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Studiile reunite în acest volum reflectă foarte 
bine, chiar dacă uneori cu mijloace modeste, tema 
anunțată în subtitlu: Mediere culturală – traducere, 
interferențe, învățare. 

 O primă secțiune este consacrată celor două 
aspecte fundamentale ale actului echivalărilor, 
impus de fenomenul contactelor cultural-lingvistice, 
atât de răspândit astăzi: traducerea și traductologia. 
Lingvistica aplicată face în continuare obiectul unor 
demersuri analitice în secțiunea a doua a volumului 
de față – de data aceasta, din perspectiva învățării. 
Manifestările lingvistice ale medierii culturale 
rămân în centrul atenției și în secvența a treia a 
volumului, consacrată, în principiu, contactelor 
etnice și culturale. În sfârșit, interferențele literare, 
văzute ca formă a medierii culturale, ocupă partea a 
patra a volumului, strâns legată de primele trei.

 Am spune că toți cei care apar în acest volum, cu 
preocupările lor cu tot, reprezintă spiritul medierii 
culturale, prin diversele ei forme uzuale de 
manifestare – traducere, interferență, învățare – și cu 
multe altele...
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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI 
 
Studiile reunite în acest volum reflectă foarte bine, chiar dacă uneori cu mijloace 

modeste, tema anunțată în subtitlu: Mediere culturală – traducere, interferențe, învățare.  
O primă secțiune este consacrată celor două aspecte fundamentale ale actului 

echivalărilor, impus de fenomenul contactelor cultural-lingvistice, atât de răspândit astăzi: 
traducerea și traductologia. Perspectiva practică este vizată în cercetarea lui Șt. Găitănaru 
asupra activității a unui mare cărturar, Daniil Panoneanul, unul dintre cei mai vechi autori 
ai versiunilor românești biblice, după modele ebraico-aramaice, grecești și mai ales 
slavone, apoi în studii privind traduceri mai recente – Eminescu în limba germană, Lewis 
Carroll în limba rromani etc. Perspectiva teoretică este ilustrată de eseul realizat de 
IleanaTănase cu privire la poietica traducerii, adică la actul complex al „facerii” unei versiuni, 
precum și de analiza referitoare la tehnica echivalării structurilor frazeologice, idiomatice prin 
definiție, deci aproape intraductibile, în relația română-engleză (M. Măntoiu). 

Lingvistica aplicată face în continuare obiectul unor demersuri analitice în 
secțiunea a doua a volumului de față – de data aceasta, din perspectiva învățării. Două 
dintre cele trei mici studii sunt axate pe actul însușirii unei limbi străine, cu privire 
specială asupra unor particularități ale structurii gramaticale, iar al treilea are în vedere 
o problemă de psihopedagogie aplicată – relația dintre autoritate și actul punitiv în 
procesul instructiv-educativ. 

Manifestările lingvistice ale medierii culturale rămân în centrul atenției și în 
secvența a treia a volumului, consacrată, în principiu, contactelor etnice și culturale. Este 
vorba despre terminologii, analizate din perspectiva plurilingismului. 

În sfârșit, interferențele literare, văzute ca formă a medierii culturale, ocupă partea 
a patra a volumului, strâns legată de primele trei: terminologia bolilor în vechile cronici 
românești, geneza locurilor imaginare în literatura pentru copii și valoarea de document a 
unei vechi reviste de cultură constituie substanța unor analize punctuale pe tema generală.  

Ca de obicei, viața reală „bate” puterea de investigare teoretică. Pentru editorul 
acestei culegeri de cercetări filologico-didactice cunoașterea unor detalii despre autori și 
despre „obiectul” concret al muncii lor poate da o imagine mai mult decât grăitoare a 
conceptelor de „multiculturalitate”, „plurilingvism” și „mediere culturală”. Alegem un 
singur exemplu. Yusuke Sumi este un tânăr filolog japonez (născut și crescut în Tokio), 
care a făcut studii de latină și greacă veche în limba română, la Universitatea din Cluj, apoi 
a absolvit un master în același domeniu al limbilor clasice, dar studiate în limba maghiară, 
la Universitatea din Debrecen, unde i-a picat în mână o carte despre limba rromani. A 
devenit specialist în această disciplină – „de nișă”, în spațiul academic –, însușindu-și nu 
unul, ci două dialecte rromani, prin studii formale și informale, desfășurate în Ungaria, în 
România (la Universitatea din București, sub conducerea lui Gh. Sarău) și în Franța, și 
susținând un doctorat strălucit asupra graiului rromilor din Poiana-Turda, la Universitatea 
„Ovidius” din Constanța (sub conducerea lui P. Gh. Bârlea). Scrie și vorbește bine în 
franceză și engleză. De câțiva ani, este preocupat de limba rromilor din Belarus (ceea ce 
presupune învățarea altor două limbi), iar în volumul de față face o succintă prezentare a 
unui fragment de traducere a celebrei povești Alice în Țara minunilor (1862), scrisă de un 
englez, profesor la Oxford, accesată în versiune rusească de un rrom, lăutar născut la 
Minsk, dar cu origini poloneze (ca să nu mai vorbim despre originile străvechi, indiene), cu 
familia strămutată în Ucraina, apoi stabilită în Belarus... 

Am spune că toți cei care apar în acest volum, cu preocupările lor cu tot, reprezintă 
spiritul medierii culturale, prin diversele ei forme uzuale de manifestare – traducere, 
interferență, învățare – și cu multe altele... 

Roxana-Magdalena Bârlea 
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MEDIERE CULTURALĂ –  
TRADUCERE, INTERFERENȚE, ÎNVĂȚARE 

 
 

Conf. univ. dr. Roxana-Magdalena BÂRLEA 
Academia de Studii Economice București/ 

Institutul Limbii Române București, România/ 
Université Aix-Marseille, France 

roxanabarlea@gmail.com 
 
 

Titlul de mai sus a reprezentat tema de anul acesta a Colocviului 
Internațional „Latinitate – Romanitate – Românitate”, ajunsă la o ediție 
jubiliară, a XX-a, în organizarea ei din 24-16 septembrie 2021. Ea a fost 
propusă de subsemnata și de Conf. univ. dr. drs. Alice-Cristina Toma și are 
în vedere preocupările actuale în filologia și în toate științele cuvântului. 

Dacă prin „mediere culturală” înțelegem reunirea experienței și a 
competențelor tuturor factorilor implicați într-un proces de edificare a unei 
comunități umane capabile să aleagă valorile materiale și spirituale din orice 
sferă de proveniență, să faciliteze producția de valori și să o genereze, în 
condiții de solidaritate și interconexiune, atunci ceea ce propunem în 
paginile următoare reprezintă câteva direcții fundamentale de manifestare a 
acestui fenomen.  

Se circumscrie acestuia în primul rând traducerile, mai ales acelea 
care vizează texte literare din diverse epoci și de diverse spații geografice și 
etnolingvistice. Fie că vorbim despre traducerea unor texte vechi din 
patrimoniul literaturii universale (cum ar fi poemele homerice Iliada și 
Odiseea), fie că vorbim despre texte moderne – ceea ce, la scară istorică, 
înseamnă atât scrierile eminesciene, de pildă, din perioada târzie a 
Romantismului european, cât și textele din cei mai recenți ani ai 
postmodernismului, cum ar fi traducerea în română din D. Mendelsohn sau 
din M. Atwood – acestea pun în contact limbi diferite, culturi și civilizații 
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diferite1. Or, aceasta înseamnă, în termenii medierii culturale, asocierea unor 
experiențe și achiziții cognitive și de  practică a inter-relaționării umane de 
mare diversitate.  

