală, este evitat și 

înlocuit cu o perifrază sau cu un echivalent semantic.”(Ibidem, p. 19)  

În culegerile în care au fost adunate, ele sunt tratate drept texte 

literare, fără a se lua în considerare caracterul lor terapeutic. În plus, se 

apreciază importanța lor ca documente filologice, datorită caracterului 

arhaic și conservator, datorită limbii vechi folosite în descântece, cu forme 

dispărute demult din vorbirea curentă. 

 Ovid Densusianu consideră că ele prezintă un interes filologic 

apropiat de cel al primelor monumente de limbă română, adică de primele 

traduceri ale textelor biblice. 

 Gh. Vrabie apreciază valorile metaforice din asemenea texte: 

                                                 
2 Ișar, 1924, p. 1. 
3 Al. Rosetti, 1975, p. 15. 
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„…imaginile poetice din foclor merită studiate ca atare și că ele 

sunt o expresie a unei gândiri metaforice, care este comparabilă cu cea a 

marilor autori de literatură cultă, având propria plasticitate și un sistem 

retoric bine stabilit.”4  

 

Originalitatea textelor ce alcătuiesc descântecele 

Despre originalitatea și naturalețea textelor populare vorbește Titu 

Maiorescu, în Critice,  unde diferențiază de celelalte poezii ale literaturii 

noastre prin „naivitatea lor, lipsa de orice artificiu, de orice dispoziție 

forțată, simțământul natural ce le-a inspirat”.  

Exprimarea liberă a omului din popor, necondiționată de rigorile 

lingvistice culte, conferă lirism și muzicalitate textelor. Poezia autentică se 

regăsește mai ales în decântecele de dragoste și este datorată tensiunii interioare 

pe care o simte flăcăul care iubește pătimaș, fata care se vrea izbăvită de 

urâțenia provocată de farmecele dușmancelor ce i-au schimbat înfățișarea:  

„Și-i puse pe frunte 

Luceafăr de munte...”  

(Descântec de dragoste)  

Sunt folosite elemente de prozodie libere, cu măsură inegală, rimă 

întâmplătoare și ritm interior, conferit de implicarea dramatică a descântătoarei. 

Acest lucru conferă libertate exprimării sentimentelor, efectelor de surpriză și 

pentru acordarea spunerii cuvintelor cu ritmul ceremoniei.  

 

Descântecul – spectacol dramatic  

Pe lângă tensiunea lirică, descântecele oferă un spectacol teatral autentic, 

constituit din: text, gesturi, dialog dramatic, monolog dramatic, un actor – 

descântătoarea – și un spectator – suferindul, care participă și el la acțiune. 

 Descântătoarea, de cele mai multe ori femeie, foarte rar bărbat, are 

puteri magice moștenite sau dobândite. Ea intenționează să vindece 

bolnavul, să-i alunge suferința și, pentru aceasta, se străduiește și ajunge la 

tensiune interioară puternică, apropiată de febra creației artistice5. Ea nu 

vrea să facă artă, ci doar să înlăture suferința fizică sau morală a cuiva. 

Acest scop este atins însă prin forme de artă: imagini artistice, figuri de stil 

(comparații, epitete, personificări), diminutive, augmentative, cuvinte nou 

inventate, accentuarea formelor verbale la imperativ, descrieri, narațiune, 

                                                 
4 Gh. Vrabie, 1990, p. 201. 
5 Papadima, 1968, p. 382. 
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dialoguri, gesturile care însoțesc textul poetic, folosirea anumitor obiecte, 

substanțe, unelte: 

 „Aceste forme devin artă și în descântec tocmai pentru că, în 

majoritatea cazurilor, nu sunt forme goale, ci pline de conținutul dens al 

vieții de toate zilele a omului simplu, a omului de la țară îndeosebi, căci 

acela fusese mai mult timp ținut în ignoranță.”6  

 

Funcțiile limbajului din descântece 

Limbajul folosit are funcție expresivă și emotivă. Aceasta conține un 

magic subtil, reflectat în stratul de profunzime al poeziei7. Expresivitatea 

limbajului și emoția transmisă se realizează prin interjecții și prin sunete cu 

valori asemănătoare, care, combinate cu gesturi și tonalități actoricești, 

conduc la vindecarea suferindului.   

 

Hipnoterapia – metodă de tratament prin descântec 

Limbajul are influență hipnoterapeutică. Prin diminutivele abundent folosite, 

se contribuie la compătimirea bolnavului, căruia i se diminuează suferința:  

„Din mii și mii de vânuțe, 

Din douăzeci de degetuțe, 

Din mii și sute de închieturele, 

Din douăzeci de degețele, 

Din toate ciolănelele, 

Din toate degețelele” 

(Descântec de aruncătură)8  

 

Augmentativele amplifică spaima:  

„Diochitori cu diochitoroaicele, 

Strigoi cu strigoaicele, 

Pocitori cu pocitoroaicele, 

Sângele din față pocitu-i-o, 

Carnea morsocitu-i-o, 

Ceas de moarte datu-i-o, 

Bună de nimic lăsatu-o...” 

(Descântec de deochi)9  

                                                 
6 Ibidem, p. 393. 
7 Repciuc, 2014, p. 123. 
8  Ov. Papadima, 1968, p. 390. 
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Caracterul hipnoterapeutic al descântecului este conferit, în plus, de 

practica magică și de apăsarea centrilor nervoși de la nivelul capului: 

fruntea și ceafa. Bolnavul trece într-o stare deosebită și își descrie singur 

senzațiile. Asupra bolnavului se exercită astfel o puternică sugestie, iar 

hipnoza este folosită ca metodă de tratament psihoterapeutic.  

Determinanta retorică a textului magic se întâlnește cu funcția 

melodică, ambele având capacitatea subliminală de influențare a 

receptorului. Bolnavul este trezit din starea de transă prin lovirea puternică  

a cuțitului de pământ, pe urmă bea și se spală cu apă descântată, care să 

spele răul.  

 

Obiecte magice folosite în ritualul descântecelor 

Dintre obiectele cu valori magice folosite în terapie, amintim: obiecte 

tăioase sau ascuțite (cuțit, topor, ac, cui), cu care se amenință demonul bolii 

(lingoare, muma-pădurii); apă neîncepută, adusă dimineața devreme, în 

ulcică nouă, de la un izvor curgător, din care nu a luat nimeni apă în ziua 

aceea; cărbuni; foc cu tămâie; pietre și așchii; fus; foarfece; pieptene; 

lingură; fire de mătură. 

În timpul unui descântec de aruncătură, cules de S. Fl. Marian de la o 

descântătoare româncă din Vatra Dornei, aceasta ia un topor în mâna 

dreaptă, un cuțit în mâna stângă și cu acestea dă apoi pe de laturi spre 

mijloc, adică cu cuțitul spre mâneca dreaptă a cămășii, iar cu toporul spre 

mâneca stângă, rostind versurile descântecului:  

„Ieșiți aruncături, / Ieșiți făcături, / Ieșiți țipături, / Ieșiți junghiuri, / 

Ieșiți săgeți, / Ieșiți răutăți! / Ieși duh necurat, / Duh împielițat! / Nu face 

dureri, / Nu face supărări, / Nu face strășnicie, / Nu face mânie. / Nu da 

dureri, / Nu da supărări, / Nu da minte necuvioasă, / Nu da vorbă 

necuviincioasă, / Ieși duh necurat și-l lasă! / Ieși duh necurat, / Duh 

împielițat, / Că de nu-i ieși / Eu te-oi prăpădi. / Cu toporul te-oi tăia, / Cu 

cuțitul te-oi junghia. ” (De aruncătură)10  

Pe urmă folosește o furcă de fier, o furculiță și plugul de fier, cu care 

zdrobește, taie, junghie, împunge, străpunge duhul împielițat. (Ibidem, p. 34)  

Este folosit apoi usturoiul, cunoscut pentru propritățile sale 

terapeutice și pentru puterea de a îndepărta spiritele rele.   

                                                                                                                            
9  S. Fl. Marian, 2010, p. 103. 
10 Ibidem, pp. 30-37. 
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Dacă demonul bolii nu este intimidat de descântătoare și nu 

părăsește trupul bolnavului, boala se transmite altui om, unui mort, unui 

animal, unei plante, pământului, apei, lunii, stelelor, curcubeului, unor obiecte. 

Dacă nici astfel nu se ajunge la vindecare, se recomandă, la copii, schimbarea 

numelui și botezarea din nou, înlăturându-se astfel demonul bolii.  

 

Afecțiuni pentru care se descântă 

Ioan-Aurel Candrea, în Folclorul medical român comparat, face o 

clasificare a afecțiunilor pentru care se descântă, însoțite de  denumirile lor  

populare. Dintre acestea, amintim:  bolile gâtului: amigdalită (gâlci); 

struma (gușă); bolile pieptului: pneumonie (junghi, cuțit); tuberculoză 

pulmonară (oftică); bolile aparatului circulator: reumatism (întâmpinat, 

tâmpinătură); bolile stomatologice: carie dentară (durere de măsele); boli 

digestive: colici intestinale (izdat), indigestie (aplecate), constipație 

(încuiere), icter (gălbinare), cancer (rac); boli infecțioase: febră tifoidă 

(lingoare); boli de piele : urticarie (blândă), veruci (negi); boli ale creierului și 

sistemului nervos: epilepsie (boala copiilor); boli de ochi: leucom (albeață); 

boli de urechi: otită (năjit)11.  
 

Cifre și numere magice magice folosite în descântece 

Cifra 3 este, ca și în basme, simbol al perfecțiunii. Folosirea ei 

contribuie la vindecarea completă și sigură:  

„Fugi, deochi; dintre ochi. 

Că eu te-am suflat 

Și tu ai zburat din trupul (cutăruia)”.  

Această zicere se spune de 3 ori în șir și la fiecare dată când se 

spune: Fugi, deochi; sintre ochi... se suflă după trupul celui suferind de sus 

în jos pentru ca de Deochiul să se ducă pe pustii.12  

Descântecul se rostește de 3 ori, la sfârșitul fiecărei repetări se scuipă 

de 3 ori, la fel cum se scuipă în sân de 3 ori, atunci când omul se sperie. 

Cifra 3 este cifră sacră. Multiplul de 3, cifra 9, are efect terapeutic și putere 

mistică întreită. Se folosesc 9 cărbuni, 9 boabe de grâu, 9 de ovăz, 9 de 

piper, 9 de tămâie. 9 sunt și zânele, și moroaile, și diochitoarele, și 

pocitoarele, și ceasurile rele:  

                                                 
11 I.-A. Candrea, 1999, pp. 237-241. 
12 Ișar, 1924, pp. 7-8. 
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- Unde vă duceți, / Unde îmi mergeți, / Voi nouă zâne / De la nouă 

stâne, / Nouă moroi / Cu nouă moroaie, / Nouă diochitori / Cu nouă 

diochitoare, / Nouă pocitori / Cu nouă pocitoare / Și cu nouă ceasuri rele / 

Din săgeți săgetând / Din cuțite late stremurând?” (Descântec de pocitură)13   

Se mai folosesc numerele 44, 99, cu putere din ce în ce mai mare de vindecare: 

Că Maica Sfânta Sfânta Maria 

Are nouăzeci și nouă de limbi, 

Nouăzeci și nouă de mături,  

Nouăzeci și nouă de lopeți,  

Nouăzeci și nouă de coveți...”  

(Descântec de răul copiilor)  

 

Descântecul azi  

Omul contemporan folosește în continuare practici magice, atât la 

sat, cât și la oraș. El are nevoie și astăzi să creadă în miracol și într-o 

siguranță, conferită de bariera pe care descântecul o ridică între bine și rău, 

între sănătate și boală. Într-o lume dominată de tehnologie, se poate 

constata nostalgia românului după manifestările străvechi, un motiv în plus 

pentru care omul de azi folosește practicile magice.  

 

Concluzii 

Deși au existat și există critici care au considerat descântecele „un 

izvor prea tulbure pentru înavuțirea junei noastre literature”, la fel ca și 

faptul că „autorii lor s-ar scula printr-însele în contra lui Dumnezeu”14, cercetătorii 

în domeniu au demonstrat că „farmecele și vrăjile sunt unul din izvoarele cele mai 

importante și prețioase pentru istoria și limba poporului nostru”.15  

Valoarea lor este, deopotrivă, una lingvistică, datorită arhaismelor pe 

care nu le regăsim în limba de astăzi; una mitologică, prin descoperirea în 

textele descântecelor a unor ființe mitologice, cu portretele lor; una 

istorică, referitoare la originea poporului român, dar și migrarea lui dintr-o 

țară sau dintr-o provincie în alta; una referitoare la medicina populară, 

deoarece plantele și obiectele folosite au proprietăți curative; una 

                                                 
13 Ibidem, p. 144. 
14  S. Fl. Marian, 2010, p. 11. 
15  Ibidem, p. 12. 
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religioasă, deoarece unele dintre ele, la început păgâne, au suferit influența 

creștinismului și au devenit exorcisme creștine16.  

 „Când urmărim credințele poporului privitoare la originea bolilor, 

observăm că multe dintre ele nu sunt decât constatările pe care le-a făcut în 

decursul veacurilor și a căror veracitate niciun medic modern nu s-ar 

încumeta s-o conteste.”17 
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Basmul este o narațiune care propune tipare inițiatice și care, de cele 

mai multe ori, comportă o moarte simbolică urmată de o renaștere, tot 
simbolică. Structurile inițiatice pe care basmul le incorporează în epic se 
identifică și la nivel lingvistic, prin antroponimele sau prin apelativele pe 
care le întâlnim în construcția narativă. Astfel, propunem ca prin această 
lucrare să explorăm un element lingvistic din basmul românesc, ale cărui 
implicații se dezvăluie deopotrivă atât în planul limbii, cât și în cel 
mitologic și istoric.  

Analizând corpusul de antroponime din basmele românești, s-au 
identificat structuri ierarhice care instituie forme vechi de organizare 
socială: împărat, crai, vodă și domn, precum și variantele lor feminine: 
împărăteasă, crăiasă, coană, doamnă, toate cu variante hipocoristice.  

Sursele lexicografice consultate definesc termenul împărat ca 
„suveran absolut al unui imperiu” (Șăineanu, DER, MDA), provenit din lat. 
imperator, având corespondent și în celelalte limbi romanice. În plus, DER 
demonstrează productivitatea lexicală în limba română, în timp ce MDA 
oferă și sensurile figurate. În dacoromână avem împărat, în meglenoromână 
ampirat, iar în aromână amiră.  

În basme, împăratul alcătuiește o clasă specifică de personaje, cu rol 
în riturile de inițiere. Din baza de date antroponimice alcătuită până în 
prezent, notăm următoarele ocurențe.   

a. /Împăratul/ + /nume de culoare/: Împăratul Alb (Crețu, 2011), 
Împăratul Verde (Pop-Reteganul, 1986; Marian, 1986), Împăratul Galben 
(Stăncescu, 1985), Împăratul Roșu (Pop-Reteganul, 1986; Marian, 1986), 
Împăratul Negru (Crețu, 2011), Împăratul Pestriț (Pop-Reteganu, 1986); 

b. /culoare/ + /împărat/: Albu-mpărat (Crețu, 2011), Cărbune-
mpărat1 (Oprișan, 2002-2006), Negru-mpărat (Crețu, 2011), Verde-Împărat 
(Marian, 1986), Roșu Împărat (Crețu, 2011); 

                                                 
1 Cu observația că, în cazul acestui antroponim, termenul cărbune trebuie înțeles din punct de vedere 

cromatic, cum nu există nicio specificație a povestitorului referitoare la originea personajului.  
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c. /Împărat/ + /supranume care denotă defect/calitate fizică/: Împăratul 
Chior (Oprișan, 2002-2006), Împăratul Șchiop (Oprișan, 2002-2006), 
Împăratul Voinic (Crețu, 2011), Împăratul Oftai (Oprișan, 2002-2006); 

d. /supranume care denotă defect/calitate fizică/ + /împărat/: Chelbeș 
Împărat (Oprișan, 2002-2006), Voinic-Împărat (Crețu, 2011);  

e. /Împăratul/ + / substantiv în G-D/: Împăratul Albinelor (Bilțiu, 
1994), Împăratul Peștilor (Oprișan, 2002-2006), Împăratul Lupilor (Bilțu-
Dăncuș, 2005), Împăratul Șerpilor (Mihalcea, 2003) Împăratul Zorilor 
(Oprișan, 2002-2006), Calofir Împăratul florilor (Crețu, 2011); 

f. /Împăratul/ + /fenomene fizice non-animate/: Împăratul Timp 
(Crețu, 2011), Împăratul Vânt (Crețu, 2011), Împăratul Zorilor (Oprișan, 
2002-2006);  

g. /Împăratul/ + /nume propriu/: Împăratul Rogojină (Crețu, 2011), 
Împăratul Ilon (Crețu, 2011);  

h. Alte categorii: Împăratul Egiptean (Crețu, 2011), Paltin Împărat 
(Nijloveanu, 1989), Peneș Împărat (Nijloveanu, 1989).  

Un element important care intervine în discuția privitoare la 
titulatura de împărat din basmul românesc îl constituie chiar tipologia 
produsului narativ. Împăratul apare cel mai frecvent în basmul fantastic, 
urmat de crai, domni și voievozi (vodă).   

Ovidiu Bîrlea notează că nedeterminarea numelor de împărat este 
doar o convenție:  

„Numele personajelor se caracterizează prin aceeași lipsă de 
determinate care să poată localiza întâmplările la un anumit ținut sau 
epocă. Țările în genere nu au niciun nume, iar împărații se deosebesc după 
culoare: Împăratul Negru, Alb, Roșu, Verde, mai rar Galben. Culorile au 
rol cu totul convențional, oferind modul cel mai general de a individualiza 
căpeteniile țărilor, fără nicio corespondență între culoare și temperamentul 
împăratului” (Bîrlea, 1976: 58).  

Tindem să credem că numele de culoare și temperamentul personajului 
nu se leagă doar printr-o convenție pe care povestitorul o propune, căci în 
majoritatea basmelor în care suveranii sunt menționați, Împăratul Verde 
produce un succesor potrivit, în timp ce Împăratul Roșu, emerge în cele mai 
multe basme ca tată de fete (basmul Fata Împăratului Roșu).  

Ambii împărați îl supun pe erou la probe de curaj, de înțelepciune, 
de putere, de ascuțime a minții. Probele propuse de împăratul Roșu sunt 
mult mai periculoase pentru erou, întrucât resorturile împăratului tată de 
fiu/erou vizează inițierea, nicidecum pierderea acestuia.  

Cele mai frecvent întâlnite personaje de tip monarhic sunt Împăratul 
Verde și Împăratul Roșu. În cazul antroponimelor care conțin și nume de 
culoare, simbolistica acestora trebuie căutată în codul culorii pe care îl 
reprezintă și în caracterul cu care sunt înzestrate personajele. Despre 
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Împăratul Verde și Împăratul Roșu, cercetătorii au discutat în nenumărate 
rânduri, subliniind caracterul pozitiv al împăratului Verde, în pofida celui 
Roșu. Pe aceeași linie apar  Împăratul Alb și Împăratul Negru, primul fiind 
un personaj benefic, în timp ce Împăratul Negru este cel care vine cu oastea 
și asediază împărăția eroului de basm. O observație pe care trebuie să o 
facem referitoare la distribuția acestor antroponime este legată de 
organizarea într-un sistem de opoziții. Atunci când apare Împăratul Verde, 
oponentul său este, în majoritatea cazurilor, Împăratul Roșu. Izolat, în unele 
variante, Împăratul Roșu este substituit prin Împăratul Negru.  

Pe lângă aceste antroponime se reliefează în unele basme și 
Împăratul Galben. Culoarea galbenă are numeroase valențe simbolice, 
întrucât ea este o coordonată a solarității, indicând descendența divină a 
personajului. Tocmai sorgintea divină a împăratului a constituit un motiv 
pentru care termenul a trecut din mediul religios în cel laic al culturii 
populare. Numele de culoare Galben intră și în componența altor nume de 
personaje (eroi sau cai fabuloși, care aparțin eroilor). Inversiunea în cadrul 
denominației este o caracteristică a limbajului popular, conservată de 
culegători pentru a sublinia oralitatea narațiunilor de acest fel. După cum am 
precizat anterior, topica afectivă prezintă mare însemnătate atunci când este 
pusă în relație cu expresivitatea. D. Irimia consideră că topica demonstrează 
poziția privilegiată a atributului:  

„În perceperea afectivă a <<obiectelor>> realității, subiectul 
vorbitor reține anumite însușiri ale acestora pe care le propune ca 
esențiale, fie prin comunicare, fie prin atribut, fie prin nume predicativ 
antepus substantivului (pronumelui) care definește <<substanţa>> 
obiectelor” (Irimia, 1999: 117). 

În subcategoriile c. și d. intră personaje al căror nume este compus 
din /Împărat/ + /supranume care denotă calitate fizică sau defect/ și invers: 
Împăratul Chior, Împăratul Șchiop, Împăratul Voinic, Împăratul Oftai, 
Chelbeș Împărat. Defectele primează, din punctul de vedere al ocurenței, 
căci apar Împăratul Chior, Împăratul Șchiop, Împăratul Oftai, Chelbeș 
Împărat, în timp ce Împăratul Voinic sau Voinic-Împărat au apariție unică 
în corpusul nostru. Pe de altă parte, înțelegem de ce este prezent acest 
fenomen. Calitățile fizice și morale sunt prerogativele eroilor, iar acestea 
sunt un dat de la Dumnezeu sau de la Soartă, ori le dobândesc în 
parcurgerea traseului inițiatic. Așadar, împăraților de basm le rămân atribute 
care fie marchează defecte, fie originea lor.  

Subcategoria e. înregistrează: Împăratul Peștilor, Împăratul Lupilor, 
Împăratul Zorilor, Calofir Împăratul florilor. Cel de-al doilea nume care 
intră în construcția antroponimică stabilește sfera monarhică și este 
întotdeauna un substantin comun la plural. Grafia cu majusculă, în cazul 
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Albinelor, Peștilor, Lupilor, Zorilor, are rațiuni stilistice, umanizând 
categoria la care face referire numele comun.  

O subcategorie specifică viziunii populare este cea a împăraților 
care denumesc fenomene fizice sau naturale și conțin un substantiv comun 
ce denumește instanțe non-animate. Este destul de clar că aici avem o 
perspectivă mitologică de luat în calcul în studiul nostru. Rămâne să 
precizăm că, din perspectivă lingvistică, interesează grafia acestor nume. 
Scrierea cu majusculă confirmă încă o dată tendința comunității creatoare de 
umanizare a unor fenomene descrise ca fiind fizice sau naturale, în niciun caz 
animate sau asociate cu activități ce pot fi întreprinse de o instanță animată. 
Ceea ce găsim interesant este faptul că ambele personaje au ocurență unică, în 
același basm2, sugerând o inovație nu în cadrul trasgresiunii de la non-animat 
la animat, ci în distribuirea lor într-o categorie ierarhică.  

Clasa g. arondează personaje cu antroponime de tipul /Împărat/ + 
/Nume propriu/ precum: Împăratul Rogojină, Împăratul Ilon (probabil de la 
antroponimul Ilona, inovând prin forma masculină). Împăratul Rogojină 
apare ca personaj o singură dată, în Basmul cu Împăratul Rogojină, deci este 
o inovație care are ca model numele tradiționale de împărați din basmele 
românești. Același lucru este valabil și pentru numele proprii din 
subcategoria notată cu litera h., o subcategorie eterogenă: Împăratul 
Egiptean și Paltin Împărat. Frecvența incredibil de redusă a acestora 
determină plasarea lor ca inovații după modele tradiționale. Cele două nume 
au apariție unică în cadrul aceluiași volum, dar în basme diferite.   