Studiile recente probează ceea ce se știe, de fapt, de la începuturile 
analizelor operate pe texte diverse: efectul unei echivalări este multiplicat 
sub nenumărate aspecte. Mai mult chiar, el acționează și asupra textului A, 
adică a textului-bază, asupra limbii donatoare. În acest sens, se vorbește 
despre capacitatea unei traduceri bune de a elibera „limbajul pur” al 
originalului din captivitatea în care l-a ținut forma primară a textului. Este 
teoria lansată de W. Benjamin, în prima jumătate a secolului al XX-lea2 și 
preluată de atunci de nenumărați teoreticieni și specialiști în traductologie.  

Tot cu referire la ambele texte – originalul și versiunea într-o limbă 
secundă – putem vorbi despre operațiunile de „control intern”, despre 
procedurile de acțiune asupra mentalităților unei epoci și a unei structuri 
social-economice, teoretizate de Michel Foucault3. Fiecare nouă traducere 
realizată într-o limbă modernă înseamnă o nouă perspectivă de raportare la 
textul original, care capătă astfel o nouă viață, o nouă serie de posibilități de 
a acționa asupra receptorilor săi.  

Despre efectul asupra receptorilor din limba primitoare, limba B, se 
vorbește mult mai mult, evident. Versiunea, indiferent de calitatea ei, 
deschide noi orizonturi de cunoaștere cititorilor, mediază contactul între 
mentalități diferite și între elemente de realia, care constituie referenții din 
textul A. Pe de altă parte, fiecare nouă traducere contribuie la modelarea 
limbii respective: se traduc, se calchiază sau se împrumută termeni, se 
revalorifică resursele interne vechi, populare sau tehnice ale limbii 
primitoare, prin încărcare semantică nouă sau prin atribuirea unor valori 
conotative, pragmatice, necunoscute până atunci. Se experimentează 
structuri stilistice, metrice, prozodice, formule narative, descriptive și, în 
general, compoziționale noi. În felul acesta, s-a ajuns la stimularea 
începuturilor unor literaturi naționale, antice sau moderne. Căci medierea 

 
1 Pentru teoria efectelor traducerii, în general, cf. Al. Gafton, 2014, și P. Gh. Bârlea, 2021. 
2 Mai precis, în anul 1923, când W. Benjamin dădea la iveală traducerea germană din 
Baudelaire, Tableaux parisiens. 
3 M. Foucault, 1998. 
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culturală, operată din perspectiva traducerilor, înseamnă și imitarea unor 
modele deja existente – în mod declarat sau în mod spontan, inconștient. 
Exegezele de profunzime probează fără excepție, că modelele, la rândul lor, 
au beneficiat de prelucrarea matricială din alte culturi, încă mai vechi. 

 În orice caz, din toate aceste puncte de vedere, traducerile înseamnă 
îmbogățire (lingvistică și general spirituală, dacă nu și materială), apoi 
nuanțare, rafinare, dezvoltare, modernizare – ceea ce conduce spre tot atâtea 
fațete ale medierii culturale, văzut ca efect al unor procese interumane. 

Pe un alt palier definitoriu, medierea culturală vizează problematica 
foarte complexă și foarte volatilă a relațiilor dintre diversitatea și identitatea 
culturală. Ideea identității și alterații rămâne centrală și în analiza 
traducerilor, dar aici vorbim despre celelalte sfere de acțiune: conviețuirea 
socială, construirea unor modele de instruire și educare a tinerelor 
generații, circulația în timp și spațiu a valorilor materiale și spirituale 
create de omenire. 

Ceea ce se întâmplă în prezent în întreaga lume pare să nege virtuțile 
educației în spiritul multiculturalismului. Cu toate acestea, în ceea ce ne 
privește, rămânem la convingerea că diferențele de limbă, de cultură, de 
spațiu geografic nu constituie bariere de netrecut în relațiile interumane. 

Mobilitatea fără precedent a unor largi categorii de locuitori ai 
globului pământesc rămâne un semn sigur al posibilității conviețuirii 
pașnice și al șanselor de emitere a unor valori umane noi, în condiții de 
„unitate în diversitate”. De la integrarea individuală a specialiștilor din 
întreaga lume în marile companii multinaționale până la emigrarea în masă 
din cauze politico-economice, de la transmutările motivate prin stagii de 
studii și importul de specialiști – în medicină, IT, transporturi, construcții 
etc. – până la refugiile politice sau la alegerea subiectivă a unor spații care 
„plac”, capacitatea oamenilor de a se integra în noile contexte culturale, 
aducând cu ei propriile achiziții și altoindu-le benefic pe solul nou ales, se 
dovedesc cât se poate de reale. Și nu este vorba aici despre vreo educație 
specială, ci despre pornirea intrinsec umană de a căuta, de a găsi un nou rost 
în viață, în orizonturi total diferite de acelea care i-a generat. 

De aceea, manifestările extremiste actuale, de tipul cancel culture ni 
se par iraționale și fără sorți de izbândă finală. Desigur, ni se va spune că 
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fenomenul declinului general sau  particular al rațiunii se manifestă ciclic și 
că formele pe care le îmbracă astăzi nu sunt decât adaptări la condițiile 
actuale de viață. Într-adevăr, superstițiile, diversele forme de intoleranță 
rasială, etnică, reală, de populism și de manifestările dictatoriale au existat 
în toată Antichitatea, s-au dezvoltat în tipuri noi de-a lungul Evului Mediu și 
se regăsesc și în epoca modernă, concurând în mod paradoxal cuceririle 
științifice și tehnice ale omenirii. Ba chiar, mințile strălucite au constatat că 
pe măsură ce ne desprindem de obscurantismul începuturilor, formele de 
manifestare ale iraționalului devin tot mai grave, procesul fiind comparat cu 
al unor viruși, bacterii etc. care se adaptează la mijloacele moderne 
născocite de oameni pentru a le combate efectele nocive sau cu tehnicile 
răufăcătorilor (spărgători de bănci, falsificatori, organizații ilegale etc.). 
Acestea sunt totdeauna, cum se știe, nu  numai „la pas” cu mijloacele de 
combatere, ci chiar cu un pas înaintea lor. O observație pertinentă de acest 
fel a fost făcută de George Steiner, în 1974, în cea de-a patra conferință 
Massey, publicată în volumul care conține toate cele cinci conferințe ținute 
la Universitatea din Toronto, Canada:  

„Climatul nostru psihologic și social este cel mai contaminat de 
superstiție și irațional din Evul Mediu încoace, ba poate chiar de la criza 
lumii elenistice.”4  

Comentatorii observă că exemplele vizate de Steiner pentru declinul 
rațiunii sunt aproape benigne5, prin comparație cu ceea ce vedem astăzi:  

„…voga informațiilor astrologice, curiozitatea pentru vânătoarea de 
OZN-uri și, implicit, pentru descinderea pe Terra a omuleților verzi, 
practicile oculte tot mai la modă, ca și interesul pentru extrasenzorial, în 
fine, redescoperirea minunățiilor Orientului spiritual.”  

După cincizeci de ani de la analiza făcută de Steiner nu numai că s-
au păstrat toate acestea și că se manifestă mai accentuat ca derapajele 
mentalitare și atitudinal-active ale oamenilor, dar s-au adăugat altele, mult 
mai primejdioase pentru gândirea liberă și pentru democrația care asigură 

 
4 Cf. George Steiner, 2021, p. 66. 
5 Cf. Nicolae Manolescu, 2021, p. 3. 



11 
 

echilibrul la nivelul sistemelor de conviețuire, afirmă autorul citat: 
„dimensiunea fenomenelor iraționale a crescut de câteva ori.”6  

Steiner nici nu a considerat necesar să mai numească fenomene ca 
fascismul, antisemitismul, xenofobia printre relele care alcătuiau „climatul 
psihologic și social al epocii”. Gânditorul american viza, desigur, 
comunismul și toate regimurile totalitare din acei ani ai ultimului pătrar al 
secolului XX. Dar nu avea cum să prevadă că prăbușirea unei bune părți a 
„lagărului comunist” nu va conduce neapărat spre societăți liberale, 
democratice – în modernitatea lor.  

Astăzi, constatăm că practicile iliberale înfloresc tocmai în state care 
au trăit pe viu ororile comunismului, semn că oamenii nu învață nimic din 
lecțiile istoriei. Este cazul politicilor populiste din Ungaria, Polonia, Cehia. 
Este cazul regimului dictatorial din Belarus și Venezuela. În afară de 
acestea, țări în care autoreglarea pieței libere părea că se asortează foarte 
bine cu politica partidului unic, cum este cazul Chinei moderne, care a 
devenit o mare putere economică, revin la practici pe care le credeam 
demult și definitiv apuse. Un exemplu recent este recrudescența cultului 
personalității, conducătorul suprem de azi pretinzând ca fotografia sa și 
„învățăturile prețioase” pe care le emite sa fie tipărite la începutul oricărui 
manual, de la orice materie de studiu, ba chiar să fie editate manuale speciale, 
pentru un obiect de studiu special, nou introdus în curriculum, un fel de 
„educație civic-patriotică” axată exclusiv pe textele marelui conducător. Nici 
situația din Coreea de Nord nu este mai strălucită, dimpotrivă. 

Dar de la aceste rămășite ale sistemului comunist nimeni nu se 
aștepta la evoluții prea spectaculoase spre libera de gândire. Mai grav este 
că extremismele de tot felul revin în forță în țări dezvoltate din Europa și din 
întreaga lume. Nimeni nu ar fi crezut, în anii 1975, că reprezentanții unor 
partidulețe de extremă dreaptă sau stângă ar fi ajuns în parlamentele unor 
țări ca Austria, Franța, Germania, ca în România postcomunistă ș.a.m.d. 
Nedumerirea unor cărturari liber cugetători, precum criticul și istoricul 
literar român citat aici vine din faptul că promotorii doctrinelor bazate pe 
asemenea derapaje de gândire nu mai sunt, ca până acum,  oamenii simpli – 

 
6 N. Manolescu, loc. cit. 
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din mediul rural sau de periferiile orașelor, nu mai sunt intelectualii ratați, 
(auto)excluși din breslele lor profesionale și din mediul social la care nu s-
au putut adapta din diverse motive psiho-sociale. Astăzi, pe lângă asemenea 
indivizi, mulți cu o instruire precară, se afirmă destui intelectuali ca studii 
serioase, autori de cărți prizate de un public select. Or, în asemenea condiții, 
este greu de înțeles cum se împacă știința pe care au cultivat-o în ani lungi 
de pregătire cu obscurantismul pe care îl promovează de la înălțimea 
statutului lor social-intelectual. Căci ce altceva decât obscurantism și 
superstiție este respingerea ideii de „Covid 19”, de „pandemie” și de 
„Certificat Verde”?  

Prin urmare, declinul rațiunii este astăzi mai accentuat și mai grav ca 
oricând, deoarece: 

a) gândirea excentrică și bizareriile comportamentale au urcat pe 
scara nivelurilor de pregătire generală și profesională, uneori până la 
vârfurile acestora;  

b) globalizarea generală a cuprins și acest segment de gândire 
captivă, facilitând alunecarea spre tenebrele superstițiilor și teoriilor 
conspiraționiste;  

c) instituțiile care asigurau un echilibru între credința oarbă și 
comportamentul solidar, pacifist, cum ar fi biserica, pare să fi pierdut 
legătura cu oamenii;  

d) școala, la rândul ei, nu mai poate susține ideologia iluministă a 
înălțării omului prin știință și practică rațională;  

e) mijloacele IT și mass-media asigură accesul la reformele 
științifice, la normele corecte de conviețuire cu aceeași forță cu care asigură 
și circulația fake news-urilor, precum și toate formele de deviere 
comportamentală, de „degradare intelectuală și morală”;  

f) în sfârșit, tot acest context generează factori decidenți (guvernanți, 
oameni politici, parlamentari, mari manageri etc.) incapabili să aibă o viziune 
globală asupra mersului societății pe care o conduc. Decizii haotice, populiste, 
egoiste, neprofesioniste scad puterea societății respective de a se opune 
curentului general de decădere cognitiv-afectivă și atitudinal-comportamentală. 

Pe acest fond se afirmă fenomenul relativ nou, al ideologiei Cancel 
Culture, care nu este altceva, nici ea, decât o formă de obscurantism 
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intolerant, de primitivism al gândirii și comportamentului uman. Același 
suport electronic faciliteze viteza și amploarea răspândirii unei asemenea 
doctrine, ca și reacțiile celor care încearcă să i se opună prin argumente 
logice. În urmă cu un deceniu, lumea se cutremura la auzul deciziei unui 
regim semi-taliban de a demola, în numele religiei dominante din respectiva 
țară, uriașele statui ale lui Budha, monumente de artă religioasă cu existență 
milenară, care făceau parte din patrimoniul spiritual al întregii omeniri. 
Astăzi asistăm la sute de propuneri – uneori, acceptate – de demolare a 
statuilor unor personalități făuritoare de istorie, la ștergerea unor nume de pe 
inscripțiile memoriale, la încercarea de rescriere a istoriei. Vina celor astfel 
pedepsiți este aceea că nu au gândit atunci (acum cincizeci, o sută, două sute 
de ani sau mai mulți) cum pretind promotorii noii doctrine să gândim acum. 
Se cere ștergerea din anale, de pe inscripții și de pe soclul statuilor a unui 
întemeietor de universitate care a dat întregii lumi câteva sute de mari 
oameni de știința, de mari gânditori, artiști, politicieni, oameni de afaceri 
ș.a., numai pentru că respectivul fondator avea sclavi în casă – la vremea 
aceea. Ni se cere să ne simțim vinovați că aparținem rasei albe7 și să 
promovăm în funcții de execuție sau de conducere reprezentanți ai 
minorităților de toate felurile, dincolo de orice criteriu al competențelor 
profesionale și al conduitei morale. Se dovedește că unii decidenți slabi au 
cedat presiunilor de acest fel, anulând, cum se arată într-un studiu din 
volumul de față, niște contracte de traducere, pe motiv că traducătorii inițial 
aleși (după criterii strict profesionale), aparțineau altei rase și altor grupuri  
social-politice, că aveau alte convingeri morale, artistice, civice  decât 
autorii textelor de tradus. 