Statistic vorbind, o proporție de aproximativ 50% dintre numele de 
împărați care nu conțin supranumele /culoare/ se regăsesc în cele două 
volume ale lui Grigore Crețu, Basme populare românești. 

În basmul fantastic, majoritatea împăraților se încadrează în 
categoriile a. și b. Împăratul Verde, Împăratul Roșu, Împăratul Negru, 
Împăratul Galben sunt antroponime de personaje tradiționale, în timp ce 
Împăratul Alb, Împăratul Cărbune, Împăratul Pestriț sunt inovații. Faptul 
că apar inovații care se formează de la baza împărat + nume de 
culoare/defect / supranume etc, demonstrează cât de înrădăcinată este 
titulatura în mentalul colectiv românesc.   

Complexul prozei nuvelistice populare este un produs ale cărui 
origini sunt considerate relativ târzii, deși se cunosc povești nuvelistice mai 
vechi, din punct de vedere scriptic, decât basmul fantastic la noi. Când avem 
în vedere astfel de afirmații trebuie să ne raportăm și la stadiul de dezvoltare 
a culturii populare din comunitatea respectivă.  Astfel, deși Comoara lui 
Rampsinit a fost transcrisă de Herodot în secolul al V-lea, în literatura 

                                                 
2 Împăratul Timp și Împăratul Vânt sunt două personaje care apar în Basmul cu fata 

morarului, în antologia lui Grigore Crețu, Basme populare românești, volumul II.  
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populară românească, basmul nuvelistic este mai „tânăr”. Fără a tranșa 
definitiv această problematică, ne vom apleca doar asupra aspectelor care ne 
interesează în mod direct.  

Ioan Oprișan face o observație prețioasă cu privire la apariția acestor 
împărați misterioși în basmul nuvelistic:  

„Încât, chiar dacă împărații se regăsesc și aici, atâta timp cât 
maniera realistă de narare este dominantă, ei nu au decât funcții ornante, 
putând fi înlocuiți oricând cu negustori (... cu 12 restaurante), cu generali 
sau colonei (comandanți de mari unități), cu profesori universali..., care 
dispun cum vor de putere și bani” (Oprișan, 2009: 6-7). 

Pierderea funcțiilor și atribuțiilor împărătești în basmul nuvelistic a 
condus și la „pierderea” din memorie a antroponimului care definește 
personajul. Ne reamintim faptul că, în gândirea magică, numele echivalează 
cu esența individului, ceea ce înseamnă că degrevarea de nume conduce la 
subțierea substanței personajului.  

Motivațiile care stau la baza folosirii personajului-împărat în 
basmele românești sunt multiple și țin și de aspecte istorice. În cadrul 
categoriilor ierarhice, termenul împărat depășește numeric cantitativ 
ocurențele celorlalte denominații care implică termeni de conducere. Acest 
fapt este interesant în condițiile în care organizările statale românești nu au 
cunoscut vreodată acest tip de conducere. Cu toate acestea, basmul conservă 
titlul de împărat și îl atribuie unei categorii de personaje în detrimentul altor 
funcții care ar reflecta, poate mult mai precis (exact), situația formelor de 
organizare prestatale, și mai apoi statale, românești.  

Este de la sine înțeles de ce apar personaje precum Miratoi-Vodă, 
Ciubăr Vodă, Ghimpe-Vodă, Negru Vodă: în perioada evului mediu 
timpuriu, izvoarele atestă existența cnezatelor și voievodatelor românești. 
Astfel, motivația antroponimică a personajelor se explică prin contextul 
istoric, acestea purtând, în basme, funcția de evocare. Tot astfel, apariția 
unor personaje de basm ca Domn din Flori, Doamna Chiralina, Doamna 
Sticlișoara, Doamna Striglișoara, Rozina – Doamna Florilor, Domnița Lina 
este, din punctul de vedere al categoriilor ierarhice, ușor explicabilă prin faptul 
că statele medievale românești au fost conduse de domnitori, atestările titlului 
de „domn” fiind numeroase. În unele izvoare istorice, titlurile de voievod și 
domn apar simultan: „Io Mircea mare voievod și domn”.   

În toate epocile ce urmează, niciun conducător al vreunui stat român 
de la nord de Dunăre nu se proclamă împărat. Rămâne însă întrebarea care 
vizează utilizarea acestui antroponim în basmele românești.  

O primă ipoteză ar explica că titlul de împărat a migrat din legendele 
în care apar ca personaje Dochia și împăratul Traian. Cum mitul 
etnogenezei poporului român este unul fundamental, împăratul Traian ocupă 
o poziție primară în cadrul acestuia. În ciuda faptului că, după moartea 
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împăratului Nerva, Traian își asumă titlul de împărat, el este recunoscut de 
Senat ca optimus princeps. Totuși, imaginea populară a lui Traian este aceea 
de împărat-soldat, generând multe legende în jurul personalității sale 
politice. O a doua ipoteză este redată de menținerea Țărilor Române într-un 
contact continuu cu Imperiul Roman de Apus și, mai târziu, cu Imperiul 
Bizantin, cu capitala la Constantinopol. Păstrarea legăturilor cu Imperiul 
latin de Constantinopol (1204 – după atacul cruciaților, se formează 
Imperiul Latin de Răsărit) și, mai apoi, cu Imperiul Bizantin ține de 
condiționarea politică a Țărilor Române și de tradiția creștină după care 
aceastea se conduc.  

Prima formă de organizare statală condusă de un împărat și cu care 
protoromânii din nordul Dunării iau contact este „Primul Imperiu Bulgar”, 
al cărui teritoriu este recucerit de către Imperiul Bizantin între 971 și 1021. 
Declanșarea unei răscoale a românilor sud-dunăreni (vlahi) conduși de Petru 
și Asan se soldează cu încoronarea lui Petru. Sursele istorice confirmă, 
totodată, și participarea la răscoală a românilor de la nord de Dunăre, alături 
de cumani. După uciderea lui Petru și Asan, la tron a urcat Ioniță Caloianul 
și a consolidat noul țarat. Deși este recunoscut de către papă ca rege (Rex 
Bulgarorum et Valachorum), titlul de împărat nu i-a fost niciodată acordat, 
cel puțin în mod oficial.  

Ioniță Caloianul ajunge la conducerea noii formațiuni politice în 
1197, după asasinarea  fraților săi. Încercarea sa de legitimare a conducerii 
este ilustrată de corespondența cu Papa Inocențiu al III-lea. În scrisoarea din 
1199, Inocențiu al III-lea i se adresează lui Ioniță cu „Nobili viro 
Iohannitio” (Hurmuzaki, 1887 :1), iar în a doua scrisoare cu „Nobili viri 
Caloiohi(ann)i domino Bulgarorum et Blachorum” (Mălinaș, 2009 :114). În 
răspunsurile către papă ale lui Ioniță Caloianul domină tema împăratului și a 
împărăției, titulatură pe care acesta din urmă și-o însușește, fără a fi 
recunoscută în mod oficial de Sfântul Scaun, care, de altfel, era singura 
putere ce acorda titlul de împărat sau rege.  

În 1203, Ioniță trimite o scrisoare în care se descrie 
„Caloioh(ann)es, imperator Bulgarorum” (Mălinaș, 2009 :124), denumind 
formațiunea sa politică „imperium” (Madgearu, 2014 :111). Deși, în același 
an, Caloianul face referire la propria persoană ca la „imperatorem totius 
Bulgarie et Vlachie” (Mălinaș, 2009 :133), acesta este recunoscut de către 
papa și, prin urmare, de Biserica Romei, ca rege: „Caloioh(ann)i, illustri 
Bulgarorum et Blachorum regi” (Mălinaș, 2009 :129).  

Titulatura lui Ioniță Caloianul prezintă mai multe aspecte ale 
formațiunii politice conduse, care ar fi putut influența propagarea 
termenului împărat în cadrul vlahilor de la nord de Dunăre. Planurile sale 
politice implică lupta pentru recunoașterea pe plan extern a statului condus. 
Pe de altă parte, titulatura de imperator, pe care singur și-o atribuie, 
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reprezintă revendicarea de la Primul Imperiu Bulgar (Primul Țarat Bulgar) 
și de la predecesorii Simeon, Petru și Samuel. În ciuda faptului că titulatura 
asumată nu este recunoscută de Biserica Apuseană, Vasile I, patriarhul său, 
îl numește pe Ioniță împărat (Mălinaș, 2009 :119), întărind legătura țarului 
cu tradiția creștină. De asemenea, capitala impusă, Târnovo, este menționată 
ca „civitas Imperii mei” (Alzati, 2003 :30).   

Chiar dacă formațiunea politică pe care Ioniță o conduce nu este 
unitară (Vlahia pare să aibă o politică de sine stătătoare, iar acest fapt este 
reflectat de titulatura sa), Papa Inocențiu al III-lea îl legitimează drept 
conducător: „rex qui imperat” (Mălinaș, 2009 :128-129), probabil pentru a-l 
mulțumi pe Ioniță Caloianul, care își plasează descendența după 
„imperatores Bulgarorum et Blachorum, Symeon, Petrus et Samuel (et 
nostri predecessores coronam pro imperio)” (Hurmuzaki, 1887 :26), adică a 
primilor țari care se intitulaseră împărați.  

Corespondența dintre Ioniță Caloianul și Papa Inocențiu al III-lea 
aduce la lumină și alte aspecte politice. În încercarea ambilor conducători de 
a apropia al doilea țarat vlaho-bulgar de prestigiul tradiției romane, ei fac 
referire la originea romană a vlahilor. Prin originea lor, vlahii legitimau 
politic formațiunea politică. Există, astfel, posibilitatea la titulatura de 
împărat și termenul împărăție să se fi propagat de la vlahii din sudul Dunării 
la cei din nordul Dunării, în condițiile în care cei din sud se aliază și cu 
Cumanii din nordul Dunării.  

Alte forme de organizări statale al căror conducător avea titlul de împărat 
și cu care românii au intrat în contact direct sunt Imperiul Roman de Apus și 
Imperiul Bizantin, prin politica pe care conducătorii Țărilor Române o dezvoltă.  

În Țara Românească și în Moldova, modelul politic suprem este, în 
mod tradițional, împăratul, adică basileul bizantin. Imaginarul bizantin din 
Țările Române (propagat la nivelul maselor) se formează prin contactul 
nemijlocit între cele două instanțe (Bizanț și Țările Române), dar și prin 
traducerile scripturilor în româna ca limbă de cult. Acest imaginar 
recompune puterea glorificată a împăratului (ce constituie moștenirea 
romană) și intră în mentalul colectiv ca alesul lui Dumneze, delegat de către 
acesta să conducă împărăția oamenilor, în timp ce însuși Dumnezeu conduce 
împărăția cerurilor.  

În Țările Române, translatarea puterii domnitorilor se face după 
prestigiul și consacrarea conducătorilor bizantini. Interesante sunt 
receptările lui Ștefan cel Mare ca împărat în Moldova. Calificat de Iorga ca 
„puternicul împărat al românimii”, Ștefan cel Mare este denumit astfel și 
într-o cronică moldovenească scrisă în limba slavonă: „a fost un cutremur 
mare atunci peste toată lumea când ședea împăratul la masă” (Bogdan, 
1959: 17). La întoarcerea de la Podul Înalt (Vaslui), Ștefan este din nou 
descris astfel:  
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„Şi s-a întors Ştefan voievod cu toţi oştenii lui ca un purtător de 
biruinţă în cetatea sa de scaun a Sucevei şi i-au ieşit în întâmpinare 
mitropoliţii şi preoţii purtând sfânta evanghelie în mâini şi slujind si 
lăudând pe Dumnezeu pentru cele ce au fost dăruite de cel Prea Înalt şi 
binecuvântând pe împărat: «Să trăiască împăratul»” (Bogdan, 1959: 18).  

Năstase (2006) atrage atenția asupra acestei descrieri a domnitorului 
Ștefan cel Mare, care este atât de similară intrării triumfale a lui Constantin 
cel Mare în „împărăteasca Romă”, notată în Panegiricul primului împărat 
creștin. Titulatura de împărat atribuită lui Ștefan este identificabilă și în 
epilogul Tetraevanghelului dăruit Mănăstirii Humor, după cum urmează: 
„Binecinstitorul și de Hristos iubitorul împărat, Io Ștefan voievod, domn al 
țării Moldovlahiei” (Năstase, 2006: 57).  

Influența exercitată de modelul bizantin are un impact semnificativ 
în scrierile (cronicile) românești medievale. Aceeași influență este raportată 
și la nivelul picturilor bisericești, pentru că Ștefan cel Mare ridică în 1487 la 
Pătrăuți biserica Sfintei Cruci, unde este ilustrată armata împăratului 
Constantin cel Mare, cu el în frunte, alături de arhanghelul Mihail. Această 
pictură murală demonstrează și întărește totodată dorința de apropiere a 
Moldovei lui Ștefan de imperialitatea sfântă, chiar dacă în mod oficial 
acesta nu iși ia titlul de împărat. 

A treia ipoteză o reprezintă diseminarea și intrarea în uz a termenului 
împărat prin intermediul traducerilor biblice.  

Suveranitatea absolută creștină este reprezentată prin imperiu și 
împărăția lui Dumnezeu. În traducerile bibliilor observăm o oscilație între 
rege și împărat în ceea ce privește titulatura lui Iisus Hristos (Biblia din 
1968 și edițiile ulterioare). Deși Iisus Nazarineanul este regele iudeilor 
(după cum atestă inscripția INRI), el este și împăratul lumii, care oferă 
oamenilor izbăvirea într-o împărăție a cerurilor.  

Noul Testament de la Bălgrad prezintă o diferențiere lexicală 
referitoare la statutul titlului de împărat: „craii și stăpânitorii lumești 
domnesc, dar Dumnezeu împărățește” (1Cor. 15:25; Apoc. 11:17). În Noul 
Testament de la Bălgrad se fac nenumărate referiri la „împărăția lui 
Dumnedzău” (Mat. 12:29), „împărăția lui Dumnezău” (Luc. 4:43), 
”împărăția cerurilor” (Mat. 5:3, 10, 19), dar și la „împărățiile lumii” (Mat 
4:8), „împărățiile pământului” (Luc. 4:5). Se observă că la toți evangheliștii 
apare „împărăția lui Dumne(d)zău” ca sintagmă pentru desemnarea puterii 
divine monarhice, însă aceeași putere pământească este desemnată tot prin 
termenul împărăție.  

Referitor la atributele lui Dumnezeu-Tatăl și ale lui Iisus Hristos, se 
notează faptul că în toate traducerile Dumnezeu-Tatăl apare cu titlul de 
împărat, „mare împărat” (Mat. 5:13) sau „Împăratul împăraților și Domnul 
domnilor” (Pav. 6:15; Apoc. 17:14), foarte rar cu titlul de „Craiu” (Mat. 
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25:34), ceea ce demonstrează rangul suprem deținut, precum și plasarea 
divinității creștine pe cea mai înaltă treaptă de reverență. În Preadosloviia 1 
la Timoteiu apare Dumnezeu-Tatăl descris ca „Împăratului veacilor [… 
cinste şi slavă]” (Pav. 1:17).  

În ceea ce privește desemnarea Fiului, se consemnează o pendulare 
între folosirea titlului de împărat și a celui de crai: „iaca împăratul tău 
vine” (Mat. 21:5),  „Tu ești împăratul acela al jidovilor?” (Mar. 15:2), 
„împăratul jidovilor” (Mar. 15:18, 26), iar în unele locuri „craiul jidovilor” 
(Mar. 15:12; Luc. 23:38), „Hristos craiu” (Luc. 23:2), „craiul lui Israil” 
(Ioan 1:50), dar și „craiul împăraților pîmântești” (Apoc. 1:5), ceea ce 
extinde puterea sa și asupra împărăției lumești.  

O diferențiere lexicală similară acestor traduceri o regăsim și în 
basme, iar ea este mai puternic individualizată atunci când avem, acces la 
mărturisirile povestitorilor.  

Prestigiul imperial devine din ce în ce mai popular în traducerile 
românești ale bibliilor, astfel că în Biblia de la București se atribuie 
titulatura de împărat oricărui rege, domnitor și monarhului divin, se pare că 
după influență slavonă. Motivul pentru care împărat devine un termen 
aproape exclusiv de translatare atât a puterii divine cât și a celei lumești este 
explicat de I-F. Florescu. Politica Țărilor Române făcea ca titlul de crai să 
evoce figura conducătorului Ungariei (craiul unguresc) și al Poloniei (craiul 
leșesc), uzul său fiind, probabil, considerat un soi de act de trădare, în timp 
ce împărat beneficia de prerogativele neutralității politice. 

Considerăm că, indiferent de motivul pentru care împărat a migrat 
din mediul religios sau politic în cel laic al culturii populare, acesta 
reprezintă o mărturie a contactului nemijlocit dintre români și cultura 
imperială latină. Această categorie ierarhică este una productivă, în raport cu 
inovațiile sistemului denominativ din basmul românesc, cuprinzând cele mai 
multe antroponime. Traducerile bisericești ar fi putut influența apariția unor 
inovații precum Împăratul Timp, întrucât Dumnezeu-Tatăl apare ca 
„Împăratul Veacilor” (Pav. 1:17), pe când altor elemente noi trebuie să le 
căutăm originea în zona mitologică.  
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Acceptarea lingvisticii generale ca știință de sine stătătoare, ramură a 

semioticii care se ocupă cu „studierea mecanismelor limbajului/limbii” 

(DSL, 2001: 294), a reprezentat impulsul unui proces de modernizare 

lingvistică, inițiat în zorii secolului trecut și aflat, încă, în plină desfășurare. 

Acest proces a determinat rescrierea/reconsiderarea tuturor subdomeniilor 

clasice ale lingvisticii, „fonetică, fonologie, ortografie, gramatică 

(morfologie și sintaxă), lexicologie, lexicografie, semantică” (DȘL, 2001: 

294) și apariția unor domenii de cercetare noi, așa-numitele „științe de 

graniță” (morfosintaxă, pragmatică, stilistică, sociolingvistică, 

etnolingvistică, psiholingvistică, geografie lingvistică etc.). Aceste 

transformări au apărut ca efect al implementării în practica de specialitate a 

noilor teorii de gen, „perspective de cercetare diverse: structurală, 

funcţional-sintactică, funcţional-discursivă şi orientări de tip integrator, 

morfosintactic, sintactico-semantic, sintactico-pragmatic” (Pană 

Dindelegan, 2006: 2).  
Esențializând, în acest proces de tranziție, tradiția și modernitatea se 

confruntă în interpretarea faptelor de limbă. În mod obligatoriu, există 

adepți și oponenți ai fiecărei perspective, dar, fapt unanim acceptat, 

contradicțiile sprijină progresul, în sens general și/sau particular. 

Gramatica, subdomeniu lingvistic divizat, în accepție clasică, în 

morfologie (studiul formelor flexionare ale cuvintelor) și sintaxă (analiza 

relațiilor și funcțiilor sintactice la nivel propozițional/frastic), a fost/este 

teritoriul unor importante reconsiderări teoretice, datorate, în principiu, 
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înnoirilor survenite pe plan lingvistic. Atenuarea granițelor dintre 

morfologie și sintaxă, prin introducerea conceptului integrator de 

morfosintaxă, constituie o schimbare majoră de formă și fond în descrierea 

structurii gramaticale a limbilor moderne. 

Accepțiile atribuite conceptului de morfosintaxă, precum și maniera, 

gradul de îmbinare a conținuturilor morfologiei cu cele ale domeniului sintactic 

variază pe scala obiectivității, în studiile  teoreticienilor limbii, a autorilor 

contemporani de gramatici. Obiectivul studiului prezent este acela de a prezenta 

accepțiile acestei noțiuni introduse în gramatica actuală și modul în care 

conceptul este implementat la nivelul gramaticilor de nivel academic ale 

limbilor romanice (română, italiană,  franceză, spaniolă, portugheză).  

Morfosintaxa, modalitate de structurare a conținuturilor gramaticii 

și/sau „disciplină lingvistică modernă” (DSL, 2001: 329), are ca fundament 

asocierea aspectelor paradigmatice, recuperabile pe axa paradigmatică, a 

codului (raporturi in absentia, de substituție, de similaritate, de selecție) cu 

cele sintagmatice, recuperabile pe axa sintagmatică, a mesajului (raporturi 

in praesentia, asociative, de contiguitate, de combinare etc.), în teoria 

structuralistă asupra limbii (Saussure, 1916/1998; Hjelmslev, 1943/1967; 

Jakobson, 1963). Mai mult, prin introducerea conceptului-liant de sintagmă1 

(structură morfematică și/sau structură sintactică), aceste aspecte fuzionează. 

Astfel, sintagmaticului, asociat sintaxei, îi sunt atribuite manifestări și la nivel 

morfologic, iar paradigmaticului îi sunt recunoscute manifestările la nivel 

sintactic, prin intermediul așa-numitelor clase de distribuție2 și/sau al 

posibilităților combinatorii3 specifice claselor lexico-gramaticale: 

„Recunoașterea sintagmaticului în morfologie, cea care era 

preocupată, în mod tradițional, exclusiv, de paradigmele cuvintelor și de 

categoriile gramaticale, s-a dovedit extrem de fructuoasă pentru studiul 

limbii, antrenând, pe de o parte, cercetarea relației dintre morfeme 

(rădăcina și afixe flexionare) și, pe de altă parte, deschizând o perspectivă 

nouă în sintaxa părților de propoziție” (Pană Dindelegan, 1994: 11).   

                                                 
1 „Unitate cu structură binară, alcătuită din două elemente aflate in relație 

sintagmatică/sintactică” (DȘL, 2001: 486). 
2 Clase de forme/cuvinte cuprinzând toate „unitățile ce pot ocupa o anumită poziție, în șirul 

vorbirii, pe axa sintagmatică” (Graur, Wald, 1977: 236). 
3 Capacitatea „unei unități lingvistice de a intra în relație sintagmatică (de coocurență) cu 

alte unități pentru realizarea unor unități și/sau grupuri mai largi (sintagme, enunțuri)” 

(DȘL, 2001: 115). 
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Implementarea perspectivei morfosintactice în gramatică este 

rezultatul introducerii noțiunii de  morfem, cel care preia poziția centrală în 

morfologie, ocupată în tradiția gramaticală de cuvânt. Astfel, morfemul este 

definit ca:  

„…unitate minimală a limbii, […] semn lingvistic, unitate de 

expresie, delimitată, căreia îi corespunde un sens, o semnificație în planul 

conținutului, înlocuind cuvântul, care nu a fost definit suficient de clar în 

gramatica tradițională” (Iordan, Guțu Romalo, Niculescu, 1967: 45).  

Cuvântul, unitate minimală centrală a gramaticii tradiționale, este 

„conceput acum ca o unitate derivată, subordonată, definită prin raportare 

la morfem, ca grupare de morfeme” (Guțu Romalo,  1968: 6), devenind o 

sintagmă morfematică. Noțiunea de sintagmă (vezi supra) este, alături de 

cuvânt, la fel de importantă în perspectivă morfosintactică, reușind să 

acopere conceptual atât sfera noțională a cuvântului (sintagmă 

morfematică), cât și pe cea a grupului de cuvinte (sintagmă relațională, 

structură sintactică), „cuvântul devenind și el obiect al sintaxei” (Iordan, 

Guțu Romalo, Niculescu, 1967 : 43). Componentele oricărei sintagme 

morfematice, prin valoarea intrinsecă, gramaticală (ca mărci categoriale) 

și/sau lexicală, „asigură înscrierea cuvintelor în diferite relații sintactice, 

marcând identitatea acestora în interiorul unui enunț” (Irimia, 1987: 7).  

 O altă inovație a gramaticii moderne este aceea de a concepe în mod 

ierarhic sistemul unităților structurale ale limbii, prin enunțarea unui 

principiu integrator, morfosintactic, al tuturor acestor niveluri: morfemul, 

unitate minimală a morfologiei, se integrează în unitățile superioare ale 

limbii (cuvânt, sintagmă/grup de cuvinte, enunț propozițional sau frastic). 

Unitățile superioare se descompun, la rândul lor, în elemente minimale, 

descompunerea/recompunerea unităților superioare realizându-se în ambele 

sensuri.  Cuvântului îi revine rolul de liant între morfologie și sintaxă, prin 

apartenența sa dublă: cuvântul – sumă de morfeme și, în același timp, 

component al structurilor sintactice. Morfologia și sintaxa sunt considerate, în 

mod integrator, componente inseparabile ale sistemului complex al limbii.  

Deși gramatica tradițională abordează în mod distinct cele două 

ramuri ale gramaticii, morfologia și sintaxa împărtășesc același element 

central: cuvântul, parte de vorbire, în morfologie, parte de propoziție, în 

sintaxă. Identificarea componentelor morfologice ale cuvântului, afixe 

(sufixe, prefixe), desinențe, pregătesc/anticipează introducerea noțiunii unitare 

de morfem în gramatica modernă. În lucrări reprezentative pentru tradiția 

gramaticală a limbii române, este identificată prezența termenului morfem:  
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„Uneori, morfologia are drept obiect cuvântul sau morfemul, în 

accepția sa de unitate minimală dotată cu semnificație, din structura unui 

cuvânt. Forma cuvintelor și modificările ei sunt studiate împreună cu 

valorile sau funcțiile lor, morfologia înglobând astfel ceea ce unii numesc 

sintaxa părților de vorbire” (Avram, 1986: 19).  

De asemenea, în gramatici de factură clasică sau în studii de 

lingvistică generală, sunt reliefate interdependențe inerente între cele două 

domenii distincte ale gramaticii tradiționale, morfologia și sintaxa:  

„[…] formele cuvintelor ar fi indiferente dacă nu ar avea o 

întrebuințare sintactică, tot așa cum sintaxa n-ar exista  dacă nu i s-ar pune 

la dispoziție cuvinte pe care să le organizeze în fraze” (Graur, 1973: 9). 

Premisele specifice fiecărui spațiu lingvistic, resursele teoretice, 

umane, contextul social-istoric, cultural, mentalitar etc. au reprezentat 

factori esențiali în procesul de modernizare a gramaticilor, prin 

implementarea rezultatelor celor mai noi cercetări lingvistice, obținute prin 

metodele de cercetare formale, în cercurile/școlile lingvistice structuraliste 

și/sau funcționaliste etc. Abordarea morfosintactică a domeniului gramatical 

a reprezentat una dintre opțiunile lingviștilor/gramaticienilor în efortul 

acestora de a moderniza domeniul specific de cercetare și de a armoniza 

descrierea structurii gramaticale a propriei limbi cu alte sisteme gramaticale 

moderne, ale altor limbi naturale.  

Cea mai recentă gramatică academică a limbii române (GALR) 

actualizează descrierea structurii gramaticale a limbii române, o 

formalizează, în cheie teoretică multiplă (structuralistă analitică, structuralist 

sintetică/generativistă, funcționalist-pragmatică etc.), integrând gramatica 

autohtonă în peisajul gramaticilor europene aflate într-un proces similar de 

modernizare. GALR se integrează în contextul general al tranziției de la 

tradiție către modernitate, fiind un studiu comparabil, în esența și 

caracteristicile sale, cu descrieri ale altor limbi, mai cu seamă ale limbilor 

romanice, dar nu în mod exclusiv. Pentru evidențierea acestor concordanțe, 

similitudini, simultaneități în evoluția teoretică, analizăm aspecte ale 

abordării morfosintactice atât în gramatica academică actuală a limbii 

române, cât și în gramatici actuale, de nivel academic, ale limbilor romanice 

(italiană, spaniolă, franceză, portugheză), extinzând, astfel, contextul 

cercetării. Scopul urmărit este acela de a recupera un posibil argument al 

inovațiilor gramaticale și de a înțelege, prin recalibrare, amplitudinea și 

complexitatea fenomenului lingvistic general, în care gramatica limbii 

române este parte integrantă. 
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Din punct de vedere tipologic, o gramatică poate fi considerată de 

nivel academic (academică), dacă este concepută și realizată la un înalt nivel 

științific, de un colectiv de lingviști,  abordând (analizând, descriind, 

clasificând, formalizând etc.) toate componentele structurii gramaticale ale 

unei limbi, din punct de vedere metodologic, conceptual, terminologic etc..  

Gradul maxim de abstractizare a conținuturilor prezentate/descrise îi asigură 

acestui tip de gramatică un spectru de adresabilitate specific, 

universitar/academic.  

GALR este o gramatică de nivel academic, prin caracterul său 

științific (descriptiv), riguros, complex, exhaustiv, integrator etc. Gramatici 

ale altor limbi romanice, corespondente ca nivel, sunt prezente în corpusul 

bibliografic al lucrării, în măsura în care au fost publicate anterior 

momentului 2005/2008: Renzi, Salvi, Cardinaletti (1988, 2001), Bosque, 

Demonte (1999), Riegel, Pellat, Rioul (1994, 1997) etc. De asemenea, în 

urma unei analize independente, au fost identificate gramatici 

corespondente, publicate anterior (dar absente din bibliografia gramaticii 

academice a limbii române) sau ulterior apariției GALR: NGPC (1984, 

2017), NGLE (2009). 

Renzi, Salvi, Cardinaletti (1988/2001), gramatică de nivel academic, 

anunță din introducere o abordare generativistă a structurii gramaticale a 

limbii italiene:  

„[...] gli studi di gramatica generativa, rivoluzionando lo studio 

della lingua, rendessero in realtà di nuovo possibile la descrizione 

grammaticale; anzi che l’unica descrizione grammaticale possibile, ai 

nostri tempi, fosse quella condotta in termini di gramatica generativa”4 

(Renzi, Salvi, Cardinaletti, 1988: 15).  

Dintre toate tipurile de gramatici (tradiționale, structuralist-analitice, 

funcționaliste, cognitiviste etc.), gramatica generativă, caracterizată ca fiind 

sistematică, practică, epistemologică, este unica posibilă pentru a descrie 

realitatea lingvistică actuală, în viziunea autorilor. Gramatica are, însă, un 

punct de plecare stabil, reprezentat de gramatica tradițională: «La tradizione 

è il punto di partenza»5 (Renzi, Salvi, Cardinaletti, 1988: 15). Perspectiva 

generativistă chomskiană transpune în cheie morfosintactică unitățile 

                                                 
4 „[…] studiile de gramatică generativă, revoluționând studiul limbii, au determinat, în 

realitate, o nouă modalitate/posibilitate de descriere gramaticală; mai curând, unica 

descriere gramaticală posibilă, a timpului nostru, a fost cea realizată în termeni de 

gramatică generativă” (trad. n.). 
5 „Tradiția este punctul de plecare (al acestei gramatici)” (trad. n.). 
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structurale sintagmatice, elemente specifice (conceptuale, terminologice, de 

structurare a conținuturilor). Astfel, prezentarea părților de vorbire/claselor 

lexico-gramaticale nu se realizează separat, ci în contextul unităților semantico-

sintactice ierarhic superioare cuvântului: fraza (enunțul), grupurile/sintagmele 

semantico-sintactice nominale, adjectivale, prepoziționale. Problematica 

articolului, determinant în sintagma nominală, este dezvoltată alături de cea 

a claselor semantico-funcționale, pronume, cuantificatori etc. (vol. I, 760 

pagini). Grupul verbal, împreună cu grupul adverbial, aspecte ale 

relaționării sintactice, subordonarea la nivelul grupurilor sintactico-

semantice sunt abordate  separat (vol. II, 943 pagini). Prezența unor 

conținuturi precum tipologia frazei/enunțului, elemente discursive, deixis, 

aspecte ale formării cuvintelor (vol. III, 642 pagini), denotă și o perspectivă 

funcționalistă, pragmatic-discursivă, alături de cea morfosintactică, prezente 

în gramatica limbii italiene actuale.  

Din bibliografia GALR fac parte gramatici ale limbii franceze, studii 

integrale, actualizate, descriptive, de nivel academic (Riegel, Pellat, Rioul, 

1994, 1997), sau lucrări de autor (peste o sută), cu o tematică specifică, ce 

aprofundează un anumit domeniu al gramaticii, lingvisticii, în perspective 

lingvistice formale (structuralist-analitice, generativiste, funcțional-

pragmatice, semantico-pragmatice etc.).  

 Riegel, Pellat, Rioul (1994, 1997) tratează în mod exhaustiv 

aspectele specifice structurii gramaticale a limbii franceze. În descrierea 

faptelor de limbă, autorii transpun, la nivel metodologic conceptual, 

terminologic etc., inovații teoretice de factură structuralistă, funcționalistă, 

pragmatic-discursivă etc.. Maniera de structurare a conținuturilor, 

metodologia de cercetare utilizată, corpusul conceptual și terminologic 

denotă o perspectivă teoretică unitară, morfosintactică.  Astfel, părțile de 

vorbire/clasele lexico-gramaticale sunt definite, clasificate și caracterizate 

atât morfologic, în funcție de categoriile gramaticale specifice, cât și prin 

implicarea sintactică în grupurile semantico-sintactice corespunzătoare, prin 

posibilitățile combinatorii recuperate la nivelul sintagmelor/structurilor 

sintactice, discursive și/sau prin stabilirea claselor de distribuție specifice 

fiecărei clase în parte. Procesul de actualizare a gramaticii limbii franceze 

este necesar, în viziunea autorilor: 
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 „…non pas pour sacrifier à la tradition ou à quelque doctrine 

dʹécole, mais parce que le discours grammatical est dʹabord un discours sur 

le forme des expressions dʹune langue”6 (Riegel, Pellat, Rioul, 1997: XV).   

Bosque, Demonte (1999), gramatică a limbii spaniole de nivel 

academic, deținătoare a atributului modernității, este o lucrare de înalt nivel 

științific, cu caracter exhaustiv, descriptiv, sincronic etc. Realizare colectivă 

a lingviștilor din diferite centre academice de limbă spaniolă, gramatica este 

structurată în trei volume (aproape optzeci de capitole) și situează  într-o 

poziție centrală sintaxa părților de vorbire, relațiile sintagmatice la nivelul 

grupurilor semantico-sintactice, la nivelul enunțului. Sunt analizate, pe 

lângă tipurile de construcții sintactice, și aspecte ale categoriilor gramaticale 

nominale, verbale etc., fapt ce demonstrează viziunea integratoare, 

morfosintactică a descrierii gramaticale. Sunt prezente și elemente de 

pragmatică-discursivă, aspecte ce interconectează domeniile sintaxei, 

morfologiei, fonologiei, semanticii etc.. 

Bosque, Demonte (1999) premerge noii gramatici academice a 

limbii spaniole, Nueva gramática de la lengua espagñola (NGLE, 2009), 

lucrare colectivă, realizată prin efortul comun a douăzeci și unu de centre 

academice de limbă spaniolă. Modalitatea de prezentare, în două volume 

(primul cuprinzând noțiuni de morfologie și sintaxă, redate în manieră 

modernă, morfosintactică, iar cel de-al doilea dedicat sintaxei enunțului), 

este similară celei a gramaticii academice a limbii române (GALR). Ordinea 

în care sunt structurate conținuturile, terminologia, corpusul conceptual etc. 

sunt aspecte comune ale celor două gramatici academice (GALR, NGLE). 

Astfel, conținuturi precum grupurile semantico-sintactice, unitățile limbii, 

părțile de vorbire/clase lexico-gramaticale, categoriilor gramaticale, funcții 

și construcții sintactice sunt prezentate într-o manieră hibridă (modernă 

și/sau tradițională), pentru a realiza punți între noțiunile specifice 

reconsiderate sau pentru a evidenția aspecte comune ale celor două 

perspective gramaticale:  

„El texto de la Nueva gramatica de la lengua espanñola (NGLE) 

pretende conjugar tradición y novedad” (NGLE, 2009: XLIV). 

Deși nu este regăsită în bibliografia noii gramatici academice a 

limbii române (poate datorită complexității, varietății dialectale sau manierei 

descriptive diferite), gramatica actuală a limbii portugheze (NGPC, 1984, 

                                                 
6 „Nu pentru a sacrifica tradiția sau o doctrină lingvistică, ci pentru că discursul gramatical 

actual este mai întâi un discurs despre forma de expresie a unei limbi” (trad. n.). 
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2017) poate fi considerată purtătoarea mărcilor modernității, alături de 

celelalte gramatici actuale ale limbilor romanice, fiind prima, în ordine 

cronologică, realizată, publicată. Deși modalitatea de structurare a 

conținuturilor și adaptarea conceptuală, terminologică nu este la nivelul 

gramaticilor romanice ce i-au urmat, elemente de morfosintaxă sunt 

prezente în descrierea propriu-zisă. Prezența caracterizării sintactice în 

descrierea morfologică a părților de vorbire/claselor lexico-gramaticale și a 

unor concepte structuraliste (sintagmă nominală, sintagmă verbală) sunt 

mărci ale procesului de modernizare. Tratarea cu prioritate a elementelor ce 

țin de sintaxa limbii portugheze și inserarea comportamentului sintactic în  

analiza flexionară a claselor de cuvinte  denotă o influență structuralist-

sintetică, generativistă.  

Gramatica actuală a limbii române, în varianta sa academică sau prin 

alte studii ce au urmat publicării acesteia (Pană Dindelegan, Dragomirescu, 

Nedelcu, 2010; GBLR, 2010 etc.) prezintă sub aspect metodologic, 

conceptual, terminologic, structural o structură gramaticală unitară, 

morfosintactică, estompând granița dintre domeniile gramaticale. În primul 

volum, cuvântul este analizat elementul central al analizei, în calitatea sa de 

mijlocitor între știința morfemelor și cea a relațiilor sintagmatice. În 

accepția sa de sintagmă morfematică, dar văzut și ca element al unor 

sintagme superioare ierarhic, cuvântul este analizat din perspectivă 

morfosintactică, grupat în clase lexico-gramaticale și semantico-funcționale, 

caracterizat prin apartenența sa la anumite clase de distribuție și prin 

anumite posibilități combinatorii. În cel de-al doilea volum, enunțul este în 

centrul analizei sintagmatice, sintactice, discursive, pragmatice și 

funcționale. Prezentarea morfosintactică a structurii gramaticale a limbii 

române este un fapt evident, prin utilizarea conceptului generativist de grup 

(sintagmă) semantico-sintactic(ă), la nivelul căruia se manifestă 

concomitent aspecte morfosintactice, relaționale, semantice etc..  

Toate aceste gramatici ale limbilor romanice (italiană, franceză, 

spaniolă, portugheză, română), analizate supra, sunt dovezi ale manifestării 

unui proces general, amplu, de modernizare, reactualizare a modului de 

concepere, structurare și transpunere într-un limbaj științific îmbogățit a 

descrierilor gramaticale ale limbilor romanice. Concomitent, poate fi  justificat 

și un efort de sincronizare sau acordare a reconsiderărilor / înnoirilor în acest 

segment al științelor limbii, efort depus de teoreticieni / gramaticieni în ultima 

parte a secolului al XX-lea, prima parte a secolului al XXI-lea.  
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Maniera de abordare morfosintactică a domeniului gramatical al 

unei limbi este una dintre cele mai importante inovații, cu amplitudinea cea 

mai mare, acoperind, ca un concept umbrelă, toate celelalte recalibrări 

morfologice și/sau sintactice, izvorâte din multitudinea de teorii lingvistice 

structuraliste și poststructuraliste, ce nu puteau fi ignorate.  
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Dicționaru limbiĭ româneștĭ (Etimologii, înțelesuri, exemple, 

citațiuni, arhaizme, neologizme, provincializme (1939), de August Scriban, 

este o lucrare valoroasă pentru lexicografia românească din mai multe 

considerente: etimologia cuvintelor, modalitatea de definire a cuvintelor-

titlu, sub aspectul bogăției și diversității contextualizărilor diastratice, 

diacronice și diatopice. Mai puțin sau deloc valoroase sunt intruziunile 

ideologicului în demersul științific, precum și înțelegerea mecanică a 

aplicării principiului fonologic în ortografia limbii române. În paginile de 

față, ne vom ocupa de câteva tipuri de definire lexicologică pe care August 

Scriban le-a aplicat în dicționarul său. 

În ceea ce privește tipurile de definire existente în acest instrument 

lexicografic, este necesar să subliniem faptul că, în capitolul introductiv al 

lucrării sale, August Scriban amintea de Le Petit Larousse Illustré ca un 

model pentru dicționarul lui1. Totuși, spre deosebire de acest model francez 

de înaltă ținută științifică, ceea ce ne oferă A. Scriban este departe de 

exemplul clasic de obiectivitate și rigoare științifică, deoarece oferă deseori 

exemple marcate de limitele propriei ideologii.  

Vasile Șerban și Ivan Evseev propun o imagine clară asupra 

conținutului unui dicționar: 

„Dicționarele monolingve, odată cu explicarea cuvintelor, dau și 

informații cu privire la: pronunție, clasa gramaticală și principala 

categorie caracteristică (la clasa numelui, felul, la verb, conjugarea), 

definiție, folosire în propoziții, sinonime, expresii specifice (numite și 

idiotisme) și chiar la etimologie. Unele dintre dicționarele de acest fel 

                                                 
1 A. Scriban, 1939, p. 19. 
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cuprind și scurte contexte (...), care pun în lumină sensul (sensurile) mai 

puțin obișnuit(e) al(e) unor cuvinte.”2 

Dicționarul lui August Scriban pare a se apropia de acest „ideal”, 

întrucât maniera sa de definire a cuvintelor este, în multe cazuri, complexă, 

de o diversitate rar întâlnită în instrumentele lexicografice ale vremii. 

Aspectele sociale ale epocii probabil că au impus această varietate în ceea ce 

privește definirea cuvintelor, întrucât August Scriban și-a dedicat dicționarul 

nu numai lectorului specializat, ci și cititorilor din masa largă. 

Acest dicționar este unul complex în ceea ce privește definirea 

lexicografică. Lucrarea ne oferă diverse tipuri de definiții, scopul principal 

al autorului fiind acela de a-l face pe cititor să înțeleagă cât mai bine sensul 

cuvintelor, indiferent de mijloacele prin care le definește.   

La August Scriban, definițiile sunt alcătuite astfel: 

a. dintr-un sinonim sau dintr-o serie de sinonime:  
dobândesc = „câștig, obțin, înfrâng, înving, cuceresc”; 

b. dintr-un enunț-parafrază:  

dodecar = „o monedă care valora 12 lei vechi pe la 1800”; 

c. prin cele două variante de definire precizate mai sus, combinate: 

dogmatizez = „învăț, expun normele, vorbesc sentențios, preconizez, recomand”. 

În ceea ce privește raportul dintre denotație și conotație, August 

Scriban creează trei categorii de definiții: una pur denotativă, una conotativă 

și una mixtă. Cea din urmă este categoria de definiții care apare cel mai des 

în acest dicționar, ceea ce se întâmplă – de altfel – în majoritatea 

instrumentelor lexicografice de ținută academică. 

„Denotația (...) reunește elemente semantice non-subiective”3. 

Aceasta apare la Scriban, în mare parte, așa cum este firesc:  

a. la termenii științifici: 
ablativ = „al șaselea caz, care arată originea sau instrumentul în 

declinarea latină”;  

b. la termenii care privesc domeniul tehnic:  

carburator = „aparat care, la un motor cu petrol, sub acțiunea unui 

curent de aer, vaporizează esența de petrol și produce amestecul 

a cărei explozie dă forța motrice”;  

c. la denumirea naționalității:  

spaniol = „locuitor din Spania sau originar de acolo”; 

                                                 
2 V. Serban, I. Evseev, 1978, p. 19. 
3 A. Bidu-Vrănceanu, N. Forăscu, 2005, p. 19.  
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d. la diverse obiecte de strictă utilitate cotidiană:  

aba = „dimie, un fel de postav alb (ori și altfel) gros de lână din care 

se fac haine țărănești”. 

„Conotația exprimă valori secundare, eterogene ale semnificatului 

unui cuvânt, care se pot delimita în diverse feluri”4. Puțini termeni din 

dicționarul lui Scriban apar numai cu sens conotativ. De exemplu:  

adormit = „Fig. greoi, leneș: adormitule! Liniștit, mort: oraș adormit!”.  

Majoritatea termenilor din dicționar apar, totuși, cu diferite 

întrebuințări, autorul oferind atât denotația, cât și conotațiile. Un exemplu, 

din multe altele:  

absență = „lipsă, inexistență în locul cuvenit: absențele unui elev de 

la școală. Fig. moment de distracție, de neatenție, de uitare: a 

avea absențe mentale. În absența cuiva, pe când nu e acolo”. 

Unele cuvinte-titlu au parte de definiții expuse în limbaj științific 

adecvat unei lucrări de lexicografie:  

aport = „cotă contribuțiune, partea adusă de un asociat într-o întreprindere” 

Alte definiții frapează prin simplitatea exprimării:  

cârâi = „se zice despre strigătul găinii când o prinzi ori înainte de a 

face ou (...)”. 

Întrucât „modul de întrebuințare a unui dicționar este consultarea”5, 

lucrarea lui August Scriban este departe de a oferi cititorului acest drept, 

întrucât, din cauza lipsei de imparțialitate cu care este scris, dicționarul 

devine un element formator de opinie, și nu unul de lămurire a cititorului. 

Iată ce afirmă cu seninătate lexicograful:  

antisemit = Contra Jidanilor: „tot Românul e antisemit (...)”.  

Departe de a fi exhaustiv – niciun dicționar din câte există nu poate 

îndeplini această calitate din pricina dinamicii limbii –, dicționarul lui 

August Scriban oferă omului de rând – sau publicului larg, așa cum îi place 

lui să-și definească cititorii – atât un material valoros, în ceea ce privește 

dezvoltarea comunicării, posibilitatea de a cunoaște sensurile cuvintelor din 

masa vocabularului, cât și alte contexte decât uzul obișnuit. 

August Scriban a abordat deseori în mod original definirea unor 

cuvinte din acest dicționar: 

cenușăreasa = „o fată din poveste, proastă (...)”;  

Elefantul = „cel mai mare patruped cu trompă și piele zbârcită”;  

                                                 
4 Ibidem, p. 19. 
5 V. Șerban, I. Evseev, 1978, p. 20.  
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fasolesc = „mă alint, mă fandosesc, fac pe delicatul”; 

cârpă = „pânză ordinară”.  

Originalitatea definirii lexicografice, ilustrată mai sus, reprezintă 

aspecte care fac din această lucrare un instrument lexicografic valoros, 

flexibil și util în mai multe direcții de cercetare, care oferă o bogată imagine 

de ansamblu a societății românești din perioada interbelică.  