Așadar, deteriorarea gândirii și acțiunii în societatea postmodernă 
este un fapt real, larg răspândit și bine cunoscut. S-ar părea cum spuneam, 
că politicile multiculturalismului și al diversității identitare creatoare de noi 
valori au dat greș. Opinia noastră fermă este că gândirea excentrică și 
acțiunile bizare, care capătă forme de organizare iliberală, constituie doar un 
timpan al unei lumi aflate în proces masiv de schimbare. Întotdeauna marile 
treceri de la o etapă istorică la alta au favorizat sincope și turbulențe 

 
7 Cf. A. Novac, 2020. 



14 
 

psihosociale. Apoi, lucrurile se așază într-o matcă mai sigură, re-calibrată în 
funcție de noile repere ale societății umane. 

De aceea credem că medierea culturală își are rostul său, indiferent 
de vremurile în care este promovată. Inițiativele bine intenționate, susținute 
de personalități puternice ale științei, artei, învățământului, bisericii, 
organizațiilor care susțin supremația valorilor consacrate, verificate de timp, 
ale omenirii, practicate în mod sistematic, își vor arăta roadele mai repede 
decât ar fi de așteptat. 
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Rezumat:  
Daniil Andrean Panoneanul a trăit la schit în Moldova, a fost 

mitropolit în Ardeal, episcop și profesor în Țara Românească. În paralel, a 
desfășurat o activitate filologică de excepție, finalizată cu lucrări 
fundamentale pentru cultura și spiritualitatea românească. Prezentul studiu 
descrie dimensiunile personalității sale de excepție, în atenția studiilor de 
istoria literaturii române și de istoria limbii.  

Cuvinte cheie:  
Limbă literară, stil funcțional, intertextualizare, traducere. 
 

1. Școala Domnească de la Târgoviște 
Școlile domnești din secolul al XVII-lea aveau în structura lor 

principală cele două direcții lingvistice: latura clasică, adică limbile latină și 
greacă, ce presupunea, pe lângă formarea teologică fundamentală, și 
posibilitatea cunoașterii reformelor teologice occidentale; latura slavonă 
continua tradiția școlilor mănăstirești, cu o finalitate pragmatică: slujbele 
religioase încă se oficiau în slavonă; cele mai multe acte de cancelarie și 
private erau editate în slavonă. În universul ortodoxiei exista competiție 
continuă,  în traduceri și tipărituri, între limba slavonă și limba greacă, 
considerată limbă sacră, aflată într-un efort continuu de expansiune a 
ortodoxiei grecești.     
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Împreună cu Udriște Năsturel, pentru a satisface setea sufletească și 
foamea spirituală a oamenilor, Matei Basarab a declanșat o adevărată 
resurecție a slavonismului, cu nostalgia după epoca de excepție a marelui 
său înaintaș, Neagoe Basarab. Era totuși conștient că, în pregătirea tinerilor, 
componenta studiilor clasice era indispensabilă. Aici se iscase însă o 
problemă. Tinerii din Țara Românească și Moldova studiau latina și greaca 
în Transilvania, unde se expuneau influențelor catolice, protestante, calvine. 
A se vedea disputa confesională din Răspuns împotriva catehismului 
calvinesc, tipărit de Varlaam, în Țara Românească, în 1644. 

De aici necesitatea dezvoltării studiilor clasice în școlile domnești proprii. 
La Târgoviște exista un profesor grec, Igantie Petritzis, care preda 

gramatica limbilor clasice. Pantelimon Ligaridis, vestitul profesor de 
retorică de la Academia „Sf. Anastasia” din Roma, doctor în filozofie și 
teologie, a fost excomunicat în urma implicării în disputele  confesionale (în 
principal, contra celebrului Teofil Coridaleu), și a fost chemat de Vasile 
Lupu pentru Școala Domnească de la Trei Ierarhi. Dar, oprindu-se la 
București, este angajat de postelnicul Constantin Cantacuzino ca profesor 
pentru cei doi fii ai săi. Au contat, se pare, ascendența grecească a 
Cantacuzinilor și, este de presupus, avantajele materiale. Matei Basarab a 
profitat de situație să întărească Școala Domnească din Târgoviște. 
Profesorul Ligaridis preda în greacă și  latină cursurile de retorică (în același 
timp, până la  plecarea lui în Rusia, a fost oratorul domnitorului) și logică. 

Latura slavonă era foarte bine reprezentată în toate școlile din 
Muntenia. S-au remarcat, printre mulți alții, Mihail Moxa de la Bistrița 
(Cronica universală, Pravila de la Govora), Ieromonahul Silvestru de la 
Govora (prima variantă a Noului Testament, tipărit la Bălgrad, 
Evanghelia învățătoare).  

La Târgoviște se poate vorbi despre o echipă a lui Udriște Năsturel, 
din care se remarcă profesorul de slavonie, Daniil Andrean Panoneanul. 
Udriște Năsturel, cel care considera că limba sfântă slavonă era o 
obligativitate didactică (Papacostea, 1962, p. 184), a fost profesor la această 
școală, dezvoltată la începutul domniei lui Matei Basarab, cumnatul său1. 

 
1 Doamna Elina, soția mult mai tânără a lui Matei Basarab, era sora lui Udriște Năsturel. 
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Așa îl semnalează la 1640,  misionarul rus Arsenie Suhanov, ca profesor al 
studentului ucrainean Fedor Ruteanu. 

Daniil Andrean Panoneanul este și el semnalat, în 1655, de către 
ieromonahul Ștefan, copistul Gramaticii slavone a lui Meletie Smotrițki, 
ediția din 1619, pe care spune că o avea de la Daniil Panoneanul, cu care el 
însuși învățase limba slavă. 

Că școlile  de slavonie erau foarte bine dezvoltate o dovedesc 
mulțimea și calitatea tipăriturilor slavone din perioada 1635-1649 (Ibidem, 
p. 88), ca și mulțimea de lexicoane slavo-române (12), tipărite pentru 
nevoile mănăstirești. Udriște însuși traduce din latină în slavonă, mai 
degrabă pentru necesități didactice, vestita lucrare Imitatio Christi. 

Pe lângă resurecția slavonei, Matei Basarab a dezvoltat și un cult 
nemărginit față de epoca binecuvântată  a strămoșului său adoptat, Neagoe Basarab. 

Poate că de aceea, în 1635, la 3 ani de la urcarea sa pe tron, Daniil 
Andrean Panoneanul traduce în limba română capodopera Învățăturile lui 
Neagoe Basarab cătră fiul său Theodosie (spre a face cunoscut mesajul 
acestei lucrări domnitorului însuși și celorlalți neștiutori de slavonă).  

 

2. Repere biografice 
Traiectoria vieții profesorului de slavonie poate fi reconstituită 

parțial, și chiar așa, cu foarte mare greutate, deoarece în documentele vremii 
s-au aflat mulți monahi cu numele Daniil. Pe de altă parte, acesta ducea o 
viață retrasă, în manieră isihastă, de aceea N.A. Ursu îl numește 
„enigmaticul cărturar român de la mijlocul secolului al XVII-lea” (Ursu, 
2003, p. 7). Reconstituirea vieții sale a început târziu, după ce s-a 
descoperit, treptat, că el este traducătorul unor opere fundamentale, care au 
jalonat limba, cultura și spiritualitatea românească de atunci și dintotdeauna. 
Dar,  în epocă, trecea de erudit, cu o viață onestă. Așa îl caracterizează 
Mihai Apaffi, principele Ardealului, în diploma de conferire a episcopiei 
bisericilor românești din Țara Făgărașului, în 1662, enumerându-i meritele: 
„vita, eruditione, morum honestate, Reverendi Danielis Episcopi” (cf. 
Dumitrescu, 1921, p. 250). 

S-au scris numeroase studii, vehiculând, uneori, informații contradictorii. 
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Pot fi amintite câteva: Victor Papacostea, Originile învățământului 
superior în Țara Românească (1961) și O școală de limbă și cultură 
slavonă la Târgoviște, în timpul domniei lui Matei Basarab (1962); A.T. 
Dumitrescu, Contribuții la istoriografia românească veche. Despre...Daniil 
Andrean Pnoneanul, fost mitropolit al Ardealului și episcop al Strehăii, 
precursorul școlii latiniste... (1916); Niculae Șerbănescu, Despre episcopia 
Strehaiei (1954) și Noi mărturii despre episcopia Strehaiei și despre 
episcopul ei, Daniil (1961); N.A.Ursu, Un cărturar puțin cunoscut de la 
mijlocul secolului al XVII-lea: Daniil Andrean Panoneanul (1981) etc. 

O sinteză a acestor informații și un aport decisiv în elucidarea multor 
probleme l-a constituit cercetarea filologului ieșean N.A. Ursu, Activitatea 
literară necunoscută a lui Daniil Andrean Panoneanul, traducătorul 
Îndereptării legii (Târgoviște, 1652), făcând parte din celebrul volum 
Contribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea. Studii 
filologice (Iași, 2003). 

Dacă în 1655, pisarul Ștefan scrie că a învățat slavona cu Daniil 
Andrean Panoneanul și dacă, de asemenea, știm că în 1635 acesta finalizase 
traducerea Învățăturilor lui Neagoe Basarab cătră fiul să Theodosie, se 
poate presupune că se născuse în jurul anului 1610 (în mod cert, a murit în 
1688). Se deduce, de asemenea, că avea cam aceeași vârstă cu Pantelimon 
Ligaridis (n. 1609 - 1610). Așadar, nu se poate susține că profesorul de 
slavonie a fost studentul lui Ligaridis așa cum presupune Victor Papacostea, 
în studiul citat, din 1961. Papacostea afirmă că a dedus aceasta din prefața 
de la Îndreptarea legii din 1652. Citind paratextul, se constată cu certitudine 
eroarea lui Papacostea: Daniil făcuse traducerea „Nu doară de în nevrednicia 
prostimei meale, sau de ve într-o învățătură învățat, fără numai cât m-am 
ispitit a linge pre dinafară puținel grammatica și syntaxisul, ce cu toată 
mintea, înțelepția, arătarea, supunerea și îndreptarea a cuviosului întru 
ieromonași, chir Ignatie Petriți și a lui Pantelimon Ligaridi, dascăli 
desăvârșiț  amândoi de la Hio, vestiți și foarte iscusiți întru toată 
dumnezeiasca scriptură” (Îndreptarea legii, 1962, p. 34). Aici se poate 
înțelege că nu s-a bazat, în traducere, numai pe cunoștințele lui de gramatică 
elină și că s-a lăsat verificat de cei doi greci: de profesorul Petritzis și de 
vestitul teolog și retor, Ligaridis. 
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Dar și așa, N.A. Ursu consemnează existența câtorva greșeli de 
traducere din greacă (Ursu, 2003, p. 8), greșeli care țin, se pare, de 
perspectiva traductologică a vremii. 

În raporturile sale de „exilat” pe care le trimitea la Roma, Ligaridis 
consemnează, la 1650, că avea 12 cursanți, dintre fiii celor mai mari boieri 
și dregători. Papacostea remarcă o excepție: la aceste cursuri a participat 
„umilul Daniil Andrean Panoneanul, fiul unor țărani din Transilvania” 
(Ibidem, p. 27). Este posibil ca slavistul să fi profitat de prezența celebrului 
retor al Academiei „Sf. Anastasia” din Roma și să fi mers la cursurile lui de 
retorică și logică, ce erau ținute în greacă și latină. Dar, când preda 
Ligaridis, Daniil era profesor de slavonă, fiind cam de aceeași vârstă cu el 
(cu 15 ani mai înainte tradusese Învățăturile lui Neagoe Basarab...). 

Papacostea presupunea descendența transilvană a slavistului, 
bazându-se, probabil, pe supranumele acestuia, Panoneanul. Dar acest 
cuvânt era, cum s-a văzut, în unele contexte, sinonim cu ungrovlah, așa cum 
Neagoe Basarab în Viața Patriarhului Nifon (lucrare tradusă din greacă, 
după demonstrațiile lui N.A. Ursu, tot de Daniil Panoneanul, în 1664) era 
supranumit ighemonul Panoniei. A doua informație despre apartenența 
zonală o avem scrisă într-un document de la episcopia Strehaia, „striin din 
Țara Moldovei” (cf. Dumitrescu, 1921, p. 235). Într-un act de vânzare de la 
1668, este semnalat ca martor sub numele de „Daniil de Soveja, ce au fost 
mitropolit la Beligrad” (Ibidem, p. 230). Această informație capătă 
consistență dacă se ia în calcul faptul că în mai multe rânduri, fie în 
perioadele de relaxare, fie în cele de concentrare și muncă intensă, se 
retrăgea la Schitul Sfântul Ioan din metohul Babele al mănăstirii Soveja, 
construit de Grigorie Ghica, unde, de altfel, și-a petrecut ultimele clipe ale 
vieții, în anul 1688. 

Ultimele presupuneri: Daniil Andrean era moldovean (în psihologie, 
locul ideal de relaxare este universul copilăriei). Există, cum s-a văzut mai 
sus, două documente în acest sens. Nu este exclus să fi studiat limbile 
clasice, ca mai  toți tinerii vremii, în Transilvania. A ales să-și îndeplinească 
idealurile didactice și științifice în Țara Românească, poate din dorința de a 
se înregimenta în restaurația slavonă a epocii lui Neagoe Basarab, 
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„ighemonul Panoniei”, intrând în echipa lui Udriște Năsturel de la Școala 
Domnească din Târgoviște. 

 

4. Activitatea științifică și literară 
Profesia de traducător, la fel de bine văzută în secolul al XVII-lea ca 

cea de autor (mai puțin întâlnită atunci), l-a determinat pe Daniil Andrean 
Panoneanul să experimenteze, în funcție de specificul operei, toate stilurile 
funcționale importante: teologico-filozofic, în textul veterotestamentar, 
juridico-administrativ, în Îndereptarea legii. Prin traducerea Învățăturilor 
lui Neagoe Basarab  a  trebuit să exerseze o paletă mai mare de stiluri 
(teologico-filozofic; științific:  pedagocic, istoric; beletristic). Aceasta 
înseamnă că opera lui reprezintă o matrice definitorie pentru direcțiile în 
care se va dezvolta limba română literară. 

4.1. Daniil Andrean Panoneanul, care se pare că, asemenea lui 
Udriște Năsturel, predase și gramatica latină și greacă înaintea venirii 
clasiciștilor greci (Petritzis și Ligaridis) se încumetase la o vârstă destul de 
fragedă să traducă cea mai importantă operă din literatura slavonă sud-est 
europeană din secolul anterior, fiind una dintre cele mai importante 
traduceri literare ale epocii, înainte de Cazania lui Varlaam din 1643. Nu 
este cazul să fie descrisă aici valoarea inestimabilă a operei lui Neagoe 
Basarab, ca mesaj, ci felul în care, la un secol distanță, profesorul de 
slavonie găsea corespondentele textului în limba română. 