Totodată, dicționarul cuprinde, în cadrul unor definiții, foarte multe 

exemple (de asemenea, inedite) de utilizare a cuvântului în vorbire: 

„fac curat măturând, periind ș. a.: a curăța casa, hainele. Purific: 

ploaia a curățat aerul. Iau coaja, frunzele, ramurile inutile, solzii, penele, 

păru ș.a.: a curăța merele sau cartofii de coajă, ramura de solzi, porcul de 

păr, țara de Jidani. Iron. Despoi, jăfuiesc: vulpea m-a curățat de găini. 

Răpesc, înlătur, mătrășesc, omor: vulpea mi-a curățat găinile, l-a curățat 

de pe fața pământului. Mă fac curat. Iron. Mă liberez, mă cortorosesc, scap 

de: s-a curățat de bani (i-a pierdut, i-a cheltuit), de păcate, de un prieten 

politicos, mulți s-au curățat de bani (i-a pierdut, i-a cheltuit), de păcate, de 

un prieten plicticos, mulți s-au curățat (de viață) în război (au murit)”6. 

Un aspect important al dicționarului lui August Scriban este faptul că 

unele definiții sunt definite în manieră subiectivă. Jidanii și țiganii sunt doar 

doi termeni pe care August Scriban nu se ferește să-i definească în manieră 

strict personală, determinată de ideologie și nu de criterii științifice. Jidanii, 

de pildă, nu sunt amintiți numai în corpusul de cuvinte, ci și în 

Precuvîntarea dicționarului:  

„(...) cu toată veninoasa haită de Jidani, care ne urăsc adânc și ne 

calomniază în toată lumea, aici suntem și aici vom rămânea!”7  

Cititorul instruit și imparțial înțelege repede că în acest dicționar 

există numeroase deraieri ideologice. August Scriban caută orice prilej de a 

distruge demnitatea evreilor, indiferent că exemplele fac parte din definițiile 

unor cuvinte banale, populare, precum fes, câine, boicot, lipitoare, a curăța 

etc., sau ale unor termeni științifici, precum dizolvant. Pe de altă parte, 

multitudinea de exemple care ilustrează unul și același concept ne oferă 

oportunitatea de a ne forma o privire de ansamblu a societății românești din 

perioada interbelică, precum și prilejul de a cunoaște limba română în toate 

registrele sale stilistice. În epocă nu există o altă lucrare în care să se 

                                                 
6 A. Scriban, s.v. curăț. 
7 A. Scriban, p. 28. 
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ilustreze limba, societatea, cultura și obiceiurile atât de personal cum o face 

acest dicționar.  

Se poate afirma că originalitatea lui August Scriban este marcată de 

aspectele socio-culturale ale vremii. Astfel, dacă americanii, armenii, 

brașovenii, englezii, francezii etc. sunt definiți, neutru, ca locuitori ai 

zonelor respective, bohemii, nemții, turcii și tătarii nu se bucură de aceleași 

privilegii. Ei reprezintă surse ale unor unități frazeologice care mai de care 

mai ciudate.  

Nemții reprezintă reperul beției: 

neamț = „(...) a merge drept ca Neamțu, a fi beat și a te sforța să 

mergi drept ca să nu observe lumea că ești beat”; 

turcii sunt „ciuca bătăilor”;8 

Tătarii sunt denumiți și „ciori”; 

Bohemii = „oameni cu viață de vagabond și cu aere de intelectual sau 

de artist”.  

Se observă la Scriban că neutralitatea, obiectivitatea științifică, atât 

de necesară scrierii unei astfel de lucrări, nu este calitatea sa cea mai mare.   

Așa cum am ilustrat mai sus, August Scriban pune mare accent pe 

exemplele de utilizare a cuvintelor în enunț, oferindu-ne nouă, cititorilor, 

șansa să punem anumite cuvinte în diverse contexte, registre stilistice sau 

unități frazeologice, pentru a ne exprima cât mai clar. Astfel, autorul 

dicționarului oferă deseori exemple de folosire a cuvintelor atât cu sensul lor 

propriu, cât și cu sensul figurat:  

abanos = „un copac din India (...) Fig. păr de abanos – păr foarte 

negru, a rămânea abanos – a nu mai îmbătrâni”; 

acasă = „la domiciliu, acolo unde locuiești: stau acasă, mă duc 

acasă, plec de acasă. Fig. Nu mi-s boii acasă – îs îngrijorat, trist”.  

Dicționarul lui Scriban pare a fi dedicat tuturor claselor sociale, 

întrucât termenii științifici, de regulă, au definiții pe măsură, simplificatoare, 

accesibile și celor nespecializați, majoritatea neînsoțite de exemple: 

fotosferă = „atmosfera luminoasă a soarelui”; 

microscop = „un instrument optic de văzut lucrurile sau ființele cele 

mai mici, ca microbii (...)”. 

Totodată, August Scriban găsește potrivită, în unele contexte, 

folosirea cu sens figurat a unui termen științific:  

                                                 
8 Autorul ilustrează, involuntar, ceea ce în teoriile identitare de astăzi se numește 

„construirea atributelor” în definirea alterității, cf. P. Gh. Bârlea, 2010, pp. 105-122.  
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„Mânia i s-a evaporat”; 

miopul este un om „mărginit, prost”. 

La Scriban nu lipsesc exemplele hazlii, iar semnificația cuvintelor 

este, uneori, personalizată:  

„frig al dracului”; 

cavitatea poate fi numai „în dinți, într-un copac sau într-un munte”; 

Chiromanția = „arta de a înșela ghicind după liniile din palma cuiva”.  

Termenii egal, egalitate sunt exemplificați astfel:  

„Oamenii nu pot fi egali unii cu alții”; 

„Justiția se opune egalității dorite de unii oameni”.  

Din nou, aceste definiții pot căpăta o nuanță semantică ce susține, din 

nou, subiectivitatea, care ar trebui să fie străină unei lucrări lexicografice.  

De asemenea, abundența de exemple peiorative demonstrează încă o 

dată că Scriban nu ține cont de morală sau de respect față de societate și face 

din materialul său un dicționar al provocărilor. O primă impresie a 

cititorului despre autorul acestui dicționar ar fi aceea că Scriban ar putea 

oricând să scrie literatură umoristică sau de propagandă, întrucât nu a ezitat 

să își arate sentimentele față de anumite entități într-un instrument științific 

de lucru, ce ar trebui să aibă menirea de a informa obiectiv. 

De cele mai multe ori, Scriban oferă în cadrul definițiilor un conținut 

suficient înțelegerii textului, factor aflat în concordanță cu trăsăturile 

definiției lexicografice: 

„Definițiile lexicografice reprezintă echivalente (autonime) ale 

cuvântului-titlu sau ale cuvântului-intrare formulate prin parafraze mai 

mult sau mai puțin complexe. (...) Definițiile lexicografice au o parte 

lingvistică, care nu reține decât ceea ce e util pentru funcționarea corectă a 

limbajului, și nu ceea ce este necesar pentru cunoașterea exhaustivă a 

tipului de referent la care trimite cuvântul”.9  

Totuși, există multe situații în care autorul caută orice prilej de a-și 

certifica originalitatea și valoarea de lexicograf, dar nu observă că aceste calități 

se estompează dacă depășește anumite limite pe care lexicografia le impune. 

Unele definiții ar fi fost complete, însă autorul a insistat cu exemplificările:  

baros = „ciocan de sfărâmat piatra” „ciocan mare țigănesc”.  

În dreptul cuvântului aur, Scriban oferă informații nesemnificative, 

precum prețul său de până în 1914 sau valoarea sa în comparație cu argintul.  

                                                 
9 Cf. DSL, s.v. definiție.  
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Multe definiții pot stârni amuzamentul prin asocierile de termeni pe 

care le face August Scriban: 

lepra are două semnificații: „o grozavă boală de piele” și „persoană antipatică”; 

alintătura este o „vorbă de alintare, ca puiule (copile), Lenuța (Elena) (...)”; 

Unele definiții sunt greșite:  

eterogenitate – „caracterul de a fi omogen (sic!)”  

În sfârșit, s-ar putea spune că unele definiții sunt incomplete:  

curmal = „palmier, pomul care produce curmale” (lipsind, desigur, 

definiția curmalei). 

În ceea ce privește definirea lexicografică abordată de către August 

Scriban, nu putem spune decât că acest dicționar demonstrează încă o dată 

faptul că originalitatea este un punct forte al lingvistului, iar prezența 

lucrării sale în lexicografia românească reprezintă un material lexical 

complex, util atât cititorilor din masa largă, cât și lingviștilor, o lucrare care, 

analizată corespunzător, ar putea oferi noi direcții de cercetare în lexicologia 

și lexicografia românească. 
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Ansamblul antroponimic dintr-o anumită zona geografică este o 

reflectare a relaţiei dintre om şi mediul în care acesta trăieşte, a evoluţiei 

acestui raport ca rezultat al interacţiunii a trei factori esenţiali: factorul 

lingvistic, factorul geografic şi cel istorico-social. 

În antroponimia românească, una dintre principalele direcţii de 

cercetare este cea lexicografică. Aceasta se regăseşte în dicţionarele 

onomastice reprezentative, ce apelează la istorie şi la genealogie pentru a 

lămuri originea numelor derivaten și oferă repere metodologice cercetărilor 

antroponimiei prin analiza semantică a toponimelor şi, prin abordarea 

istorico-geografică, realizând un inventar și o clasificare a prenumelor dintr-

o anumită subcategoerie.  

Christian Ionescu, în a sa Enciclopedie…, cea mai cunoscută lucrare 

românească de profil, prezintă prenumele moderne şi distribuția acestora, 

oferind material și direcții noi – pentru acea vreme (1975) – de cercetare. 

Autorul este interesat de etimologia numelui de persoanǎ, stabilind originea 

ṣi semnificaṭia iniṭialǎ a numelui analizat, pentru că numele face posibilǎ 

recunoaṣterea persoanei printr-o secvenṭǎ sonorǎ folositǎ constant pentru a o 

desemna. Individul nu are posibitatea de a-ṣi alege numele, sarcina 

revenindu-le pǎrintilor, care au un rol hotǎrȃtor. Numele este un mesaj în 

esenṭǎ simbolic, adresat de donator fie comunitǎṭii, fie divinitǎṭii. Oamenii 

au început sǎ creadǎ  în forṭa ocultǎ a numelui, prin care solicitau protectia 

divinǎ, capabilǎ sǎ asigure viaṭa ṣi fericirea urmaṣului.  

Din punctul de vedere al semnificaṭiei originare, numele sunt de 

inspiraṭie profanǎ sau descriptivǎ ṣi nume de inspiraṭie religioasǎ. Astfel, 

unele nume provin din substantive comune care indicǎ o caracteristicǎ 

specificǎ sau o împrejurare legatǎ de naṣterea individului. Altele se referă la 
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poziṭia socialǎ sau familialǎ a nou-născutului, la sentimentele pǎrinṭilor faṭǎ 

de acesta. La început antroponimele denumeau: 

- caracteristicǎ fizicǎ sau moralǎ a individului: Alba (Bianca etc.) – 

persoană cu tenul şi părul de culoare foarte deschisă; Flavius – provenit din 

latină, cu sensul de blond; Mauriciu – care în latină indica iniţial originea 

etnică, „maur”, denumeşte o persoană cu tenul şi părul închis la culoare;  

- statutul social: Despina - nume înrudit cu lexemul despot, 

desemnează conducătorul cu puteri nelimitate, stăpână; Marta - (în gr. şi lat. 

nume biblic) are sensul de „stăpână”, „doamnă”; Eugen, de origine greacă, 

înseamnă „de neam bun, nobil”; Ghenadie - din gr. ghennadios înseamnă 

„nobil” „curajos” şi face parte din aceeaşi familie cu Eugen, conţinând 

rădăcina gen- din gr. genos „neam”;  

- locul/poziţia în familie: Maxim, cf. lat. Maximus „cel mai mare”; 

Primus (cf. sl. Pârvu), Secundus „al doilea”; Octavian „al optulea”; 

- originea: Adrian – „din Hadria”, numele a două localităţi din Italia 

antică, una din regiunea Veneţiei, alta din regiunea picenă; Damaschin – 

„din Damasc”, oraş din Siria, atestat în vechile papirusuri egiptene şi 

asiriene, Magdalena – „din Magdala”, sat pescăresc din Galileea. 

O schimbare esenṭialǎ s-a produs în momentul în care numele au 

devenit tradiṭionale ṣi au început sǎ fie atribuite fǎră a se mai ṭine seama de 

semnificaṭia ṣi de valoarea de adevǎr atermenilor respectivi. Deseori, un 

nume aduce informaṭii despre donator ṣi nu despre purtǎtor. Treptat, fiecare 

popor îṣi formeazǎ propriul inventar de nume, care constituie inventarul 

antroponimic specific. De obicei, numele de persoane urmeazǎ aceleaṣi 

modificǎri fonetice ca ṣi celelalte cuvintele, dar unele dintre ele pǎstreazǎ 

trǎsǎturi fonetice ṣi morfologice din stadii mai vechi ale limbii, sensuri ṣi 

forme ieṣite din uzul cotidian. 

Același Chr. Ionescu accentueazǎ dificultǎṭile pe care le ridicǎ 

etimologia unui termen din sfera onomasticii, deoarece trebuie sǎ se 

identifice în mod corect modificǎrile fonetice pe care le-a suferit cuvântul în 

dicuție, să se facă datarea corectǎ a etimonului iniṭial, care trebuie sǎ fie 

anterior, dupăcare ar urma identificarea traseului pe care îl strǎbate un nume 

de la o populaṭie la alta. Numele românești de origine latinǎ sunt destul de 

puține, în comparație cu cele de alte origini. Puṭine dintre acestea sunt de 

inspiraṭie religioasǎ în adevǎratul sens al cuvȃntului, căci zeii locali de 

origine romană (latină) se transformă în sfinṭi, odată cu încreștinarea 
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poporului român; vechile sǎrbǎtori pǎgȃne sunt asimilate cu cele creṣtine, iar 

numele cu origini diferite sunt generalizate în noua religie. Dupǎ ce 

creṣtinismul devine religie de stat, încep sǎ se rǎspȃndeascǎ nume din Noul 

ṣi Vechiul Testament, precum ṣi noi nume legate de sǎrbǎtorile creṣtine. Cu 

timpul, se observǎ o tendinṭǎ de laicizare a numelui, iar inventarul de 

prenume folosite astǎzi la noi este rezultatul unei lungi evoluṭii istorice, în 

care numele pǎgȃne ṣi creṣtine coexistǎ, opoziṭia ireconciliabilǎ dintre 

acestea fiind o falsǎ problemǎ. O influenṭǎ majorǎ o exercitǎ asupra 

registrului onomastic romȃnesc antroponimia slavǎ, multe asemnea nume 

fiind, de asemenea,  creștine (bizantine prin filieră slavă), dar 

modernizarea se manifestǎ prin scǎderea ponderii numelor religioase, în 

favoarea celor laice. 

Direcția de cercetare diacronică ṣi etimologicǎ se regăseṣte ȋn 

monografii și în atlasele  lingvistice care urmăresc evoluția sistemului 

antroponimic de-a lungul timpului. Unii lingviṣti cultivă amănuntul 

bibliografic, detaliul informației, valorizarea toponimiei și a antroponimiei 

ȋn folosul istoriei. Prima lucrare de onomasticǎ istoricǎ romȃneascǎ 

(Drǎganu, 1933) foloseṣte documentarea numelor de persoanǎ ca argument 

în sprijinul vechimii elementului etnic romȃnesc atȃt în provinciile istorice, 

cȃt ṣi în Panonia sau în Carpaṭii vestici. Toponimele au la origine numele 

întemeietorilor, deoarece populaṭia era puṭinǎ, raportatǎ la întinderea 

pǎmȃntului ṣi se îndeletnicea cu agricultura ṣi pǎstoritul, iar satul era alcǎtuit 

din familie, rude ṣi prieteni. 

Pǎtruṭ (1984) susṭine cǎ explicarea numelor proprii prin raportare la 

cuvintele comune este incorectǎ, deoarece numele care reprezintǎ porecle 

sau supranume nu sunt numeroase și  deoarece nu se cunoaṣte cu exactitate 

funcṭiunea antroponimului sau se neglijeazǎ aspectul formal al termenilor 

comparaṭi. Analizȃnd modelul hipocoristicelor slave, Ion Pătruț observǎ cǎ 

structura pe care o impune în lingvisticǎ Franz Miklosich, cel care 

descompune numele în radical detaṣat şi un sufix (lexical), urmat de 

morfemele caracteristice tipului de declinare, este incorect. Din acelaṣi 

radical sunt derivate mai multe hipocoristice, cu sufixe diferite, ceea ce 

constituie o caracteristicǎ a sistemului antroponimic slav. Cunoaṣterea 

structurii hipocoristicelor slave are o mare importanṭǎ în antroponimia 

romȃneascǎ, deoarece un numǎr mare de hipocoristice romȃneṣti sunt de 
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origine slavǎ sau formate dupǎ modelul slav, ca de exemplu sufixul -j- din 

Baia/Baiu, Beiu/ Beia, Braiu/Braia. 

O importanṭǎ deosebitǎ în stabilirea structurii antroponimelor o are, 

așadar, cunoașterea limbilor vechi. Filiațiile pot fi stabilite dupǎ formǎ ṣi 

sens, dupǎ aria de rǎspȃndire a împrumuturilor ṣi dupǎ vechimea acestora. 

Este dificil sǎ se stabileascǎ dacǎ împrumuturile sunt urmarea relaṭiilor 

strȃnse dintre romȃni ṣi slavi sau urmarea folosirii limbii slavone în bisericǎ, 

în administraṭie ṣi în diplomaṭie. Multe dintre numele domnitorilor romȃni 

sunt hipocoristice slave. Hipocoristicile, foste prenume, au devenit la 

romȃni nume de familie sau supranume: Ioan, Gheorghe, Pavel. Se menṭin 

ca prenume cele purtate de domnitori, frecvente ṣi ca nume de familie: 

Mircea (de origine slavă, hipocoristic format cu sufixul -ce de la radicalul 

slv. mir „pace”, „lume”, „mare”), Radu (împrumut slav, are la origine un 

hipocoristic de la elemental rad- „bucuros”), Vlad (aparţine vechiului fond 

onomastic slav, este la origine un hipocoristic, apropiat de vb. slv. vladiti, „a 

stăpâni”, „a conduce”, „a domni”). Autorul citat remarcǎ numǎrul statistic 

limitat al numelor de persoane, atȃt pe cuprinsul Dacoromaniei, cȃt ṣi la 

sud de Dunǎre.  

Tomescu (2001) oferă o istorie a numelor proprii romȃnești, de la 

primele lor atestări documentare, cu referire la trei aspect fundamentale: 

etimologia numelor de persoană, actul denumirii (tradiții, inovații, mode) și 

tipul denominativ (nume unic/nume mixt, prenume/nume de familie/ 

supranume). Numele de persoanǎ ale romȃnilor, ca fond denotativ naṭional, 

cunosc o evoluṭie corespunzǎtoare devenirii istorice a poporului romȃn ṣi a 

limbii sale. Stabilirea originii numelor de persoanǎ, respectiv studiul 

etimologiei lor dezvǎluie istoria ascunsǎ a onomasticii, arǎtȃnd sursele 

denominaṭiei. Uzul, tradiṭia transmiterii, modificǎrile formale, circulaṭia ṣi 

productivitatea numelor de persoanǎ alcǎtuiesc istoria romȃneascǎ a acestor 

forme. Numele de persoanǎ alcǎtuiesc un inventar mai deschis 

împumuturilor ṣi inovaṭiilor decȃt limba a cǎrei structurǎ rǎmȃne stabilǎ. 

Antropoimia romȃneascǎ îṣi începe procesul formativ odată cu romanizarea 

ṣi creṣtinarea populaṭiei autohtone, care impune numele de botez religioase, 

continuǎ prin crearea numelor laice din formele lexicale romȃneṣti ṣi este 

completată cu adoptarea unor împrumuturi strǎine. Formarea sistemului 

onomastic, ca repertoriu general al numelor de persoanǎ, este un proces evolutiv 

continuu, cu o dinamicǎ aflatǎ sub semnul schimbǎrilor istorice ṣi sociale.  
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Aurelia Bǎlan Mihailovici (2003) îṣi propune sǎ studieze 

antroponimia romȃneascǎ din perspectiva relaṭiei cu religia creṣtinǎ: 

„ La ,,naṣterea din nou”, din apǎ ṣi din Duh, copilul primeṣte douǎ  

nume: pe cel creṣtin ṣi pe cel ales de pǎrinṭi sau de naṣi.”  

Lucrarea conṭine patrimonial onomastic creṣtin, dar ṣi nume create 

pe teren romȃnesc sau adoptate din mitologia greco-romanǎ, care au fost 

acordate în mod consecvent la botez ṣi care, prin tradiṭie, au o mare 

frecvenṭǎ. Grafia diferitǎ a acestor nume în izvoarele lexicografice s-a 

datorat modului de scriere din greacǎ ṣi latinǎ, apoi din slavonǎ ṣi maghiarǎ, 

dar ṣi inconsecvenṭei transcrierilor din Sinaxare. Pe lȃngǎ elementele 

specifice cercetǎrii lingvistice, sunt introduse ṣi noṭiuni enciclopedice, 

istorioare hagiografice care dau numelui consistenṭa sfinṭeniei. Conform 

autoarei citate, Mircea este un prenume frecvent în onomastica românească, 

aşa cum este cazul numelui „Mircea cel Bătrân”, în care determinantul 

indică înţelepciunea. Aurelia Bălan Mihailovici consideră că adevăratul 

radical al numelui este vechiul mer- cu sensul de preamărit, lăudat, prezent 

şi în substantivul mire. Onomastica romȃneascǎ este moștenitoarea directǎ a 

patrimoniului greco-latin ṣi izvor pentru limbile slave de rǎsǎrit. 

Schimbarea aspectului inventarului de prenume sub presiunea 

inovaṭiei ṣi a modei onomastice se accentueazǎ odatǎ cu modernizarea vieṭii 

sociale a romȃnilor. Cǎile de pǎtrundere a numelor noi se diversificǎ prin 

intervenṭia tehnologiei ṣi a globalizǎrii, iar conectarea vieṭii romȃneṣti la 

performanṭele civilizaṭiei moderne determină evoluṭia sistemului onomastic. 
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1. Cartea 

Cartea intitulată Geographica globi terraquei synopsys, a multis 

praefertim quod Hungariam attinet, erronibus, qui in Celeberrimo alias 

Geographo Hùbnero, aliisque circumferuntur, expurgata, in qua omnium 

muldi Regionum, et locorum situs pro Mapparum Geographicarum usu 

exactissime describuntur poartă următoare date editoriale: Tyrnaviae1, Typis 

Academicis, Societ. Jesu, anno MDCCLV) și are 353 de pagini și un index 

de 41 de pagini.  

Lucrarea este structurată în 6 părți: Pars prima Europa (Europa), 

Pars secunda de Europa reliqua (despre restul Europei), pars Pars tertia 

Asia (Asia), Pars quarta Africa (Africa), Pars quinta America (America) și 

Pars sexta de terris incognitis (despre țătrile necunoscute). La început, în 

două pagini, se prezintă pe scurt datele cunoscute pe atunci ca importante 

despre Pământ: dimensiunea Pământului, împărțirea țărilor, descrierea unor 

mări și așa mai departe. 

                                                 
1 Trnava, vechiul oraș slovac aflat la cca 47 de km de Bratislava, a fost un puternic centru 

romano-catolic, reședință arhiepiscopală între anii 1541 și 1820, supranumită și Parva 

Roma „Mica Romă”. Umanistul de origine română Nicolaus Olahus, episcop de Trnava, a 

invitat, în anul 1561, un grup de călugări iezuiți, cunoscuți pentru preocupările lor 

intelectuale, să dezvolte învățământul de toate gradele din zonă. Aceștia au întemeiat întâi 

un seminar teologic, din care s-a dezvoltat cunoscuta Universitate Iezuită de la Trnava 

(1635-1777), în cadrul căreia a funcționat una dintre cele mai active centre tipografice din 

întregul regat (maghiar, pe atunci). Tratatul de geografie a lumii discutat aici a apărut în 

perioada cea mai fastă a serviciului editorial-tipografic al celebrului centru academic, cam 

în aceeași ani cu masivul tratat de morală creștină Medulla Theologiae Moralis, Tyrnaviae, 

Typ. Acad., 1753. 
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Ceea ce ne interesează în aceste pagini este partea care menționează 

Japonia. Mențiunile despre Japonia se află, bineînțeles, în Pars tertia Asia. 

Aceasta începe cu cap. I De Asia in genere (despre Asia, în general), cap. II. 

De Imperio Turcico, cap. III. De Imperio Persico, cap. IV. De India, cap. V. 

De Tartaria Magna, cap. V. De China, și cap. VII. De insulis Asiaticis. 

La Caput VII, De insulis Asiaticis 10 insule asiatice sunt menționate 

în 4 pagini, pe scurt: 1. Ceylanum, 2. Maldivae, 3. Sumatra, 4. Java, 5. 

Borneo, 6. Celebes Macassar (quidam ad Moluccenses referunt), 7. Insulae 

Moluccae, 8. Philippinae, 9. Formosa, și 10. Japonia. Partea despre Japonia 

este cea mai lungă, fiindu-i dedicate două pagini. 

Iată textul întreg în limba latină despre Japonia și traducerea în limba română: 

 

Textul original Traducere în limba română 
10. Japonia, auro, argento, 
margaritis, elephantis, camelis, 
hordeo, oriza &c. opulenta, in 3. 
commodum insulas partita est : in 
Niphoniam regna 57. ubi 
Amangucium cum insigni portu, 
Ximo regna 9. inter quae regnum 
Bungi, cui vicina ins. Firandum, & 
Xicoco 5. continentem. Meacum 
urbs ampla, regis olim residentia, 
dividitur in urbem Superiorem regio 
Palato superbam, & Inferiorem 
portu, ac Fuxime fortalitio nobilem. 
Hodie Rex in urbe Jeddo residet ad 
ripam Tonkato, seu Toukon fl. 
Palatium regium opus sane 
magnificum ternis vallis ambitur : 
cubile, in quo legatos Rex excipit, 
auro stratum, inauratis palis 
innititur. Fanum ibidem 
Japonensium celeberrimum, regiae 
duntaxat familiae, & Archibonziis 
pervium : Idolum Amida argento 
tegitur, equo 7. capitum insistens, 
cujus ungula, & pes totus auro, 
unionibus, adamantibus ornatus &c. 
Etsi provida circa ignem ac fures 
Japonensibus cura, an. 1658. 
incendium adeo in urbem hanc 

10. Japonia, bogată în aur, argint, 
perle, elefanți, cămile, orz, orez etc., 
este împărțită tocmai în 3 insule: în 
Niponia (există) 57 de regate, unde 
(se află) Amangucium cu portul 
cunoscut, Ximo, 9 regate, între care 
regatul Bungi, căruia îi este 
învecinată insula Firandum, & 
Xicoco 5 aparținătoare. Maecum, un 
oraș mare, de mult reședința regelui, 
se împarte în Orașul de Sus, cu 
frumosul Palat regal, & (în) portul 
de Jos , cu Fuxime, cunoscut ca 
cetate. Astăzi Regele sare reședința 
în orașul Jeddo, lângă malul 
Tonkato sau fluviul Toukon. 
Palatul regal glorios este o 
construcție înconjurată de 
întăriturile întreite: încăperea în care 
Regele primește solii, acoperită cu 
aur, este susținută de stâlpii auriți. 
În același loc (se află) templul 
japonez foarte celebru, accesibil 
numai familiei regale și 
arhibonzilor: Idolul Amida este 
acoperit cu argint, stând pe un cal cu 
7 capete, a cărui gheară și piciorul 
întreg este împodobit cu aur, perle, 
diamante etc. Deși japonezii 
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grassatum, ut damnum aestimaretur 
58. millionum auri. Regulis plurimis 
dominatur Imperator (hodiernus 
Quane dictus regnare feretur ab 
anno 1603.) quem intueri incolis 
raro licitum. Japones gens literarum 
aeque, ac armorum amans, 
nobilitatis decus insectatur, ac cuivis 
facile aurem praebet. Daemones, 
Heroes, Regesque defunctos, ut 
Numina, colunt, ac in 12. sectas 
dividuntur. Bonzii quaestuosa 
pietate indigenis conspicui, sacra 
administrant, quorum 3000. coram 
Rege Bungi S. Xaverius, Japoniam, 
a Lusitanis an. 1542. detectam 
subiens, convicit disputans adversus 
transmigrationem animarum : idem 
an. 1549. 200000. Christo peperit : 
ejus Socius P. Cosmus Turrianus 
Firandum ins. dein excoluit, 
Amangucii Regem Christianis sacris 
initiavit, a quo ad Gregorium XIII. 
Sum. Pont. legatio missa : post P. 
Alexander Valignanus S. J. ante an. 
1636. a ternis Regulis Legatos ad 
Apostolicae Sedis venerationem 
eduxit : exortae dehinc 
persecutiones Christianorum sub 
Daifusama &c. hodie Missionarii 
Orthodoxi accessu prohibentur. 

supraveghează cu grijă focul și sunt 
atenți la hoți, în anul 1658 un 
incendiu a înaintat până în acest 
oraș într-atât, încât dauna se 
evaluează 58 milioane de aur. 
Împăratul stăpânește mai mulți 
domnitori (se zice că acel de azi, 
numit Quane, stăpânește din 1603), 
iar locuitorilor li se permite rar să-l 
vadă. Japonezii sunt popor care 
iubeșt atât știința, cât și armele și 
critică împodobirea nobilimii și pe 
oricine ascultă cu ușurință. Pe 
daimonii, eroii, regii morți îi 
cinstesc ca zeități, și îi împart în 12 
secte. Bonzii, priviți cu pietatea 
bănoasă de către băștinași, se ocupă 
cu cele sfinte. Pe 3000 dintre aceștia 
S. Xaverius, venind în Japonia, 
descoperită de către lusitani în 1542, 
i-a convins (să adere la creștinism), 
în fața Regelui din Bungo, în timpul 
unei dispute împotriva 
metempsihozei; același om, în anul 
1549, a câștigat 200000 de oameni 
pentru Christos : apoi tovarășul lui, 
P. Cosmus Turrianus, a cultivat 
insula Firandum, l-a inițiat prin 
ritualuri creștine pe Regele din 
Amangucium, de la care s-a trimis 
o solie la Gregorius XIII. Sum. 
Pont.: apoi P. Alexander Valignanus 
S. J., înainte de anul 1636, a condus 
pe solii de la domnitorii tineri la 
venerarea Sediului Apostolic: după 
aceea, s-au început urmăririle 
creștinilor sub Daifusama etc. 
Astăzi accesul misionarilor 
ortodocși este interzis. 

 

2. Câteva observații despre faptele descrise 

Paginile de față nu au caracter geografic, nici istoric, dar comentariul 

filologic ne obligă să adăugăm câteva observații legate de conținut. Datele 
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despre Japonia trebuie să fi fost obținute după anul 1603, fiindcă în text se 

precizează :„se zice că acel de azi numit Quane stăpânește din 1603”. 

2.1. Elefanții și cămilele 

Elefanții nu sunt animale tipice pentru Japonia. Primul elefant a fost 

importat în Japonia la Obama (jud. Fukui), în anul 1408, de către 

Aretsushinkei2, despre care se crede că este domnitorul din Sumatra3. În 

timpul erei Edo (1603-1868), în special prin portul Nagasaki, diverse obiecte 

și animale rare din străinătate erau importate și există tratate despre elefanți. 

Dar elefanții sunt atipici pentru japonezi și este ciudat că în acest tratat 

geografic se scrie că Japonia este bogată în elefanți. Cămilele au o istorie 

mai veche decât elefanții în Japonia. În cronicul Japoniei Nihon Shoki (720)4 

se scrie că prima cămilă a fost importată în anul 599. La fel ca și elefanții, și 

în perioada Edo cămilele se importau din străinătate. Dar erau animale rare. 

2.2. Numele geografice ale Japoniei 

În acest tratat, Japonia este împărțită în trei insule mari: Nipponia, 

Ximo și Xicoco. Ideea de a împărți Japonia în trei insule era populară după 

mijlocul secolului al 16-lea. Hiroshi SHINA, în lucrarea sa „De la insulă la 

insule – un studiu despre schimbarea recunoașterii geografiei Japoniei 

printre iezuiții din mijlocul secolului al 16-lea” (2012), în scrieîn rezumat5: 

„În sec. 16-lea, iezuiții care au vizitat Japonia adesea au descris 

această țară mai degrabă ca o insulă (pt. ilha / sp. isla), decât ca insule 

(ilhas / islas), cel mai târziu în mijlocul anilor 1560. Mai târziu, Alessandro 

Valignano S. J., în lucrarea sa „Sumario de Japón” (1583), a descris 

Japonia ca „o țară cu insulele diferite, împărțită în 66 de regate”, 

recunoscând că este compusă din trei insulele majore (Honshu, Shikoku și 

Kyushu) și multe altele...” 

Deși numărul regatelor din lucrarea lui Alessandro Valignano S. J. 

nu coincide cu cele din Geographica globi terraquei synopsys..., despre care 

                                                 
2 亜烈進卿. 
3 税所次第, 

„応永十五年六月二十二日南蕃船着岸、帝王の御名亜烈進卿、蕃使使臣問丸本阿、
彼帝より日本の国王への進物等、生象一疋黒、山馬一隻、孔雀二対、鸚鵡二対、
其外色々”< https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-5-01-02-

05-01.htm> v. webografie. 
4 Nihonshoki, vol. 22: ”○秋九月癸亥朔、百済貢駱駝一疋驢一疋羊二頭白雉一侯“. 
5 椎名 浩, 2012,「「島」から「列島」へ 
16世紀中葉のイエズス会士による日本地理把握の変遷についての一考察 

」」熊本学園大学論集『総合科学』19巻1号, pp.137-161. 
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vorbim, este evident că urmărește datele comune despre geografia Japoniei 

din aceste secole cu ideea că aceasta este formată din trei insulele mari, 

lansată și de Alessandro Valignano.  

Nipponia, Ximo și Xicoco, după geografia noastră de astăzi, sunt 

acum Honshu (cea mai mare insulă, care include Tokyo), Kyushu (insula 

despărțită de Honshu prin strâmtoarea Shimonoseki, cum sună denumirea 

veche a acesteia, Ximo) și Shikoku (care înseamnă „patru provincii”). În 

vremea veche, a patra insulă majoră, Hokkaido (denumirea veche Ezo), nu 

era cunoscută de către străini.  

Apar numele câtorva orașe din Japonia. Amangucium, adică 

Yamaguchi, care este un județ în prezent. Bungo este o provincie care a 

existat aproximativ în județul Oita de prezent. Firandum – este vorba 

despre Hirado, portul cunoscut prin care, în 1550, a venit Francisco de 

Xavier, misionarul și unul dintre fondatorii de Ordinul Iezuit. Maecum – 

este vorba despre Miyako, care înseamnă „orașul cu reședința Împăratului”. 

În vremea aceea, Miyako era Kyoto. Fuxime – este vorba despre Fushimi 

din Kyoto, unde a fost, cum se scrie în acest tratat, a fost cetatea cunoscută. 

Jeddo – este vorba de Edo, vechea denumire  a metropolei Tokyo, capitala 

de azi a Japoniei.  

„Malul Tonkato, sau fluviul Toukon”, este o parte interesantă din 

textul despre care vorbim aici. Probabil este vorba despre fluviul Tone, al 

doilea cel mai lung fluviu din Japonia, după fluviul Shinano. Doar că nu se 

pronunță în limba japoneză, nici în secolele trecute, Tonkato sau Toukon. 

Numele acestui fluviu constă din două caracterele chinezești 利(to)根(ne). 

În limba japoneză nu funcționează aceleași reguli de combinare între literă 

și sunet ca în chineză. Caracterele chinezești au mai multe variante fonetice, 

care se schimbă după combinația lor, după tipurile de cuvinte sau după 

obișnuință. Forma grafică利 mai poate fi pronunțat li, care este, de fapt, 

pronunția chinezească, iar根 se mai pronunță și kon, care este pronunția 

veche chinezească (în prezent se pronunță gēn). În limba japoneză, 

pronunția veche ale cuvintelor împrumutate se mai păstrează și astăzi. Cu 

toate că nu este obișnuit, se pare că Tonkato sau Toukon provin din citirea 

greșită a caracterelor chinezești ale acestui fluviu. 

2.3. Numele proprii 

În acest tratat apare niște nume proprii. Idolul Amida este o zeitate 

cultivaată în cadrul sectei budiste. Dar, din câte știm, idolul Amida nu este 

descris nici măcer pe un cal cu un cap. Este posibil să fie vorba despre o altă 
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zeitate budistă sau despre zeitatea unei alte secte. Împăratul Quane se pare o 

informație greșită, de asemenea. Mai întâi, literele qua- ar indica un nume 

chinezesc. Se scrie „Împaratul (se zice că acel de azi numit Quane 

stăpânește din 1603.)”. În acea perioadă stăpânea al 107-lea împărat Go-

Yozei (1571～1617)6. Numele lui Go-Yozei nu seamnă deloc cu numele 

menționat Quae și nici perioada domniei acestui Împărat (1586-1611) nu 

coincide cu informația din tratatul de la Trnava. Iar Daifusama sau Daifu (-

sama este un sufix onorific) este un titlu cu sensul „ministrul de interne” (pe 

lângă acesta existau și drept și stâng), dat șefului samurailor, care este 

cunoscut sub numele Shogun.  
2.4. Faptele istorice 

Se scrie că „în anul 1658, un incendiu s-a extins până în acest 

oraș“. Acesta este un fapt real, atestat în istorie ca „Incendiul erei Meireki”. 

Acest incendiu a distrus o mare parte a orașului Edo. Doar că anul 

incendiului este înregistrat în 16577. 

Pasajul care sună astfel:„venind în Japonia descoperită de către 

lusitani în 1542” se referă la vizita primilor occidentali în Japonia, care este 

înregistrată și în Teppoki („Cronica puștilor”, 1606), un important document 

despre primul import al armelor de foc  în Japonia8. 

Misionarul iezuit Francisco de Xavier este foarte cunoscut în 

Japonia. Doar că numărul de 200.000 de japonezi pe care Xavier i-ar fi 

creștinat, după acest tratat, pare cu totul exagerat. Este adevărat că nici nu 

putem verifica. Cum spune tratatul, o ambasadă cu 4 tineri japonezi a fost 

trimisă din Japonia în Roma în anul 10 din era Tensho, adică în 1582. 

 

3. Observație asupra ortografiei 

În acest tratat sunt menționate mai multe nume de localități sau 

proprii de persoane din Japonia. Dintre acestea, trei toponime cuprind litera 

x, anume: Ximo, Xicoco și Fuxime. Prin comparația cu numele de localități 

din prezent, ne dăm seama că acestea sunt Shimo, Shikoku și Fushimi (după 

                                                 
6 e-Museum National Treasures & Important Cultural Properties of National Museums, 

Japan, Letter Written in Kana Script by Emperor Goyôzei. v. webografie. 
7 Cabinet Office, Government of Japan, „明暦3年（１６５７）江戸大火と現代的教訓“, Buletin 

Oficial Bosai, nr. 26,2005/3, pp. 16-7. 
8 TOKO, Hirohide, 2013, „西欧人との出会い“, 470 

周年京都外国語大学図書館報『GAIDAI BIBLIOTHECA』, nr. 200, Kyoto: Kyoto 

University of Foreign Studies, p.12. 
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ortografia engleză). Shimo înseamnă „partea de jos” și semnifică regiunea 

Kyushu din prezent. Kyushu este regiunea situată în sudul Japoniei, iar 

Kyoto, care se numea și Kami („partea de sus”), este situat mai spre nord. 

Literele sh arată consoană fricativă alveolopalatală surdă [ɕ] din limba 

japoneză. Limba latină nu are litera care să redea acest fonem sau un sunet 

asemănător cu consoana fricativă postalveolară surdă [ʃ]. Aici observăm că 

numele acestora sunt notate după ortografia limbii portugheze, în care 

fonemul [ʃ] este redat prin litera x.  

 Deși este un text scris în limba latină, observăm influența ortografiei 

limbii portugheze. Limba latină nu are litera care simbolizează consoană 

fricativă alveolopalatală surdă [ɕ] sau consoana fricativă postalveolară surdă 

[ʃ]. Litera x din limba portugheză, care îl redă pe [ʃ], suplimentează 

ortografia limbii latine, foarte probabil, cu subînțelegerea că se pronunță [ʃ], 

pe lângă pronunția latină standard [ks], printre cititorii și vorbitorii de limba 

portugheză. în anul 1603, la Nagasaki, misionarii ieziți au publicat 

日葡辞書 / Nippo jisho - Vocabvlario da Lingoa de Iapam (Vocabulário da 

Língua do Japão în limba portogheză modernă), anume dicționarul japonez-

portughez, cu aprox. 32.000 de cuvinte, cercetarea iezuiților portughezi a 

devenit baza datelor despre Japonia în lumea occidentală. Numele 

localitaților și propri japoneze au rămas așa, cum este în limba portogheză, 

și în acest tratat în limba latină. 

 

4. Concluzie 

Acest text este scris în limba latină. Dar cuvintele japoneze sunt 

notate după ortografia limbii portogheze. Unele nume japoneze sunt grele de 

înțeles. Poate ele sunt chiar complet greșite, de pildă numele Împăratului 

Quane, care nu ne dăm seama, cine a fost. Numele proprii străini din textele 

isotrice trebuie analizate din mai multe puncte de vedere.  
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Șansele unor întâlniri interculturale sunt tot mai frecvente și mai 

diverse. Fie că suntem într-o călătorie cu familia, că reprezentăm o firmă 
internațională sau că am câștigat o bursă în cadrul unui program educațional, 
am avut ocazia de a ne ciocni de oameni noi și de a cunoaște alte moduri și 
stiluri de viață. Indiferent de situație, după ce depășim stările inițiale de 
curiozitate, de uimire sau de contrarietate, devenim interesați de modul în 
care ne putem adecva comportamentul la normele și valorile dominante 
noului mediu social (Georgiu, 2010). Tranziția nu este una ușoară, întrucât 
suntem purtătorii unei culturi, cultura mamă și ai unui „model cultural 
nativ, pe care l-am interiorizat prin educație, socializare, mod de viață, 
obiceiuri, ritualuri sau practici cotidiene” (Ibidem: 116). 

Situația de comunicare interculturală implică o interacțiune complexă: 
„…se desfășoară concomitent la nivel instrumental și la nivel 

simbolic, prin care actorii implicați parcurg un proces de cunoaștere a 
Celuilalt și de acomodare reciprocă, de reinterpretare a situației care îi 
cuprinde și de construcție a unor semnificații împărtășite” (Ibidem: 118).  

Valorile general umane reprezintă un liant important în cadrul 
acestor interacțiuni interculturale, întrucât acestea ajută la înțelegerea unor 
convergențe și semnificații comune, însă nu sunt suficiente. Modul în care 
comunicăm, conduita, modul de percepție, de receptare și de interpretare a 
unor acțiuni sunt determinate de spațiul cultural în care ne-am format; 
acestea sunt modelate de „mentalități, valori, practici, expectațiile specifice 
unui grup etnic, la rândul lor create și vehiculate în procesul de 
comunicare” (Șerbănescu, 2007: 279).  

„Culture is communication and communication is culture” (Hall, 
1959: 218). Gao (2006), Tang (2009) și Xu (2009) sunt de acord cu această 
formulare a lui E. Hall și susțin că limba este cultură și că acești doi termeni 
sunt strâns legați unul de celălalt.  

Astfel, pentru o bună comunicare cu Celălalt trebuie să conștientizăm 
existența acestor diferențe, iar apoi să „învățăm” repertoriul cultural specific 
noilor interlocutori: „în primul rând limba, apoi credințele, valorile și 
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atitudinile, stilurile de comunicare, semnificația gesturilor, regulile acceptate 
de comportament în diferite situații particulare, într-un cuvânt, modul de viață 
și obiceiurile celor cu care interacționăm” (Georgiu, 2010: 125).  

Fondator al comunicării interculturale, Edward T. Hall (1914-2009)1 
folosește metafora aisbergului pentru a evidenția distincția dintre 
componentele care se află „sub linia de plutire” (credințe, valori, idei, 
mentalități, viziuni asupra lumii, semnificații simbolice implicite) și 
componente aflate „deasupra liniei de plutire” (comportamente, practici, 
relații, bunuri instrumente, obiceiuri, ritualuri, gesturi, limbaje, instituții). 
Două dintre aceste distincții s-au impus în literatura de specialitate. 
Conform teoriei lui E. Hall, comportamentele umane sunt determinate în 
mod inconștient – hidden dimensions „dimensiunile ascunse” ale culturii de 
proveniență. De aceea, pentru a decodifica cu succes mesajele indivizilor 
din alte culturi, trebuie să  îndepărtăm cu grijă fiecare strat cultural; vom 
începe cu stratul de deasupra, ajungând, în cele din urmă, la stratul din 
profunzime, unde sunt ascunse regulile care condiționează comportamentul 
indivizilor. Pentru a înțelege și a explica diferențele culturale trebuie să 
acordăm atenție contextului în care are loc comunicare (culturi de context 
înalt și cele de context scăzut „high context culture” și „low context 
culture”) și atitudinile față de spațiu și timp (culturi monocronice și culturi 
policronice), coordonate indispensabile existenței umane: 

„Time talks. It speaks more plainly than words./ Space talks” (Hall, 1959: 23). 
Revenind la distincțiile lui Hall, ne vom opri asupra componentelor 

aflate „deasupra liniei de plutire”, mai exact, la modurile de conduită. 
Întrucât, în situațiile în care cuvintele nu ne sunt de ajutor: 

 „..când este zgomot, când distanța dintre interlocutori este mare, 
când nu cunoaștem limba vorbită de celălalt, vin în sprijinul lor unele 
gesturi, mimica și postura corpului; utilizarea spațiului, contactul vizual, 
atingerile corporale, îmbrăcămintea, mirosurile, tonul vocii, care, toate, 
însoțesc, și, uneori, înlocuiesc cuvintele” (Chelcea, 2005: 9).  

În dialogurile interculturale semnalele non-verbale pe care le 
transmitem au o anumită importanță, întrucât ele susțin și conturează 
secțiunea verbală din enunțul nostru, dar în același timp pot fi cauza unor 
neînțelegeri relaționare, dacă nu cunoaștem caracteristicile codului non-
verbal și condiționarea lui culturală (Roth, 2012: 90). 

Există nenumărate exemple care ilustrează neînțelegeri relaționare, 
bariere în comunicare sau chiar eșecuri de percepere sau transmitere a 
mesajelor. Ne vom opri în continuare asupra unor situații relevante studiului 
nostru, după cum urmează: kinezica (sau studiul mișcărilor corporale), 
expresiile faciale, oculezica (sau contactul vizual), haptica (sau contactul 

                                                 
1 Este primul care a folosit această metaforă în cartea sa, The Silent Language, 1959.  
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cutanat) și vocalica sau paralimbajul. Am preluat câteva exemple (din Chelcea, 
2005) care pun în evidență diverse interpretări ale modurilor de conduită. 