Învățatul rus Iațimirski, cel care se ocupase de literatura slavonă a 
timpului, consemnase că Neagoe Basarab era un excelent stilist. Stilul nu 
presupunea pe vremea lui Neagoe Basarab o finalitate artistică, ci era mai 
degrabă un instrument persuasiv, prin care activându-se sensibilitatea 
tânărului discipol, se asigura o bună înțelegere a mesajului. 

Această calitate o dovedește și traducătorul, care are o mare 
disponibilitate, amplificând cu multe conotații textul, edificând, prin 
combinarea elementelor raționale cu cele afective, mesajul. Se pot da multe 
exemple: Pricepe, omule, cele spuse, cercetează mormintele, vezi oasele 
noastre și întoarce-te către tine și lăcrimează, înțelege ce sfârșit vei avea” 
(traducere exactă, după originalul slavon: Mihăilă, 1996, p. 249); - Ia aminte 
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și socotește, o, oame, acestor cuvinte ce fură grăite și caută în mormânte și 
vezi oasele noastre cum zac și-ți vino în gând și-n firea  inimii tale și cugetă 
ce sfârșit vei să aibi și te întoarce cu lacrăme (Traducerea lui Daniil 
Panoneanul; cf. INB, p. 124).  

 În inventarul stilistic al lui Daniil Andrean Panoneanul se întâlnesc 
figurile cele mai impotante din toate tipurile de metabole. Multe epitete 
accelerează fiorul afectiv prin cumul, în maniera lui Dosoftei: zăblae rupte 
și rele (INB, p. 99); lucruri rele și grozave (INB, p. 100); peștere strimte, cu 
fieri rele și cumplite (INB, p. 151); ochii arși și pârliți (INB, p. 158); inimii 
mele cea scumpă și lumina ochilor miei cea strălucitoare (INB, p. 159). 

Procesul de metaforizare cunoaște mai multe faze: metaforizarea 
simplă, când sunt prezenți ambii termeni ai relației, cu elementul de 
echivalare (lacrămile sunt aripile pocăinței - INB, p. 239) și cele complexe, 
cu echivalare presupusă:  lacrămile aripi pocăinței și mumă și fete și izvor 
viu (INB, p. 239). Metafora propriu-zisă presupune eliminarea celui de-al 
doilea termen:  schimbăm sufletele în lumina luminilor (INB, p. 239); 
înțelepți, sufletele într-această lume (INB, p. 239).  

4.2. Îndereptarea legii (1652), cerută de domnitorul muntean, aflat la 
concurență cu situația din Moldova, (unde apăruse în 1646 pravila mare, 
intitulată Carte românească de învățătură, în traducerea logofătului 
Eustratie). Această traducere, îi fusese încredințată de mitropolitul Ștefan, 
care avea încredere în cunoștințele lui de greacă. Traducând după Sintagma 
lui Matei Vlastaris și Nomocanoanele lui Manuil Malaxos, Daniil 
Panoneanu se supune controlului, așa cum s-a văzut, făcut de profesorul de 
gramatica limbilor clasice Ignatie Petriți și mai ales de teologul, filozoful și 
retorul celebru din epocă, Pantelimon Ligaridis. Specialiștii în drept au 
considerat că „s-a realizat astfel un cod de legi solid și statornic, care a 
funcționat ca instrument juridic aproape două secole, lucru care se vede din 
multiplicarea manuscrisă (1819) sau tipărită (1871, 1884), ultima 
diseminare fiind datorată, într-adevăr, mai ales interesului științific” (cf. 
Rădulescu, 1962, p. 22). 

Despre aceasta N.A. Ursu consemna: „Găsirea termenilor echivalenți 
românești și redactarea celor aproape 800 de pagini într-o limbă literară 
românească surprinzător de cursivă și de frumoasă, pentru acea dată, 
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reprezintă contribuția deosebit de importantă a modestului cărturar la 
dezvoltarea limbii și a culturii noastre” (Ursu, 2003, p. 7). 

4.3. Virgil Cândea a  afirmat că traducerea Vechiului Testament a 
fost cel mai mare efort filologic făcut în Țările Române până atunci. Acest 
lucru s-a simțit ca atare și în epocă, de unde se justifică faima deosebită de 
care s-a bucurat și se bucură Nicolae Milescu Spătarul. 

Despre necesitatea traducerii textului veterotestamentar Daniil 
Panoneanu, așa cum arată în Prefața la traducerea sa, era foarte convins: 
„Leagea Nouă adecă Evanghelia și celelalte cărți ale apostolilor, toate, se 
află multe pren bogate locuri și cu mâna scrise și în tipariu date pre limba 
noastră, rumâneaște, iar de această carte a Legii Vechi, noi rumânii, foarte 
sântem lipsiți” (cf. Munteanu, 2016, p. LVII). 

Traducerea a fost făcută de slavistul târgoviștean între anii 1665-
1672 (Matei Basarab  murise în 1654), după Biblia slavonă de la Ostrog, cea 
de care s-au folosit slavii mai mult de un secol și jumătate. Pe lângă ediția 
latinească a textului, Daniil Andrean Panoneanul menționează că a folosit, 
pentru a vedea echivalările din textul grecesc după care tradusese Milescu 
(1661 – 1664), și de textul acestuia, dar arată că unele dintre pasajele 
traducerii lui Milescu sunt ciorne nedefinitivate, lucru constatat și de 
Dumitru din Câmpulung care a făcut o copie pentru tipar (1686 -1687). 

Filologii au apreciat valoarea lingvistică a traducerii: „Limba literară 
din acest text respectă normele literare sudice, muntenești, fiind mult mai 
apropiată de limba română literară modernă” (Arvinte 2004, p II). De 
asemenea, cercetătoarea Aurelia Bălan-Mihailovici, consemna: „Traducerea 
conferă ms. 4389 valoarea unică de document, în care este conservată limba 
română populară, limba vorbită, nesupusă canoanelor oficiale, impuse 
conștient sau inconștient de traducătorul care se lasă furat de tiparul slavon 
sau grecesc” (cf. Ursu, 2003, p. 39). 

Specialiștii au considerat că textul tipărit în 1688 este textul Ms. 45. 
Proba s-a făcut de către Virgil Cândea cu punerea în paralel a cinci texte din 
Facerea din cele două manuscrise (cf. Cândea, 1979, p. 135). Eugenia 
Dima, practicând același procedeu, pune în paralel 17 versete din Facerea și 
36 din Liber psalmorum (Dima, 2013, p.174-175), în care este clar că 
diortositorii au folosit și traducerea lui Daniil Panoneanul. 
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Vechea teorie s-a menținut, totuși,  și în editarea modernă a 
textului  din anul 2016: „Comparația dintre Ms. 45 și Biblia de la 1688 
arată clar că avem de-a face cu același text, dar substanțial revizuit” 
(Munteanu, 2016, p. LVII).  

Comparând cele trei versiuni tipărite, se poate constata că, într-
adevăr, în cea mai mare parte s-a fost folosit textul Ms. 45. Se poate 
constata, de asemenea, că uneori, acolo unde, probabil, traducerea punea 
probleme, tipografii și diortositorii au avut în față și textul panonian. 