Ne vom referi, în primul rând, la termenul kinesics „(derivat de la 
cuvântul din limba greacă care desemnează „mișcarea”); acest termen este o 
invenție lingvistică a antropologului american Ray L. Birdwhistell (1918-
1994), utilizată pentru prima dată în cartea sa, Introduction to Kinesics 
(1952)” (apud Chelcea, 2005). Conform teoriei lui Ray L. Birdwhistell 
„comunicarea prin mișcările corpului este sistemică și învățată social, 
descrierea ei fiind posibilă independent de comportamentul particular al 
fiecărei persoane” (apud Chelcea, 2005: 42). 

Studiul expresiilor faciale a debutat odată cu celebra lucrare a lui 
Charles Darwin Expresia emoțiilor la om și la animale (1872). Darwin a 
concluzionat că există un tipar relativ al expresiilor faciale: 

„…aceeași stare psihică este exprimată în toată lumea cu o 
uniformitate remarcabilă: acest fapt este, prin el însuși, interesant, ca o dovadă 
a strânsei asemănări a structurii corporale și a dispoziției mintale a tuturor 
raselor omenești” (Charles Darwin, 1872/1967, apud Chelcea, 2005: 58).  

Întrebat ce înțelege prin „a fi bine dispus”, Charles Darwin comentează:  
„La toate rasele umane, expresia de bună dispoziție pare să fie 

aceeași și este ușor de recunoscut” (Ibidem, 65).  
Cercetările interculturale realizate ulterior de Paul Ekman confirmă 

și susțin caracterul universal al expresiilor faciale ale emoțiilor. 
Râsul, de exemplu, este un act care trebuie interpretat împreună cu 

toate componentele care alcătuiesc acest comportament complex. În cultura 
europeană s-a constatat că, „atunci când râd, oamenii accentuează o vocală 
sau alta, exprimând prin aceasta - cu o probabilitate acceptabilă - diferite 
stări psihice și intenții comportamentale” (Ibidem: 85). Directoarea 
Institutului German de Studii Cerebrale, Vera F. Birkenbihl, exidențiază 
următoarele moduri de a râde:  

1. Râsul „în A”. „Haha” exprimă bucuria și lipsa stresului. Este râsul 
primordial, contagios. 

2. Râsul „în E”. „Hehe: (râs behăit) exprimă disprețul, batjocura, o 
amenințare. Nu este contagios. 

3. Râsul „în I”. „Hihi” (râs de "gâsculiță"), adeseori involuntar, 
exprimă o bucurie răutăcioasă, reținută. 

4. Râsul „în O”. „Hoho” este asociat cu uimirea și disprețul; uneori, 
exprimă o doza de neîncredere. 

5. Râsul „în U”. „Huhu” exprimă teamă și spaimă (cu greu s-ar 
putea spune ca este vorba despre râs)” (Ibidem: 85). 

În timpul comunicării, privirea ne oferă posibilitatea de a analiza 
reacțiile celuilalt. În anumite situații, privirea îndelungată în ochii cuiva 
poate fi interpretată ca un semn de furie sau ostilitate, în altă situație poate 
însemna cu totul altceva, un semn de afecțiune, de iubire, un mod de 
evidenția interesul pentru cineva: 
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 „În timpul interacțiunilor sociale, oamenii se uita în ochii celorlalți în 
repetate rânduri, însă privesc mai mult când ascultă ceea ce vorbește celălalt, 
menținând privirea trei până la zece secunde. Spre exemplu, în cultura 
americană a nu privi în ochii celuilalt când vorbești poate genera suspiciuni, 
pe când în alte culturi, a privi în ochii celuilalt este considerat o lipsă de 
respect, mai ales faţă de persoane cu poziții sociale superioare” (Ibidem: 65). 

Contactul cutanat sau atingerea oricăror părți ale corpurilor a două 
persoane reprezintă un alt contact important în cadrul relațiilor interpersonale. 
Zonele cutanate cel mai frecvent atinse sunt cele ale mâinilor, brațelor, umerilor 
și ale feței. Erving Goffman (1967) a remarcat că persoanele cu status superior 
apelează la contactul cutanat mai repede decât persoanele cu statut inferior; de 
exemplu, subalternul acceptă ca șeful să pună brațul pe umărul lui, dar dacă 
acesta încercă să facă același lucru, gestul său este interpretat negativ de către 
superior. „Actul de atingere corporală implică o relație de putere” (B. Major, 
1981, apud Chelcea, 2005, p: 74). 

Strângerea mâinii își are formele ei de manifestare: 
 „…ca salut sau gest de despărțire, este un tip de atingere corporală 

cutanată puternic socializată și îndelung studiată. În România, ca și în 
multe alte țări europene, inițiază salutul prin întinderea mâinii persoanele 
cu status social superior, doamnele, persoanele mai vârstnice. Când sunt 
laolaltă mai multe persoane, mâinile se strâng pe rând: doamnele între ele, 
doamnele și domnii, domnii între ei. Mâna pe care o strângem este cea 
dreaptă. Această regulă datează din vremea când, în mâna dreaptă țineai o 
armă, iar când întindeai mâna goală însemna că doreai pace” (Ibidem: 75).  

Anumite comunități, de exemplu. cercetașii, își strâng mâna stângă. 
 Gesturile realizate cu mâinile sunt cele mai utilizare și în același 

timp cele mai nuanțate. Din această categorie fac parte gesturile realizare cu 
degetele, cu palmele, cu pumnii și cu brațele. Gesturile realizate cu degetele 
sunt gesturi indispensabile în comunicarea nonverbală. Degetul arătător - deși 
se numește arătător, codul bunelor maniere ne interzice să arătăm cu el; în orice 
caz, să nu arătăm spre o persoană. Acest lucru nu este valabil și în cultura 
americană, unde arătarea cu degetul se întâmplă destul de des; chiar și înaltele 
personalități practică acest lucru (vezi vizita președintelui Bill Clinton și apoi 
George W. Bush la București). În România, acest gest, împreună cu brațul 
ridicat (ușor înclinat), este folosit atunci când chemăm chelnerul să facă nota de 
plată sau când întârzie să ne servească (Ibidem: 138-139). 

Pe baza caracteristicilor vocii, considerată din anumite puncte de 
vedere un gest, putem deduce gradul de sentimentalism al unei persoane, 
dacă aceasta este o femeie sau un bărbat ș.a.m.d. Semnificația intensității 
vocii în actul de comunicare pare o trăsătură ușor de explicat; persoana 
respectivă încearcă să se impună atenției prin creșterea intensității vocii: este 
ceea ce numim persoană care vorbește „tare”, persoană agresivă. Însă 
interpretată izolat de celelalte semnale, ruptă de context, această interpretare 
poate fi una eronată (Ibidem: 83).  
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Este fascinant cum același gest, comportament sau mimică poate 
avea două sau mai multe semnificații în culturi și civilizații diferite. În 
această notă, am conceput un chestionar care cuprinde zece moduri diferite 
de conduită.  

Chestionarul a fost aplicat pe un eșantion de 60 de persoane, studenți 
străini care au participat la Cursurilor Internaționale de Limbă, Cultură și 
Civilizație Românească, din cadrul Facultății de Litere a Universității 
„Ovidius” din Constanța. Studenții au participat timp de trei săptămâni la 
cursuri de limbă română, la ateliere de conversație și ateliere practice, unde au 
avut prilejul de a învăța și de a-și aprofunda cunoștințele despre limba, 
literatura și cultura românească. Studenții care au completat chestionarul provin 
din medii și culturi diferite, din țări precum: Vietnam, Turcia, SUA, Spania, 
Slovacia, Serbia, Portugalia, Polonia, Italia, Grecia, China, Canada și Bulgaria. 

Chestionarul este unul mixt și cuprinde zece moduri diferite de 
conduită cu răspuns predefinit, după cum urmează: 

 
Nume și prenume Țara 

Comportament  Tabu Ireverențios Nu este tabu 

Arătarea cu degetul     

Interlocutorul nu este privit în ochi     

A întrerupe pe cineva în timpul enunțului    

Dispută cu voce tare    

Strângerea de mână cu mâna stângă     

Vorbirea cu voce tare    

Strângerea de mână puternic    

Gesticulare foarte mare în timpul discuției    

Baterea pe umăr    

Râsul în gura mare     

 
În urma rezultatelor, acestea sunt răspunsurile și interpretările studenților:  
1. comportament tabu - Arătarea cu degetul (30 din 60 de studenți);  
2. comportament ireverențios  -  Interlocutorul nu este privit în ochi 

(46 din 60); A întrerupe pe cineva în timpul enunțului (40 din 60); Dispută 
cu voce tare (40 din 60); Strângerea de mână cu mâna stângă (32 din 60); 
Vorbirea cu voce tare (32 din 60); 

3. nu este tabu - Strângerea de mână puternic (46 din 60); 
Gesticulare foarte mare în timpul discuției (42 din 60); Baterea pe umăr (40 
din 60); Râsul în gura mare (38 din 60). 

 
Nume și prenume Țara 

Comportament  Tabu Ireverențios Nu este tabu 

Arătarea cu degetul  30 24 6 
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Interlocutorul nu este privit în ochi  6 46 8 

A întrerupe pe cineva în timpul enunțului 16 40 4 

Dispută cu voce tare 16 40 4 

Strângerea de mână cu mâna stângă  22 32 8 

Vorbirea cu voce tare 8 32 20 

Strângerea de mână puternic 6 8 46 

Gesticulare foarte mare în timpul discuției - 18 42 

Baterea pe umăr - 20 40 

Râsul în gura mare  8 14 38 

 
Scopul acestui chestionar a fost acela de a oferi o imagine autentică 

asupra modului în care studenții străini identifică comportamentele tabu, 
ireverențioase, cât și cele care nu sunt tabu în cultura și civilizația 
românească. Cei care au completat chestionarul au ales o singură variantă 
pentru fiecare tip de comportament. Aceștia au primit explicații cu privire la 
ceea ce înseamnă fiecare alegere de răspuns. Subiecții au ales răspunsul 
pentru fiecare tip de comportament pe baza cunoștințele și concepțiile cu 
care au venit de acasă. Consultarea s-a desfășurat prin intermediul e-
mailului, chestionarul a fost trimis către respondenți, iar aceștia l-au 
retransmis după completare. 

 Analizând rezultate chestionarului am ajuns la următoarea concluzie: 
subiecții studiului nostru se află în etapa ciocnirii culturale; aceștia au avut 
contact cu limba și cultura românească pentru o perioadă foarte scurtă (3 
săptămâni), astfel încât, în această perioadă au avut timp doar să constate 
diferențele între cultura proprie și cultura românească, manifestând un interes 
moderat față de aceste diferențe, care îi amuză sau îi surprind.  
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1. Introducere 
Acest articol are ca scop prezentarea unor principii didactice care 

stau la baza pregătirii unei sesiuni de tandem lingvistic. În scurta 
introducere rezumăm câteva dintre cercetările recente pe această temă și 
subliniem principalele idei pe care le-am reținut pentru crearea fișelor de 
tandem pe care le folosim. Contribuția noastră personală la subiect vizează 
elaborarea activităților didactice care se regăsesc în materialele-suport 
pentru sesiunile de tandem pentru limbile franceză și română, o formulă la 
care am ajuns după atenta cercetare a surselor teoretice, testări în practică și 
ajustări succesive. În a doua parte a lucrării prezentăm o astfel de  fișă și o 
comentăm pe scurt. Articolul de față este redactat în urma implicării 
autoarei într-un proiect pedagogic axat pe această temă. 

Despre tandemurile lingvistice se vorbește în didactica limbilor 
străine de aproximativ 50 de ani. Este vorba despre o  metodă de învățare 
recunoscută ca atare încă din anii ‘80, în forma in praesentia, adică 
interacțiune orală dintre doi cursanți de limbi materne diferite, obiectivul 
fiind ameliorarea nivelului în limba-țintă, cea a partenerului de tandem. A 
fost practicată la început mai ales în spațiile culturale german și francez. 
După anii ‘90 și mai ales din anii 2000, se vorbește și de e-tandem, 
respectiv, schimburi asincronice de mesaje scrise, folosite în același scop. 

Importanța metodei constă în principal în autenticitatea interacțiunii 
dintre cei doi interlocutori. Astfel, trei categorii de obiective principale pot 
fi vizate simultan: „l’acquisition de compétences linguistiques, d’un savoir 
agir et d’un savoir socioculturel” (Allen, 2014: 7). 

Pentru principiile de bază ale acestei metode găsim o prezentare 
interesantă la Eschenauer (2013: 90): 
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„TANDEM : T pour « Travail par projets » ; A pour Autonomie (« 
apprendre à apprendre ») ; N pour Noyau dur (identité culturelle, 
compétences interculturelles...) ; D pour Décentration (différence, 
diversité...) ; E pour Empathie (réciprocité, reconnaissance...) et M 
pour Méthodologie (stratégies cognitives, réflexivité...)”. 
 
Cercetările în domeniul didacticii limbilor străine referitoare la 

tandemurile lingvistice s-au concentrat, de-a lungul timpului, pe diverse 
aspecte ale acestui tip de învățare. Printre acestea se numără: principiile de 
funcționare și obiectivele, competențele (în special interculturale, care pot fi 
consolidate astfel), procesul de învățare implicat, derularea concretă a 
sesiunilor de tandem, jurnalul/fișele de lucru, evaluarea și autoevaluarea 
învățării prin metoda tandemului, rolul tutorelui, diferitele particularități ale 
procesului de intercomprehensiune (cu unele studii interesante pentru limbile 
romanice), limitele1 (și chiar pericolele2!) acestei metode de învățare etc.  

În opinia noastră, cele mai interesante aspecte care au reieșit în urma 
acestor cercetări, întreprinse de tutorii cu vastă experiență în metoda 
tandemului, fac referință la tipurile de exerciții care sunt propuse subiecților 
ca „fir roșu” al interacțiunii. Pentru ca aceasta să fie eficace și să poată 
contribui la atingerea celor trei categorii de obiective – consolidarea 
competențelor lingvistice, socioculturale și interculturale, într-o situație 
concretă de comunicare reală (fie ea și declanșată într-un context de învățare) – 
acestea trebuie concepute astfel încât să respecte mai multe principii.  

Unul dintre ele este echilibrul dintre a) procesul de comunicare 
autentică (implicarea într-o activitate socială reală și b) procesul de învățare 
(care implică numeroase pauze, repetiții, luare de notițe etc.):  

„L’apprentissage en tandem tient aussi au fait de savoir conjuguer 
communication et apprentissage. Mais, cette étape pourtant primordiale est 
trop souvent délaissée par les participants. En effet, l’apprentissage 
linguistique passe au second plan lorsque les apprenants se concentrent 
exclusivement sur le contenu des échanges. C’est alors qu’ils se limitent à 
comprendre, se faire comprendre et à réagir d’une manière adéquate. De ce 
fait, c’est une vision plutôt réductrice des objectifs mêmes du tandem, dès lors 
que les aspects liés à la réflexion personnelle, au feed-back et à la correction 
des erreurs disparaissent du processus d’apprentissage.” (Allen, 2014: 6). 

La acestea două se adaugă și c) meta-comunicarea, în cadrul 
activității meta-cognitive implicate (evaluări, reformulări, explicații 

                                                 
1 În principal, faptul că activitatea nu este (întotdeauna) evaluată de un profesor, care are 

competențe didactice.  
2 Uneori, interacțiunea orală de tip tandem poate conduce la formarea / întărirea 

prejudecăților, deoarece cursantul „se limitează” la perspectiva culturală a partenerului.   
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suplimentare etc. pe care partenerul de limbă maternă le face pentru a 
facilita înțelegerea coechipierului): 

 „…il est important que l’apprenant sollicite des corrections auprès du 
natif et qu’il lui indique ce qu’il doit corriger et à quel moment.” (Idem, p. 7).  

Conform lui Eschenauer (2013: 93) importanța tandemului ca 
metodă de învățare rezidă exact în „corectarea personalizată, foarte 
eficace” și „adaptarea la nevoile specifice ale coechipierului”, acestea 
asigurând îmbunătățirea rapidă a nivelului de limbă. 

Astfel, activitățile propuse în fișa-suport trebuie sa aibă în vedere în 
permanență aceste trei axe. Ele vor fi formulate în așa fel încât să le 
reamintească participanților că sunt în plin proces de învățare. De exemplu, 
se pot adăuga la fiecare exercițiu întrebări care îi obligă să ceară/să ofere 
feedback partenerului/să se asigure că partenerul a înțeles sensurile 
implicite, atât referitor la forma pe care o ia comunicarea (corectarea 
formulărilor de limbă sau gramaticale), cât și referitor la conținuturile 
culturale (de clarificat de ce apare o anume percepție/un anumit stereotip, ce 
motivează anumite ritualuri culturale etc.). 

Un alt aspect important în conceperea activităților-suport este 
sprijinul oferit vorbitorului nativ în „medierea propriei sale culturi, 
transmiterea cheilor care permit celuilalt accesul la propria cultura” 
(Anquetil, 2006 : 236). Resursele pedagogice trebuie să îi ofere vorbitorului 
nativ suficiente piste pentru a aborda subiectul propus și a-i antrena 
competențele interculturale.  

 
2. Testarea principiilor teoretice în practică, în proiecte 

internaționale dedicate tandemurilor lingvistice 
Toate aceste aspecte teoretice au fost aplicate și redefinite, de-a 

lungul timpului, în cadrul unor proiecte de cercetare. Printre inițiativele 
europene de mare succes din ultimii ani, menționăm Seagull – Smart 
Educational Autonomy through Guided Language Learning3, 2012-2015, 
impresionant prin numărul de parteneri mobilizați (20), precum și prin 
complexitatea materialelor didactice create, pentru 11 limbi. Dintre 
proiectele care au implicat instituții din România se remarcă Tandem, 
bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires : une approche du 
FLE / FOS en contact avec les langues de l’Europe Centrale et Orientale4, 
derulat între 2012 și 2014 în cinci universități partenere, coordonate de 
UMF Cluj-Napoca. Ambele sunt încă „active”, resursele pedagogice create 
sunt disponibile online și servesc de model în multe instituții, fiind 
considerate materiale didactice de foarte bună calitate, rezultatul unor 
cercetări complexe. 

                                                 
3 http://www.seagull-tandem.eu  
4 http://www.qr.ro/tandem/index.php?controller=staticPage&action=read&page=projetPresentation  
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Articolul de față este bazat, de asemenea, pe un proiect în derulare și 
deschis colaborării cu noi instituții posibil interesate, intitulat 
INTERTANDEM5, în cadrul căruia suntem implicați în activitatea de 
cercetare, de elaborare de suporturi pedagogice și de testare a acestora, în 
calitate de tutore de tandem. Aici ne axăm pe principiile de alcătuire a 
fișelor-suport și pe activitățile utilizate ca element declanșator pentru 
interacțiunea orală sincronă, față în față.  

O sesiune de tandem organizată în cadrul acestui proiect durează o 
oră, câte aproximativ 30 de minute pentru fiecare limbă. Se lucrează în 
principal la nivelurile A2, B1 și B26, iar interlocutorii7 nu trebuie să fie 
neapărat la același nivel în limba-țintă8. În principiu, participanții noștri sunt 
deja în sau se pregătesc pentru o mobilitate academică (sau profesională), 
deci am restrâns tematica generală la următoarele capitole: mobilitate 
academică și viață studențească; interculturalitate; implicare civică; 
dezvoltare durabilă și limbaje de specialitate.  

Elementele cele mai importante în jurul cărora se organizează sesiunea 
sunt fișele de lucru, concepute de profesorii din echipă, conform unui protocol 
pus la punct de coordonatorii proiectului, M. Cappellini și E. Sanchez.  

Prezentăm mai jos principiile care stau la baza acestor fișe.  
Ca în orice tandem, activitățile sunt concepute în așa fel încât 

studenții să se ajute unul pe altul în practicarea limbii, însă este important 
ca, în plus față de interacțiunea și exprimarea orală, aceștia să exerseze și 
competența de înțelegere orală, ascultând un discurs în limba maternă a 
coechipierului, pentru ca apoi să poată prelua anumite cuvinte și expresii în 
propriul discurs. Obiectivele sunt formulate în termeni de competențe („La 
sfârșitul acestei activități, studentul poate... (discuta despre...)”). 

Între sesiunea în limba A și cea în limba B trebuie să existe o unitate 
tematică și o continuitate, fără însă a relua aceleași subiecte, întrebări etc., 
astfel încât comunicarea să rămână autentică și să motiveze participanții.  

Formele pe care le poate lua interacțiunea orală variază de la 
schimbul de opinii, la povestirea unui eveniment, dezbatere, joc etc., pe cât 
posibil activitățile-suport orientând-o conform schemei înțelegere -> 

                                                 
5 INTERTANDEM este un proiect dezvoltat la Universitatea Aix-Marseille, Franța, finanțat 

de Fondation A*Midex pentru perioada 2018-2020, care constă în organizarea de activități 

de tandem bilingv pentru studenții de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences 

humaines, ca activitate complementară cursurilor de limbi străine, derulată în cadrul 

Centrului de Formare și Autoformare în Limbi străine. Director de proiect: Conf. Dr. 

Marco Cappellini, directorul CFAL; responsabil pedagogic: Conf. Dr. Elisabeth Sanchez.  
6 Este vorba despre nivelul pe care studentul vrea să îl atingă. 
7 Publicul nostru este format din studenți (la diverse facultăți), între 18 și 23 de ani.  
8 „Un tandem peut parfaitement fonctionner entre deux locuteurs ayant des besoins et des 

niveaux différents” (Allen, 2014: 3). 
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exprimare. Acestea pot avea și un scurt document declanșator, scris sau 
audio-video.  

Cea mai mare dificultate a autorului de fișe de lucru este, în opinia 
noastră, identificarea unor exerciții axate în principal pe practica 
interacțiunii orale și abia ca obiectiv secundar pe dobândirea de noi 
cunoștințe despre țara/cultura-țintă. În practica limbii este nevoie de 
informații noi, pentru ca discuția să evolueze natural și să mențină motivația 
participanților, însă, mai ales le nivelul A2, prea multe elemente noi pot 
muta atenția de la corectitudinea exprimării și exersarea vocabularului în 
context real de comunicare.  

O altă provocare în pregătirea fișelor de activități este faptul că, în 
mod ideal, interacțiunea orală s-ar putea încheia cu un rezultat concret (de 
exemplu, o listă de propuneri, o fișă cu argumente etc.), care să mobilizeze 
creativitatea și spiritul de inițiativă ale participanților. În plus, aceasta ar 
putea antrena și o activitate socială care să necesite mobilizarea 
competențelor consolidate și după terminarea sesiunii de tandem. Astfel, 
activitatea ar corespunde întocmai principiilor abordării acționale.  

 
3. Un exemplu de fișă de tandem lingvistic pentru limbile 

franceză și română 
Prezentăm mai jos un exemplu în care am încercat să aplicăm 

principiile enumerate în prima parte. Acesta a fost testat și modificat în mai 
multe etape și a devenit una dintre activitățile cele mai apreciate de către 
studenți. Este vorba despre o sesiune de nivel B2, a cărei temă este umorul 
și particularitățile sale în cele două spații culturale. 
 