De unde se deduce că pentru succesul tipăriturii textului sacru, Șerban 
Cantacuzino luase toate măsurile de siguranță: avea două echipe de 
tipografi/diortositori, câte una din fiecare arie dialectală, nordică și sudică; avea, 
de asemenea două variante de text, unul moldovenesc și unul muntenesc. 

Între anii 1986-2015 cercetătorii-cadre didactice de la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași au editat cele 15 volume ale textelor Bibliei din 1688, 
sub titlul Monumenta linguae Dacoromanorum. Au fost  tipărite în paralel 
textul Bibliei de la București, dar și cele două manuscrise: al lui Daniil 
Panoneanul și al  lui Nicolae Milescu, copiat de Dumitru de la Câmpulung. 

Sunt mai multe tipuri de intertextualizare în funcție de nivelul 
lingvistic la care se desfășoară. Câteva dintre ele pot fi observate din 
compararea textelor: manuscrisul muntenesc al lui Daniil Panoneanu (DP), 
textul Bibliei de la București (BB) și textul moldovenesc al lui Nicolae 
Milescu (NM). Din Facerea:  

- v. 26:  
DP: Și luoă Avraam leamnele JÂRTVEI    
BB: Și luoă Avraam leamnele JÂRTVEI 
NM: Și luă Avraam leamnele ARDERII DE TOT 
- v. 5.17: 
DP: Și ZNOPUL mieu se sculă și stătu DIREPT  
BB: Și să sculă ZNOPUL mieu și stătu DIREPT 
NM: Și să sculă al mieu MĂNUNCHIU și stătu DREPTU 
- v. 4.29: 
DP: Deci de veț lua și pre acesta de la fața mea și i se va întâmpla 

pre cale RĂOTATE  veț duce bătrănețele meale cu 
ÎNTRISTĂCIUNE în iad. 
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BB: Deci de veț lua și pre acesta den fața mea și i se va întâmpla lui 
SLĂBICIUNE pre cale,  și m veț pogorî bătrănețele cu 
ÎNTRISTĂCIUNE în iad. 

NM: Deci de veț lua și pre acesta den fața mea și i se va întâmpla 
lui SLĂBICIUNE pre cale, veț duce bătrănețele cu 
SCÂRBĂ în iadu. 

- v. 9.19:  
DP: Și mă chiiamă în zioa GRIJII tale, și te voiu lua și MĂ VEI 

PROSLĂVI 
BB: Și mă cheamă pre mine în zioa NECAZULUI tău, și te voiu 

scoate și MĂ VEI PROSLĂVI 
NM: Și mă cheamă pre mine în dzua NĂCAZULUI tău, și voi ieși și 

MĂRI-MĂ-VEI. (Cf. Dima, 2013, p. 174 – 179). 
 
Un exemplu de intertextualizare mai complex se poate întîlni la 

sfârșitul textului veterotestamentar, de exemplu în Prima Carte a 
Macabeilor, v. 17:  

DP: Și-și făcură NEOBRĂZUIRE și se lepădară de făgăduința cea 
sfântă ȘI SE ALĂTURARĂ limbilor și se dederă a face 
cele hiclene;  

BB: Și-și făcură lor NEOBRĂZUIRE și s-au depărtat de făgăduința 
cea sfântă ȘI SĂ ALĂTURARĂ limbilor și să vândură a 
face răul 

NM: Și au făcut lor ACOPERĂMÂNTU la margini și s-au depărtat 
de făgăduința sfântă  ȘI S-AU ÎNJUGAT întru limbi și se 
vândură a face răul. 

Se poate vedea astfel că afirmația lui Virgil Cândea după care „Ms. 
4389 este o  traducere influențată de izvodul lui Milescu, iar apropierea ei de 
traducerea imprimată în 1688 se datorează exclusiv (subl. N. Șt.G.) acestui 
antecedent comun” (Cândea, 1979, p. 134) trebuie reconsiderată, chiar dacă 
traducerea după originalul grecesc, în tradiția Cantacuzinilor, este preferată 
celei din slavonă. 

Luând în considerare oricare dintre cazurile de intertextualizare 
prezentate mai sus (astfel de exemple se pot da, cu frevență într-adevăr 
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mică, pe tot parcursul textului tipărit) se pune întrebarea care este autorul 
traducerii după care s-a făcut editarea. În Predoslovia Bibliei de la București 
nu este amintit niciunul dintre cei doi traducători. Ce se întâmplase? Nicolae 
Milescu Spătarul adusese lui Șerban Cantacuzino varianta sa de traducere. 
Nicolae Iorga arată că după acesta s-au făcut mai multe copii. Astfel s-a 
văzut că traducerea era într-o formă nedefinitivată. Acest lucru  este 
consemnat de  Daniil Andrean Panoneanul și, mai târziu, de pisarul Dimitrie 
de la Câmpulung. De aceea mitropolitul Theodosie Veștemeanu cere 
dascălilor învățați ai locului să facă o copie și să întregească varianta 
Milescu. Așa s-a ajuns la situația ca tipografii/diortositorii moldoveni și 
munteni să aibă la dispoziție și varianta muntenească și pe cea 
moldovenească a textului. 

În versetul 4.29 din Facerea intertextualizarea se produce astfel: există 
o parte comună, în toate cele trei variante (Deci de veț lua și pre acesta de la 
fața mea și i se va întâmpla) și două intersecții lexicale: DP: răotate, 
întristăciune; NM: slăbiciune, scârbă = BB: slăbiciune, întristăciune. 

Decizia lui Șerban Cantacuzino de a nu trece în Predoslovie numele 
traducătorilor este un fapt împlinit. Dar trebuie remarcat că Daniil Andrean 
Panoneanul realizase, cum spune Virgil Cândea, prin traducerea sa, cel mai 
mare efort filologic făcut în Țările Române până atunci. 

Timpul a demonstrat că această variantă este, după afirmația 
filologului ieșean Vasile Arvinte, mult mai apropiată de limba română 
literară modernă decât varianta Milescu. 

 

4. Concluzii 
În final, se poate constata că enigmaticul scriitor român Daniil 

Andrean Panoneanul, pe lângă activitatea didactică și ecleziastică a fost 
implicat, ca traducător, în cele mai mari proiecte ale timpului: traducerea 
Învățăturilor lui Neagoe Basarab, considerată de slaviști cea mai importantă 
operă din întreaga literatură slavă sud-est europeană a secolului anterior;  a 
înzestrat societatea timpului cu un cod de legi solid și statornic, utilizat 
multă vreme în scaunele de judecată (Îndereptarea legii);  a tradus în 
varianta cea mai apropiată de normele limbii literare, textul Vechiului 
Testament, contribuind, cum s-a văzut, la editarea integrală a Sfintei 
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Scripturi în limba română. Nu știu dacă  în Târgoviște importanța lui este 
marcată corespunzător, dar dicționarele literare îl ignoră cu desăvârșire.  
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Titlul pe care l-am ales pentru prezentarea de față se vrea o 
chintesență a mai multora – Traducerea, un exercițiu intelectual și cultural / 
Traducătorul, alergător de cursă lungă / Traducerea ca formă de 
înstrăinare dinspre autor către consumator / Despre fața nevăzută a 
traducerilor și Poietica traducerii. M-am oprit la ultima variantă, care a 
devenit și prima, Poietica traducerii, pentru că mi s-a părut că răspunde cel 
mai bine la natura întrebărilor pe care se organizează structura oricărei 
traduceri: de la Cum este făcut mesajul ce urmează a fi tradus? Care îi este 
structura? la Cum facem cu mesajul de tradus? Ce facem cu el? 