Limbă: Română                                                                                            
Nivel vizat: B2 
Temă: Intercultural. Umor conotat cultural 
Durată: 30 minute 
Obiective:  
La sfârșitul acestei sesiuni de tandem, cursantul francez va fi capabil: 

 să utilizeze corect o serie de cuvinte și expresii din sfera tematica a 
umorului  

 să discute despre sursele de umor ale glumelor  
 să identifice o serie de bancuri conotate cultural  

 
1. Un vlog amuzant. În România au mare succes la public în acest moment o 

serie de vloggeri care contribuie mult la redefinirea umorului actual. Un 
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exemplu este Mircea Bravo, un tânăr din Cluj cu mult haz. Așa cum el 
însuși a declarat9, reușește să identifice anumite trăsături ale românilor, 
tocmai bune de ironizat. Astăzi însă vă propunem un episod din seria 
intitulată Bunica10, bazat pe o sursă de umor universală. Urmăriți secvența 
video „Bunica și sportul”11 și discutați pe baza următoarelor întrebări: 

a. Rezumați în română acest episod (2-3 fraze scurte). 
b. Care este tema acestei secvențe?  
c. Care este principala sursă de umor în acest filmuleț? (Vi se pare 

amuzant sau nu? De ce?) 
d. Există un astfel de comediant în Franța? Credeți că un video 

similar ar fi putut apărea spațiul cultural francez? Identificați 2-3 
argumente pentru a ilustra răspunsurile.   
 

2. Umorul și critica socială. Iată un banc reprezentativ pentru peisajul românesc 
contemporan, deoarece: a) face parte din categoria de umor negru, foarte des 
întâlnit; b) se încadrează în tematica actuală a glumelor românești, și anume, 
critica socială; c) rezumă foarte bine o situație cu care se confruntă societatea.  

 
 

Discutați: 
 Cum explicați cele trei tipuri de 

emoticoane folosite ca reacție la 

această glumă? 

 Reformulați situația într-o singură 

propoziție.  

 Care este realitatea socială „din 

spatele” poantei? 

 
Recomandare: 
Filmul Moartea Domnului Lăzărescu (C. 
Puiu, 2005) abordează, în stil neorealist, 
problemele sistemului medical din România 
anilor 2000, dar și tema universală a bolii. 
Este un film destul de dur, dar care s-a 
bucurat de critică internațională elogioasă și 
a primit distincția Un certain regard la 
Cannes (2006). 

 
3. Românii și ceilalți români. Citiți gluma următoare și comentați. Folosiți 

în comentariile voastre expresia a face haz de necaz.  

                                                 
9 În acest interviu televizat: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/vloggerul-mircea-

bravo-e-o-savoare-sa-fiu-injurat-si-eu-sa-raspund-1177743  
10 Atenție, Mircea Bravo este originar din în Transilvania. Toate personajele sale vorbesc 

cu accent ardelenesc mai mult sau mai puțin pronunțat, folosesc regionalisme, uneori și 

arhaisme (mai ales Bunica).    
11 https://www.youtube.com/watch?v=5JHpMq8dSC8&list=RDQMzK2I_A1ZTEw&index=7  
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În Iad există câte o oală, păzită de câte un drac, pentru fiecare 
naționalitate, în care fierb păcătoșii. Toți dracii muncesc din greu ca să nu 
lase păcătoșii să fugă. Numai diavolul care îi supraveghează pe români se 
plictisește. El fumează și bea cafea toată ziua... Colegii lui, invidioși, îl 
întreabă ce se întâmplă. „Nu e nevoie de mine, răspunde el, cum încearcă 
unul să scoată capul, ceilalți îl trag imediat înapoi!”  
 

4. Bancuri și clișee. Citiți gluma următoare și comentați.  

 
În Italia s-a făcut recent un sondaj de opinie. Întrebarea a fost: „Credeți 
că sunt prea mulți străini la noi în țară?”. Rezultatele au fost 
următoarele: 

 20% dintre respondenți au spus „Si”. 
 10% dintre respondenți au spus „No”. 
 70% dintre respondenți au spus: „E, pe dracu!”. 

 
 
Langue : Français                                                                                        
Niveau visé : B2 
Thématique : L’interculturel. L’humour connoté culturellement 
Durée : 30 minutes 
Objectifs : 
A la fin de cette session de tandem, l’étudiant roumain sera capable de : 

 discuter à propos de l’humour français  
 parler d’une série de stéréotypes à propos des Français en général et des 

Marseillais en particulier, ironisés dans des blagues  
 utiliser une série de mots et expressions relevant du thème de l’humour à 

la française    
 énumérer les principales catégories de blagues communes aux deux 

cultures, française et roumaine.  
 

1. L’humour et les stéréotypes. Regardez ensemble les minutes 0:28 - 2:07 
de la vidéo suivante (https://www.youtube.com/watch?v=_JSMej2gB80), 
intitulée « Marseille, l’autre France », extraite d’un spectacle du comédien 
Haroun, et discutez. 

a. Quel sont les thèmes abordés ? 
b. Quels sont les stéréotypes à propos des Marseillais mis en 

évidence dans cette séquence ? Assurez-vous que votre 
interlocuteur a compris les implicites : aidez-le à reformuler de 
manière explicite ces stéréotypes. 

c. Parlez de votre expérience personnelle, amusante ou non, à 
Marseille, en Roumanie ou ailleurs, à propos des thèmes 
abordés dans cet extrait.  

https://www.youtube.com/watch?v=_JSMej2gB80
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d. Connaissez-vous d’autres stéréotypes sur les Marseillais ? 
e. Formulez chacun une affirmation pour argumenter qu’il s’agit 

de généralisations, d’images simplifiées et caricaturales, bref, 
de stéréotypes. 

f. Proposez deux suites différentes pour l’affirmation suivante : 
Afin d’aller au-delà des stéréotypes et d’avoir une expérience 
véritable avec les représentants d’une culture, nous avons 
besoin de… 

 
2. Quelques exemples de blagues sur les Français. Lisez ensemble les 

blagues suivantes12 et trouvez leurs équivalents dans l’espace culturel 
roumain.  

a. Après avoir créé la France, Dieu trouva que c’était le plus beau 
pays du monde. Ça allait faire des jaloux. Alors, pour rétablir 
l’équilibre, il a créé les Français. 

b. Combien faut-il de Français pour dévisser une ampoule ? Un seul, 
pour tenir l’ampoule : il croit que le monde tourne autour de lui ! 

 
3. Une liste des catégories communes de blagues. Identifiez ensemble des 

catégories de blagues qui existent dans les deux espaces culturels, en 
France et en Roumanie. Dressez plus bas une liste des catégories 
communes identifiées et illustrez-en une avec une blague très courte, en 
roumain et en français : 

a. ........................... 
b. ........................... 
c. ........................... 
d. ........................... 

 
 

4. În loc de concluzii 
În acest articol am încercat să arătăm cum anumite principii teoretice 

de funcționare a tandemurilor lingvistice pot fi transpuse în practică și 
„traduse” în fișe pedagogice suport care ghidează interacțiunea orală dintre 
cei doi participanți, fișele propuse de noi putând servi drept model pentru 
elaborarea unor materiale didactice similare.  

Diferența principală dintre astfel de fișe de activități și lecțiile dintr-
un manual „clasic” de limbă străină axate pe interacțiunea orală constă în 
faptul că această interacțiune trebuie să rămână o activitate socială 
veritabilă, și nu o simulare. Ea nu este ghidată de un profesor, iar partenerii 

                                                 
12 Source: le site https://www.planet.fr/magazine-50-blagues-courtes-sur-les-francais.1556309. 

6553.html, consulté le 27 juin 2019. 
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de tandem nu beneficiază (întotdeauna) de ajutorul unui tutore care să 
evalueze corectitudinea lingvistică sau progresul în consolidarea 
competențelor implicate. Așadar, activitățile trebuie concepute astfel încât 
să ofere un cadru suficient de larg pentru a antrena participanții într-o 
discuție naturală, condusă de centrele lor de interes, și, în același timp, 
suficient de riguros pentru a rămâne o activitate de învățare, axată atât pe 
competențele lingvistice, cât și pe cele interculturale.  
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MOTIVUL EFEBULUI ÎN OPERA LUI 

ALEXANDRU MACEDONSKI 
 

 

Olimpia VARGA 

olimpia.varga@univ-ovidius.ro 

 

 
Introducere 
Alexandru Macedonski, poetul cu o structură interioară deosebită, a 

cuprins în opera sa diverse influențe literare, pe care a știut să le 
subordoneze puternicei sale personalități creatoare. De aceea, trebuie să 
facem de la început o demarcație între latura parnasiană și latura simbolistă 
a operei sale, laturi care la el se întrepătrund și se completează reciproc. 
Până a ajuns la acel „clar azur și soare de aur”1, poetul a străbut toate 
treptele suferinței umane și s-a cufundat în propriul său orgoliu. Chiar și în 
versurile cele mai senine, în care se remarcă o detașare a poetului de 
obiectul contemplației sale, o anumită tendință spre obiectivism, nu se poate 
vorbi de glacialitate. 

În creația lui Al. Macedonski, sculpturalul se îmbină în chip 
armonios cu picturalul. Astfel, în unele poezii predomină sculpturalul și 
marmoreanul, de esență parnasiană. În alte poezii poetul surprinde liniile 
sculpturale ale corpului uman sau zeiesc. Un exemplu elocvent îl poate 
constitui poezia Neron, unde vestitul împărat roman ne apare ca sculptat în 
marmură, profilându-se pe fundalul întunecat al însângeratei sale domnii: 

„De lebădă-i e gâtul; de murmură-al său piept, /.../ 
Aci, molatec, leneș, apleacă, feminin, 
Grumazul său de fildeș pe toga sa de in.” (Neron) 2 
 
Motivul efebului în poezie 
Un motiv poetic central al creației macedonskiene, în cadrul căruia 

apar în mod evident influențele parnasiene, îl constituie motivul efebului3. 
El revine în multe dintre poeziile sale, ca un adevărat laitmotiv, cu 
rezonanțe profunde și vaste.  

După cum remarcă Adrian Marino:  

                                                 
1 Al. Macedonski, 1975, Versuri, București: Editura Minerva, p. 287. 
2 Idem, 1977, Excelsior, p. 127. 
3 Eféb - adolescent care, în Grecia antică, făcea parte dintr-un colegiu cu caracter militar; 

astăzi, un tânăr de o deosebită frumusețe, (< fr. éphèbe, lat. ephebus), cf. DEX, s.v. 
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„…pentru Macedonski, «efebul» constituie simbolul pur al tinereții, o 
adevărată emblemă a candorii și virginității trupului tânăr, văzut sculptural și 
fascinant, cu două atribute esențiale: plasticitatea formelor și ambiguitatea 
expresiei, prin cultivarea unui nume echivoc. Acesta este raportat în primul rând, 
peste toate reminescențele literare care lucrează asupra conștiinței poetului la 
mitul antic al androginului, prototip al umanității perfecte, exemplare.”4 

Efebul corespunde idealului de frumusețe antic, fiind expresia 
desăvârșitei armonii a trupului omenesc, așa cum apare în capodoperele 
sculpturale ale celor mai de seama reprezentanti ai sculpturii grecesti, 
Policlet5, Praxiteles6, Myron7. Imaginea efebului este asociată uneori la 
Macedonski cu cea a atletului de tip elin sau de tip roman:   

„Eram atletul plastic întors abia din castre.” (Avatar)8 

Acest vers ne amintește de poezia Le coureur, a lui Hérédia, care 
transpune în imagini sugestive o operă plastică a lui Myron. Având ceva din 
solemnitatea odelor lui Pindar, închinate învingătorilor la jocurile olimpice, 
poezia poate constitui un adevărat imn închinat forței bărbătești, frumuseții 
și armoniei trupului omenesc: 

„Tel que Delphes l’a vu quand, Thymos le suivant, 
Il volait par le stade aux clameurs de la foule, 
Tel Ladas court encore sur le socle qu’il foule 
D’un pied de bronze, svelte et plus vif que le vent. 
 
La bras tendu, l’oeil fixe et le torse en avant, 
Une sueur d’airain à son front perle et coule; 
On dirait que l’athlète a jailli hors du moule,  
Tandis que le sculpteur le fondait, tout vivant. 

                                                 
4 A. Marino, 1965, Viața lui Alexandru Macedonski, p. 68. 
5 „Policlet, sculptor al perioadei clasice grecești din sec. V a.C., a creat tipul ideal de 

frumuseţe umană, fizică şi spirituală, bazându-se pe «canonul de 7 capete», adică 

înălţimea capului să intre de 7 ori în înălţimea corpului. Policlet a sculptat, în general, 

atleți. Alături de Doriforul sau Purtătorul de lance, opera Diadumenul, reprezintă un atlet 

care își pune în jurul capului o panglică, de care juriul urmează să fixeze mai apoi cununa 

cu lauri.”, cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Polykleitos 
6 „Praxiteles a contribuit la determinarea direcției sculpturii grecești, introducând mult 

realism în lucrările sale, fiind unul din cei mai mari sculptori ai Greciei antice pentru 

lucrările sale de mici dimensiuni ale subiecților de sex feminin, printre care Hermes, cu 

Kionysosul Infant (Muzeul Arheologic Olympia) și Afrodita lui Cnidus (Knidos).”, cf. 

http://www.visual-arts-cork.com/sculpture/praxiteles.htm 
7 „Myron a creat cea mai faimoasă statuie de atlet, Discobolul, sculpturile sale 

reprezentând în mod special atleții în toiul efortului, nu în timpul primirii laurilor”, cf. 

http://www.visual-arts-cork.com/sculpture/ myron.htm 
8 Al. Macedonski, 1912, Flori sacre, București: Editura Minerva. 
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Il palpite, il frémit d’espérance et de fièvre, 
Son flanc halète, l’air qu’il fend manque à sa lèvre 
Et l’effort fait saillir ses muscles de métal.” (Le coureur)9 

O imagine expresivă a efebului-atlet întâlnim și la Leconte de Lisle, 
mai ales în ciclul L’enfance d’Héraclès, din volumul Poèmes antiques. 

În alte versuri ale lui Leconte de Lisle, imaginea efebului se 
suprapune celei a tânărului păstor, care apare atât de frecvent în poemele 
teocritiene și virgiliene. 

La Macedonski, imaginea efebului apare adesea ca expresie a vitalismului, 
a virilității, ca o transpunere pe plan poetic a temperamentului său robust: 

„On voit alors le mousse à la figure blême,  
Bouton à peine éclos de la virilité,  
Fauché, sans qu’il ait pu parfaire son poème 
Sauvage et débordant de sensualité.” (Le vaisseau fantȏme) 10 

În alte poezii, efebul apare în ipostaza lui obișnuită de adolescent 
frumos, care îi desfată pe stăpâni turnându-le în pahare. Un poem 
caracteristic în acest sens este Ospățul lui Pentaur, în versurile din care iese 
în evidență decorativismul parnasian, pentru că întâlnim elemente 
arhitectonice clasice, din care se degajă o solemnitate și o măreție aparte. 
Poemul se deschide cu imaginea colosalului templu egiptean ce străjuiește 
în mijlocul deșertului, acoperit cu enigmatice hieroglife: 

„Templul nalt ce e din piatră cu-ngrijire prelucrată 
 În inscripții hieratici răspîndite cu belșug 
Prin al soarelui praf de-aur schinteiază și s-arată 
Uriaș prin înălțime, grăitor prin meșteșug.” 
 ............................................................ 
Robi frumoși cu piepturi goale și cu ochi șireți de vulpe 
Ies fantastic ici și colo din noptosul labirint, 
Au tunici cu fir cusute, calasirise pe pulpe 
Și înalță vase de-aur înflorite cu argint.” /.../  
Sirieni cu forme clasici, copilandri prin etate” (Ospățul lui Pentaur) 11 

Structura predominant romantică a lui Macedonski ni se dezvăluie 
din felul în care poetul transpune, în unele creații ale sale, motivul efebului. 
El combină trăsăturile caracteristice ale acestuia, de esență parnasiană, cu 
demonismul, cu satanismul de tip romantic. Un exemplu elocvent îl poate 
constitui poezia Névrose, unde efebul, depășind decorativismul lui obișnuit, 
devine o ființă complexă și contradictorie, de factură romantică, păstrând 

                                                 
9 J. M. de Hérédia, 1895, Les Trophées, p. 46. 
10 Al. Macedonski, 2003, Scrieri esențiale, p. 576. 
11 Al. Macedonski, 1977, Excelsior, pp. 122-124. 
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încă unele atribute parnasiene, iar în poezia L’Incube, demonismul apare și 
mai pregnant, pe un fond parnasian. 

Poezia Dans de efeb este în primele versuri tipic parnasiană, iar în 
ultimele versuri ia o altă factură, trădându-l pe romanticul Macedonski. Aici, 
apare mitul androginului, pe care îl întâlnim și în proza macedonskiană, iar 
efebul clasic devine un demon romantic, cu priviri stranii: 

„Nud, din vestminte burgheze 
Mai zvelt și mai blond decât Pheb, 
Răsare superbul efeb, 
Un joc zglobiu să danseze. 
Verzi palmi în jur predomină, 
Și el, femenin și viril, 
Muiat în luciri de beril,  
E-ntreg sidef și lumină  /.../ 
Și marii săi ochi se lărgesc, 
Și-n ei ard flăcări ciudate.” 
(Dans de efeb) 

În substanța romantică a poeziei L’Éphèbe aux pâles yeux, 
elementele parnasiene sunt integrate în chip armonios. Efebul cu ochii palizi 
nu mai are nimic malefic, demonic, ci reprezintă puritatea și frumusețea 
adolescentină. Poetul se identifică cu acest simbol al tinereții veșnice și își 
regăsește vârsta de aur. 

Tema efebului este un motiv-cheie al creației macedonskiene, o 
permanentă obsesie a poetului care tinde spre idealul de frumusețe absolută, de 
tip elin. Cultivarea lui corespunde structurii sufletești a creatorului, egotismului 
său, predispoziției sale permanente către autocontemplare. După cum remarcă 
Sanda Veriș în studiul, Elemente parnasiene la Macedonski – efebul, 
„neîntrecutul orgoliu macedonskian, crizele sale de narcisism explică raportarea 
la idealul absolut de frumusețe. Într-o asemenea situație, efebul depășește rolul de 
reprezentant al unei epoci istorice și de cultură demult apuse și devine simbol ce 
evocă nostalgia, candoarea, frumusețea și avântul propriei tinereți pierdute”12.  

Ca și Théophile Gautier, Macedonski privește realitatea înconjurătoare cu 
ochiul estetului, capabil să convertească totul într-un obiect al contemplației artistice. 

Motivul efebului poate fi subordonat tendinței sale estetizante, 
idealului său artistic : 

„Frecvența obsesivă a acestui cuvânt, cu aluzii evidente la artele 
plastice, are o primă explicație în sentimentul estetic al vieții ce-l 
caracterizează plenar pe autor. Rafinatul subtil al artei, Macedonski va găsi 
în aceasta, nu numai autentice plăceri estetice, dar și un mijloc superior de 
liniștire, de katharsis, mai ales că desăvârșirea artistică se va asocia la el 

                                                 
12 Florea Firan, (coord.), 1971, Comentarii macedonskiene, p. 170. 
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fie cu plasticitatea armonioasă a artei antice fie cu finețea «de porțelan», 
rod al migalei orfevrare și expresie a sufletului oriental.”13 

 
Motivul efebului în proză 
Motivul efebului ocupă un loc important și în proza lui Macedonski, 

fiind ilustrat și amplificat la maximum în lucrarea reprezentativă Le calvaire 
de feu, versiunea românească Thalassa.  

În descrierea trupului armonios al tânărului, scriitorul apelează la 
imagini din artele plastice, punând pe primul plan sculpturalul, 
marmoreanul, procedeu utilizat de demult de parnasieni: 

„Nălucă se ivi atunci, de-a lungul potecei urcătoare, sprintenul 
băiețandru care sărise din luntre, și bronzul unui păr creț, dar scurt, marmora 
penthelică a unui gât apolonian scăpărară în soare, răspândind împrejur un 
farmec levantin de senzualism tulburător.” (Noaptea de argint)14  

 
„Și pe când, aprinsă de soare, unda leneșă i se prelingea pe eleganța 

sculpturală a gleznelor, mișcări tainice îi furau sufletul, învârtejindu-i-l într-o 
zare plină cu clipirile unei lumi nehotărâte.” (Noaptea de argint) 

Motivul efebului-atlet apare în chip frecvent în nuvela Thalassa, ca 
și în opera poetică macedonskiană, putându-se stabili unele asociații cu Le 
coureur, al lui Hérédia, după cum am arătat deja mai sus: 

„Pe străvezimea pielei se revărsară răsfrângeri de lumini călduroase, cum 
sunt ale bronzului; mușchii i se împietriră ca ai discobolului.” (Noaptea de argint) 

Macedonski descoperă, asemenea sculptorilor Antichității și ai 
Renașterii, armonia trupului bărbătesc, insistând asupra unor detalii anatomice: 

„Pe pieptul dezgolit – de o parte și de alta a sternului – pe umerii 
puternic claviculați, pe curbele elegante ale conturelor, pe întregul corp de 
zeu, curgea toată lumina zilei. Flăcări de crom portocaliu, vioiciuni de 
galben indian se aprindeau – după cum se mișca - și se jucau pe mușchii 
amintitori ai unei lumi ce nu mai este, alunecau pe rotunjimea pântecului, 
sărutau bărbăția îndoielnică a șoldurilor.” (Zile de aur) 

Exotismul, coordonată specifică a spiritului macedonskian, este 
prezent și în proza sa, mai ales în textul pe care îl analizăm, Thalassa. Spre 
deosebire însă de exoticul din opera sa poetică, cu spații ample de desfășurare, 
cel din proza Thalassa este circumscris unui teritoriu mai restrâns, unei lumi 
închise în sine, având totuși un farmec aparte. Parfumul Orientului se revarsă în 
întreaga lui splendoare, copleșindu-l pe eroul din Thalassa: 

                                                 
13 Ibidem, p. 169. 
14 Al. Macedonski, 2008, Thalassa, București: Editura TANA, p. 15. 
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„Crescut în voia întâmplărei, poezia asiatică a plinului Orient, în unele 
clipe, îl covârșea … Rătăcitor pe stradele Smirnei15 – oraș în care se deșteptase 
la viață – priveliștea ce-l ademenea era a valurilor.” (Noaptea de argint) 

În cadrul acestui exotism predomină elementul solar, generator de 
fluvii de viață, de energii umane. Eroul din Thalassa se integrează trup și 
suflet acestui peisaj solar: 

„Fiu al soarelui, el se afla, în aurul fluidic al verii tropicale, în 
propriul său element.” (Zile de aur)  

Concluzii 
Așadar, în creația lui Macedonski, motivul efebului a constituit un 

câmp deschis, un domeniu interesant de investigat. Pornind de la idealul de 
frumusețe antic, de la imaginea de tip elin și roman, scriitorul a ajuns la 
efebul-atlet, care apare în ipostaza de adolescent frumos și tânăr păstor.  

Prezent în poezia și în proza macedonskiană, tânărul de o deosebită 
frumusețe și puritate devine o ființă complexă și contradictorie, de factură 
romantică, reprezentând simbolul tinereții veșnice. 
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În primele secole, biblioteca era un cufăr, numit în latină armarium, 

în care deținătorul – de obicei, un nobil – îşi ţinea actele şi manuscrisele din 
care se hrănea intelectual. Cu timpul, a însemnat un „dulap cu rafturi pentru 
cărţi”, apoi „o încăpere pentru cărţi” şi mai târziu „instituţie unde se putea 
citi”.  În continuare, dăm principalele definiţii din dicţionare:  

Dicţionarul universal al limbei române, de Lazăr Şăineanu, 1896:  
„Biblioteca este 1. colecţiune de cărţi şi manuscripte aşezate într-o 

ordine oarecare; 2. dulapul, camera sau edificiul unde sunt depuse cărţile. 
Cea mai celebră bibliotecă din antichitate a fost cea din Alexandria 
Egiptului, cuprinzând până la 700.000 de volume. Cea mai mare din timpul 
nostru e Biblioteca naţională din Paris, care conţine 2 milioane de volume 
şi 150.000 de manuscripte; după ea vine Biblioteca Muzeului britanic cu 
1.500.000 de volume”. (s.v.). 

Dicţionarul limbii române moderne, 1958:  
„Biblioteca reprezintă: 1. instituţie în care se adună  şi se păstrează 

cărţi, periodice etc., pentru a fi utilizate de cititori; colecţie particulară de 
cărţi şi periodice; 2. Cameră, sală  în care se păstrează (şi se citesc) cărţile. 
Mobilă cu rafturi în care se păstrează cărţile. 3. Colecţie de cărţi (tipărite 
de o editură) identice ca aspect şi ţinând de aceeaşi specialitate” (s.v.). 

Dicţionarul explicativ al limbii române, 1996:  
„Biblioteca reprezintă: 1. Dulap sau mobilă specială cu rafturi de 

ţinut cărţi. 2. Încăpere, sală în care se păstrează şi se citesc cărţile. 3. 
Colecţie de cărţi, periodice, foi volante, imprimate etc. Instituţie care 
colecţionează cărţi, periodice spre a le pune în mod organizat la dispoziţia 
cititorilor; 4. Nume date unei serii de cărţi care prezintă caractere xomune 
şi sunt publicate de aceeaşi editură.” (s.v.). 

Conform Legii bibliotecilor 334 din 2002, „biblioteca este instituţia, 
compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale 
sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea 
colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi 
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a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, 
cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de 
proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii 
publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul 
societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică.  

Biblioteconomia este ştiinţa care se ocupă de organizarea, 
gestionarea şi legislaţia bibliotecilor. Această definiţie este dată de 
Organizaţia Internaţională de Standardizare. 

Pentru prima dată termenul de biblioteconomie a fost utilizat în anul 
1808, de către Martin Schrettinger, în lucrarea sa intitulată Încercare de 
manual complet de biblioteconomie, iar în România termenul este introdus 
pentru prima dată în anul 1962, de către Grigore Bengescu. 

Istoricul biblioteconomiei este strâns legat, evident, de existenţa 
bibliotecilor. Cea mai importantă bibliotecă românească datează de la 
sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. Este vorba 
despre celebra bibliotecă a stolnicului Constantin Cantacuzino, bibliotecă 
care rivaliza cu marile biblioteci ale Europei occidentale1.  

O altă mare bibliotecă princiară a fost aceea a lui Constantin 
Brâncoveanu. Acesta a avut o domnie relativ îndelungată (1688-1714) şi 
oarecum stabilă, cât se putea în acele vremuri, ceea ce i-a permis nu doar să 
devină foarte bogat, dar şi să-şi folosească averea pentru cultură. 

Corneliu Dima-Drăgan, specialist în cercetarea bibliotecilor vechi, a 
reconstituit parţial profilul colecţiei brâncoveneşti, identificând cataloage ale 
mănăstirii Hurezu. El a relevat că biblioteca era „de o surprinzătoare 
diversitate tematică”, dar că în cadrul ei se constituise „sub forma unui fond 
omogen, seria, aproape completă, a istoriilor bizantine editate la Paris în 
cursul veacului al XVII-lea, conform planului schiţat în anul 1684 de 
savantul Philippe Labbe”2.  

În Ţara Românească s-au dezvoltat biblioteci princiare şi în secolul 
al XVIII-lea, cu aceeaşi deschidere către cultura occidentală. Alexandru 
Mavrocordat zis Exaporitul (1641-1709) a trăit multă vreme şi la Istanbul, 
unde şi-a constituit o bibliotecă de valoare deosebită. Era fiul din a doua 
căsătorie al Ruxandrei, văduva lui Alexandru Coconul, şi făcuse studii la 
Padova şi Bologna, unde îşi luase doctoratul. Cumpăra cărţi de la Viena şi 
Veneţia. După moartea lui, o parte din bibliotecă s-a vândut şi două 
manuscrise autografe ale sale au ajuns în Anglia. Alte cărţi au călătorit mult 
până când au intrat în Biblioteca Academiei Române. 

                                                 
1 M. Regneală, 2009, p. 37. 
2 C. Dima-Drăgan, 1974, p. 100. 
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Ca şi biblioteca Stolnicului Cantacuzino şi ca aceea a lui Constantin 
Brâncoveanu, colecţiile Mavrocordaţilor cuprindeau cărţi provenite din 
marile centre tipografice europene, tipărituri ce ilustrau difuzarea ideilor 
umanismului şi apoi iluminismului3.  

Inspirat de modelele italiene pe care le cunoscuse în perioada 
studiilor sale, stolnicul Constantin Cantacuzino a întemeiat la Bucureşti, în 
incinta mănăstirii Sf. Sava, o primă instituţie de învăţământ superior, pe la 
1678, sub domnia lui Şerban Cantacuzino, fratele său. Această „academie 
domnească”, în care se studiau logica, retorica, filosofia, poetica, latina şi 
greaca, a stat nu numai la originea învăţământului superior românesc, dar şi 
la originea unei biblioteci ce urma sa devină naţională. 

În a doua jumătate a secolului, în hrisovul din 1776, Alexandru 
Ipsilanti prevede şi un regulament al bibliotecii, urmărind evidenţa cărţilor 
existente şi a donaţiilor viitoare:  

„Asemenea să se treacă la condică atât cărţile şcoalei, cât şi 
celelalte ce se dăruiesc şcoalei de către oameni pioşi şi iubitori de 
Dumnezeu sau în bani sau lucruri. Peste cărţi să fie un bibliotecar care să 
le păstreze bine, dacă vreunul din şcoală ar  avea trebuinţă de vreo carte, 
să i-o dea, luându-i dovadă scrisă de mâna lui şi pe urmă iarăşi să aibă 
grijă a o lua şi a o pune în Bibliotecă”4. 

În secolul al XVI-lea, Despot-Vodă a creat o şcoală-bibliotecă după 
model apusean, la Cotnari. 

 
Primele reglementări legislative 
Prima lege din domeniul pe care îl discutăm aici este Codul lui 

Calimach, din 1817, care conţinea anumite reguli despre darea în stăpânire 
sau în păstrarea cărţilor la biblioteci, consemnând astfel o existenţă istorică a 
bibliotecilor la români. 

Regulamentul Şcoalelor  (Anexa nr. 4 a Regulamentului Organic), 
din 1833, hotărăşte „a se întocmi pe nesimţite o bibliotecă în Colegiul din 
Sf. Sava şi o alta din Craiova”, iar constituirea colecţiilor să se realizeze 
prin achiziţii şi prin adunarea cărţilor şi manuscrise aflate „la feluri de locuri 
publice, precum Mitropolia, Episcopiile, Mănăstirile şi altele”5  

Au fost incluse în legislaţia şcolară din cele două Principate câteva 
prevederi fundamentale pentru organizarea bibliotecilor şi anume: crearea 
unor biblioteci naţionale moderne, la Bucureşti (cu o filială la Craiova) şi la 

                                                 
3 Gh. Buluţă 2000: 140. 
4 V. A.Urechia 1901, pp. 66-71. 
5 Mătuşoiu; Dinu, 2001, p. 24. 
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Iaşi, pe lângă cele două mari şcoli superioare: Colegiul Naţional „Sfântul 
Sava” şi Academia Mihăileană. 

Regulamente de organizare şi funcţionare a bibliotecilor nou create 
au introdus primele norme biblioteconomice şi bibliografice moderne. Un 
element foarte important al politicii culturale a timpului a fost introducerea 
lecturii publice gratuite. Jurnalul  Eforiei Şcoalelor din 1836, privind 
organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice de la Colegiul „Sf. Sava” din 
Bucureşti, cuprinde primele norme biblioteconomice referitoare la 
inventarierea publicaţiilor, aşezarea sistematică a colecţiilor, redactarea 
cataloagelor pentru cititori, controlul aplicării legii depozitului legal, 
revizuirea fondului bibliotecii, organizarea lecturii publice după norme şi un 
orar stabilit. 

După Unirea Principatelor, în 1859, a avut loc o nouă organizare a 
bibliotecilor. Prin Regulamentul pentru bibliotecile publice din 28 
octombrie 1864, s-a structurat, pentru prima dată la noi, un sistem naţional 
de biblioteci, organizat pe trei categorii de instituţii: biblioteci didactice 
speciale, biblioteci comunale, înfiinţate în oraşe şi, treptat, şi în mediul 
rural, biblioteci publice centrale, cu caracter naţional (la Bucureşti şi Iaşi). 

Sfârşitul secolului al XIX-lea este marcat de Deciziunea 
Departamentului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor (din 28 noiembrie 1898) 
pentru înfiinţarea a 320 de biblioteci populare pe lângă şcolile rurale, câte 
zece în fiecare judeţ. Scopul declarat al acestei iniţiative a lui Spiru Haret 
era „de a pune la dispoziţiunea ţăranilor cunoscători de carte mijloacele 
pentru întinderea cunoştinţelor lor uzuale”6. 

Secolul al XX-lea debutează cu Legea din 17 aprilie 1901, prin care 
se încorporează în colecţiile Bibliotecii Academiei „toate cărţile, 
manuscrisele, stampele, mobilierul şi orice aparţine Bibliotecii Centrale a 
Statului din Bucureşti”7. 

La iniţiativa lui Nicolae Iorga, în 1932, apare Legea pentru 
organizarea bibliotecilor şi muzeelor publice în care se prevede:  

„…răspândirea şi adâncirea culturii în straturile poporului, fiecare 
municipiu, comună urbană şi rurală sunt obligate să înfiinţeze o bibliotecă 
publică, accesibilă tuturor, cu cărţi şi publicaţii de literatură, artă şi ştiinţă, 
de valoare culturală şi morală”.  

                                                 
6 Mătuşoiu; Dinu 2001, p. 102. 
7 Ibidem, p. 110. 
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În privinţa finanţării, legea impunea Ministerului de Interne să nu 
aprobe bugetele comunelor, „dacă ele nu prevăd sumele necesare pentru 
fondul de bibliotecă”8.  

Venirea regimului comunist la putere a însemnat răsturnarea tuturor 
valorilor culturale şi ştiinţifice româneşti clădite timp de un secol. O nouă 
ideologie este impusă cu forţa şi consecinţele acesteia sunt resimţite dureros 
în toate sectoarele vieţii româneşti. Bibliotecile şi biblioteconomia au fost şi 
ele supuse unor transformări introduse de noua ordine socială. 

Totuşi, aşa cum s-a întâmplat şi în alte ramuri ale culturii, şi în 
biblioteconomie realizările din perioada interbelică, în ciuda resticţiilor 
regimului, nu au dispărut deodată. În toată perioada comunistă, în absenţa 
unei legi a bibliotecilor, toate reţelele de biblioteci au funcţionat prin 
decrete, hotărâri de guvern, ordine, instrucţiuni, statute, regulamente emise 
de diferite organisme. 

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” s-a înfiinţat în anul 
1880, la 18 decembrie, odată cu Şcoala Normală Superioară. În fondul ei 
sunt înglobate colecţiile bibliotecilor unor instituţii de mare prestigiu ca: 
Şcoala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, care s-a 
trasformat în cea de a doua Şcoală Normală Superioară şi, pentru scurt timp, 
în Academia Pedagogică, pentru a redobândi denumirea de Seminar Pedagogic 
Universitar, în anul 1941. În 1949, după desfiinţarea Seminarului Pedagogic 
Universitar, biblioteca trece, cu întregul inventar, la Şcoala Superioară 
Pedagogică, transformată apoi în Institutul Pedagogic din Bucureşti. 

La 17 martie 1959, Biblioteca Institutului Pedagogic se transformă în 
Biblioteca Centrală Pedagogică, trecând ca unitate distinctă în cadrul 
Institutului de Ştiinţe Pedagogice, prin Ordinul Rectoratului Universităţii 
din Bucureşti nr. 18.433 din 30 septembrie 1959, prin care se numeşte o 
comisie de predare a bunurilor fostei biblioteci a Institutului Pedagogic la 
Biblioteca Centrală Pedagogică, pecum şi procesul verbal de predare-
primire din 30 octombrie 1959. 

La 1 decembrie 1969, Biblioteca Centrală Pedagogică trece de la 
Institutul de Ştiinţe Pedagogice în subordinea Institutului Central de 
Perfecţionare a Personalului Didactic, situaţie decisă prin Ordinul 
Ministerului Învăţământului nr. 311 din 16 mai 1969, republicat conform 
Ordinului Ministrului nr. 46 din 20 ianuarie 1970. La 6 aprilie 1976, prin 
decretul prezidenţial nr. 83, Biblioteca Centrală Pedagogică (BCP) 
dobândeşte autonomie gestionară şi statut de instituţie în subordinea directă 
a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului. 

                                                 
8 Ibidem, p. 322.  
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În anul 1992, cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, 
conducerea Ministerului Învăţământului a aprobat atribuirea acestui nume 
bibliotecii, lucru consemnat şi în Monitorul Oficial, care publică structura 
Ministerului Învăţământului. În 13 noiembrie 1997, conform Monitorului Oficial 
al României, Partea I, nr. 309, Biblioteca Centrală Pedagogică „I. C. Petrescu” îşi 
schimbă denumirea în Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”. 

La 18 decembrie 2013 Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” 
a sărbătorit 133 de ani de la înfiinţare, cu participarea reprezentanţilor 
Ministerului Educaţiei, profesori universitari, profesori pentru învăţământul 
primar şi preşcolar, profesori de limba română, studenţi şi elevi din Bucureşti, 
Ilfov, Dâmboviţa şi Vrancea.  În cadrul manifestărilor, elevii au prezentat 
diferite momente de animaţie culturală, poezii, dramatizări după schiţele lui 
Caragiale, dansuri şi cântece ale zonelor respective. 

Această manifestare s-a bucurat de succes, dar la sfârşitul anului 
2013 s-a dat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 117 din 23 
decembrie 2013, intrată în vigoare la 30 decembrie 2013, devenită ulterior 
Lege, prin care  singura Bibliotecă Pedagogică Naţională din România a fost 
desfiinţată, devenind Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” în cadrul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I”. 
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În lucrarea de față ne propunem să prezentăm importanța calității în 

evaluarea proceselor tehnologice, printr-o scurtă analiză descriptivă a conceptului. 

„Calitatea” este un concept cu o sferă de aplicare largă, ceea ce face 

extrem de dificilă definirea ei, din punct de vedere științific. În literatura de 

specialitate conceptul de ,,calitate” a produselor și a serviciilor dezvoltă mai 

multe sensuri, așa cum se întâmplă și în practica economică.  

În sens larg, calitatea este definită ca ansamblul caracteristicilor unei 

entităţi materiale sau nemateriale care-i conferă aptitudinea de a satisface 

necesităţile exprimate.1 

Termenul provine din limba latină, la bază desemnând un „fel de a fi”2. 

În trecerea de la noţiunea latinească la accepția modernă a ,,calității” se poate 

observa o evoluție constantă ce reiese din schimbarea permanentă de mentalitate. 

 În accepție actuală, calitatea constituie o cerință încă de la primele 

forme de diviziune a muncii. Controlul și ingineria calității sunt, însă, 

rezultatul dezvoltării treptate a producției de serie, respectiv de masă. 

Conceptul în sine include două aspecte importante: 

- aspectul tehnic − conformitatea cu specificaţiile prevăzute în documente;  

- aspectul valoric – valoarea produsului, respectiv capacitatea de a fi 

conform cu necesităţile şi nevoia de satisfacere a anumitor necesităţi.  

Calitatea producției în procesul tehnologic poartă numele de 

combinare a proprietăților, care determină gradul de finisare pentru 

utilizarea respectivă. Calitatea se formează la toate etapele de realizare a 

producției. Interdependența dintre calitatea concepției de proiectare, 

calitatea producției și a produsului poate fi evidențiată cu ajutorul 

triunghiului calității (Fig. 1). 

                                                 
1 Bernard Froman, 1998, p. 123. 
2 Micul Dicționar Academic (MDA), ediția a II-a, s.v.  
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Fig. 1. Triunghiul calității. 

„Sistemul calităţii reprezintă o modalitate documentată prin care 

furnizorul se asigură că produsele sunt conforme cu specificaţiile, 

specificaţii ce fac parte din manualul calităţii.”3 Manualul sintetizează 

procedurile sistemului de calitate și include ansamblul activităților 

tehnologice de control. 

Evaluarea calității în procesul tehnologic se poate realiza prin două 

grupe mari de metode: 

- metode deterministe, care constă în controlul fiecărui element în 

parte din întreaga producție (controlul total); 

- metode statistice (probabilistice), care se bazează pe controlul unei 

singure părți din produse. Acestea analizează nivelul de calitate și propun 

măsurile de corectare a impreciziilor pe întreg fluxul tehnologic. 

Procesele tehnologice sunt astfel organizate încât să se poată genera 

colectivități de produse similare în care să se regăsească încorporate 

caracteristicile unui anumit model conceptual, după cum reiese din ASRO (2006): 

„Procesul tehnologic reprezintă totalitatea operațiilor concomitente 

sau ordonate în timp, necesare fie pentru obținerea unui produs (prin 

extragere, prelucrare, asamblare), fie pentru întreținerea sau repararea 

unui sistem tehnic”4. 

Totalitatea proceselor tehnologice de bază, auxiliare şi de servire 

care concură la realizarea unui produs reprezintă „procesul de producţie”. 

Acesta este specific fiecărei firme dintr-o anumită ramură, iar modul de 

                                                 
3 Bernard Froman, 1998, p. 98. 
4 ASRO (2006), SR EN ISO 9000: 2006. 
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realizare a unor aspecte ale producţiei (alimentarea cu apă, controlul calităţii 

etc.) influenţează în mare măsură costurile, beneficiile, calitatea etc. 

Calitatea poate fi garantată din punct de vedere formal beneficiarului 

de către sistemul de certificare a calității. Certificarea se face doar dacă 

există în producție sistemele de calitate sau de asigurare a calității.  

Se realizează o conexiune clară sau chiar o anumită suprapunere 

între elemente variate (asigurare, control, îmbunătățire), furnizând calitatea. 

De fapt, toate aceste proceduri sunt mobilizate încât să conlucreze spre 

atingerea unui obiectiv. Relațiile, interdependențele care există între 

mijloacele angrenate se regăsesc în Figura 2. 

 

 
Fig. 2. Elementele furnizoare de calitate. 

La nivel internațional și regional, certificarea a devenit o activitate 

importantă, mai ales după elaborarea seriei de standarde ISO (Organizația 

Internațională de Standardizare) 9000 și EN (Standard european) 45000.   
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Certificarea este o procedură prin care o terță parte (denumită 

organism de certificare) dă o asigurare scrisă că un produs, serviciu sau 

sistem de organizare este conform cu cerințele specificate5. 

Evaluarea calității prin certificare poate fi utilă pentru atingerea mai 

multor obiective: 

 cunoașterea nivelului de calitate la un moment dat în vederea realizării 

unor analize și/sau programe manageriale strategice referitoare la calitate; 

 creșterea încrederii partenerilor de afaceri, a clienților în calitatea 

produselor/serviciilor sau sistemului de management al calității; 

 îmbunătățirea calității. 

Obiectivul său esențial este deci garantarea, prin intermediul unui 

organism neutru (terț), independent de producător și de beneficiar, a 

conformității unui produs, serviciu, proces sau sistem de management. 

Certificarea calității s-a introdus și din dorința de a nu repeta controalele 

deja făcute. Utilizatorii, în loc să facă fiecare încercările lor în legătură cu 

calitatea mărfurilor achiziționate, au fost de acord să le accepte pe cele 

realizate de un organism neutru, stabilind cu acesta un caiet de sarcini, o 

normă sau un standard care să fie referențialul. 

Certificarea calității se poate realiza în funcție de cele trei domenii de bază: 

 certificarea produselor/serviciilor (pe baza căreia se atestă 

conformitatea calității produselor/serviciilor prin raportare la reglementările, 

standardele sau specificațiile tehnice date); 

 certificarea de sistem (atestă conformitatea sistemului de 

management al calității al unei organizații în raport cu un sistem de referință); 

 certificarea personalului (are în vedere competența personalului față 

de criteriile prestabilite pentru a îndeplini diferite funcții în domeniul calității). 

Certificarea  obligatorie se referă la domeniul reglementat care 

definește produsele și serviciile ce cad sub incidența unor reglementări 

naționale (legi) sau internaționale (directive) obligatorii pentru protecția 

vieții, sănătății consumatorului, protecția muncii și a mediului înconjurător 

și este efectuată numai de organisme acreditate. 

Certificarea voluntară se referă la domeniul nereglementat. Acest 

tip de certificare este utilizat de firmă ca instrument pentru păstrarea piețelor 

de desfacere sau pentru cucerirea unor noi segmente de piață. 

Sistemul național de certificare a produselor și serviciilor (Fig.3) a 

fost după 19966 adaptat la concepția europeană, înscriindu-se într-o evoluție 

                                                 
5 Emil Ciobanu, 1999, pp. 36 - 40 
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ireversibilă a relațiilor client –  furnizor atât pe plan național, cât și 

internațional. În România, atribuțiile privind certificarea revin Asociației 

Române de Standardizare – ASRO. 

 
Fig. 3. Sistemul de acreditare și certificare în România (conform 

O.G.nr.38/1998). 

 

RENAR – Asociația Rețelei Naționale de Acreditare din România 

ASRO – Asociația de Standardizare din România 

Metodologia certificării calității  

Indiferent de scopul urmărit (certificarea calității de produs/serviciu, de 

sistem sau de personal)  presupune parcurgerea următoarelor etape importante: 

 Solicitarea certificării, pe baza unei cereri însoțite de Dosarul de 

autoevaluare (Chestionarul de evaluare primară) și de angajamentul 

întreprinderii privind respectarea cerințelor din reglementările de referință; 

                                                                                                                            
6 Prin H.G. 167/1992 s-a constituit în România „Sistemul Național de Certificare a 

Calității”. 
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 Încheierea contractului între organizația solicitantă și organismul 

de certificare; 

 Instrumentarea dosarului de către organismul de certificare 

(Evaluarea preliminară) 

 Efectuarea unui audit la întreprindere, de către organismul de 

certificare sau în numele acestuia, pentru a verifica dacă procesul de 

fabricație sau de prestare a serviciului este ținut sub control, iar inspecțiile, 

încercările/analizele asupra produsului/serviciului/ sistemului sunt executate 

în mod corespunzător; 

 Acordarea certificatului de conformitate/capabilitate și a 

dreptului de utilizare a mărcii de conformitate; 

 

Concluzii 

Controlul calităţii joacă un rol decisiv în aprecierea satisfacţiei 

„cerute şi aşteptate” de părţile interesate de organizaţie. Gradul de orientare 

a organizaţiei către satisfacerea tututor părţilor interesate (calitatea obţinută) 

creşte în măsura în care toate cele trei niveluri ale controlului calităţii sunt 

atinse. Astfel, controlul calităţii trece de la aprecierea „gradului de aplicare 

şi adecvare a cadrului normativ” la aprecierea „calităţii percepute de client” 

şi, ulterior, la aprecierea „calităţii percepută de celelalte părţi interesate”. 
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