Poietica traducerii trimite la acea față nevăzută a traducerilor, la 
procesul în sine de facere a unui mesaj de tradus, de realizare a transpunerii 
dintr-un idiom în altul. 

Generic, poietică înseamnă facere, datorată virtuților de a crea, de a 
produce, virtuți ale omului aflat „în ipostaza sa de homo faber, indiferent de 
domeniul în care și-ar savârși construcția”1. 

Cu alte cuvinte, am ales perspectiva traducerii ca operă pe cale de a 
se face așa cum o concepe, explicit sau implicit, traducătorul. Această 
perspectivă i se subordonează aceleia mai ample în care nu interesează atât 
obiectul facerii ca produs finit, cât facerea în sine, modul de producere cu 
tot ce presupune în dinamica lui, în primul rând realizatorul cu multiplele 
determinări care țin la fel de bine, de cele mai multe ori, de conștient și 
uneori de inconștient. Căci dincolo de primul nivel – cel mai vizibil și mai 
accesibil al chestiunilor de natură „tehnică” a formației traducătorului, există 
și o metafizică a actului traducerii – așa cum există, fundamental, o 

 
1 I. Mavrodin, Poietică și poetică, 1982, p. 17. 
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metafizică a actului creator, care nu se mai raportează la rațional, ci la 
stimuli ai inconștientului ce se exercită în sensibilitatea personală, în 
gusturi, tendințe, uneori chiar în prejudecăți care orientează înțelegerea într-
o direcție proprie. 

Alături de nivelul poietic se regăsesc nivelul poetic - imanent 
mesajului, deci al operei ca atare – și un ultim nivel, cel estezic (sau 
estetic, în terminologia lui René Passeron2), nivel al procesului de 
receptare a mesajului. 

Schema acestor trei nivele își are originea in teoria lui Paul Valéry 
legată de concepția asupra aceleiași triade:  

i. nivelul la care se produce opera; 
ii. nivelul operei ca obiect finit, produs spre a fi consumat; 

iii. nivelul la care este consumat obiectul produs, adică opera. 
Valéry a introdus pentru prima oară în literatură conceptul de 

poietică, fiind el însuși atât de tentat să-și studieze mecanismul propriei 
creații la care face referire într-o frază succintă: «Jʹai toujours fait mes vers 
en mʹobservant les faire» („Mi-am făcut întotdeauna versurile în timp ce mă 
studiam cum le fac”3). 

Experiența sa de a scrie a fost teoretizată în reflecțiile care au 
constituit obiectul Cursului ținut la Collège de France și care au apărut și în 
volumele Variété și Tel Quel. 

Disocierea dintre poetică și poietică, dintre „istoria literaturii” și 
„forma de activitate intelectuală ce zămislește operele înseși” este tranșată 
chiar în prima parte a Cursului de poetică, Introduction à la Poétique, în 
Prima lecție (cum o numește Valéry), din 10 decembrie 1937: 

„Dar, indiferent dacă deplângem acest lucru sau ne bucurăm de el, 
era autorității în artă a trecut de îndeajuns de multă vreme, iar cuvântul 
Poetică nu mai trimite aproape decât la ideea de reguli constrângătoare și 
învechite. Am crezut deci că pot relua cuvântul într-un sens legat de 
etimologia lui, fără a îndrăzni totuși să-l pronunț «Poietică», termen folosit 
în fiziologie pentru a desemna funcțiile hematopoietică și galactopoietică. 

 
2 R. Passeron, «La Poiétique», in : Recherches poiétiques I, 1975. 
3 P. Valéry, Introduction à la poétique, Paris, Gallimard, 1938 (trad. n.). 
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Vreau de fapt să exprim astfel simpla noțiune de a face. Facerea, acel 
poiein de care vreau să mă ocup este ceea ce se împlinește într-o operă și 
pe care-l voi limita la genul de opere numite «opere ale spiritului». Sunt 
cele pe care spiritul vrea să și le facă pentru propria-i folosință, utilizând 
întru aceasta toate mijloacele fizice care îi pot sluji”4. 

Observațiile lui Paul Valéry sunt cu atât mai interesante cu cât se 
fundamentează pe experiențe estetice intime: «Le poetè en fonction est une 
attente»5 („Poetul în starea de creație este o așteptare”). Iar așteptarea este 
duală în sensul în care o concepe teoreticianul Valéry: uneori există ceva ce 
se vrea a fi exprimat, alteori există un mijloc de exprimare ce vrea să fie 
servitorul a ceva. 

„Noi așteptăm – afirmă el – cuvântul neașteptat – și care nu poate fi 
prevăzut, ci numai așteptat. Trebuie să știi să aștepți cuvintele ce vor 
produce încântarea, vraja”6. 

Așteptare, alegere lucidă, refuzuri repetate, rezistență la tot ce e facil, 
sunt tot atâtea manifestări ale unui spirit în procesul creației. Minunile pe 
care inspirația le aduce, din când în când, în viața unui poet – e de părere 
Valéry – vor fi completate de meșteșugul lucid al artizanului limbajului 
poetic. „Nu cu idei se fac versurile, cuvintele sunt miezul lor”7 – fusese 
crezul poetic al lui Stéphane Mallarmé căruia i s-a raliat și Paul Valéry 
atunci când și-a îndreptat reflecția asupra laturii materiale a unei opere. 
De aceea, creatorul din sfera limbajului trebuie să fie, înainte de orice, un 
fin cunoscător al resurselor acestuia, al „acordurilor intime dintre sunet și 
sens”, al „efectelor psihice pe care le produc grupurile de cuvinte și 
fizionomiile cuvintelor”8.  

Concluzia lui Valéry nu va întârzia să apară: poezia va fi rodul unei 
alegeri și a unei strădanii combinatorii pe măsură. 

Dacă ne gândim mai bine, această viziune reprezintă, în sfera 
literaturii, ceea ce este teoria axelor limbajului în sfera lingvistică. Orice 

 
4 P. Valéry, apud Mavrodin I., op. cit. p. 66. 
5 P. Valéry, op. cit., (trad. n.). 
6 Ibidem. 
7 St. Mallarmé, Oeuvres complètes, 1945  (trad. n.). 
8 P. Valéry, op. cit. (trad. n.). 
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subiect de conștiință (și îl includem aici și pe creator sau pe traducător) are 
de partea sa variantele alegerii pe care i le oferă însăși axa paradigmatică, 
axă in absentia a limbajului, iar fiecare opțiune pentru un cuvânt sau altul se 
va efectua și în virtutea stării de presiune pe care alte cuvinte o exercită 
asupra cuvântului ce urmează a fi ales. Strădaniei pentru alegerea unor 
cuvinte potrivite i se alătură aceea a posibilităților combinatorii dintre cuvinte, 
care aduc, dincolo de constrângerile morfosintactice care se cer obligatoriu 
respectate, și posibilități cu ferestre de independență, adică virtualități de 
libertate valorizate sau nu de către purtătorul de mesaje lingvistice. 

În cadrul spectacolului acestei a doua axe a limbajului, axă 
sintagmatică sau in praesentia, vom asista la limitări sau depășiri 
combinatorii impuse fie de rigorile de îmbinare a cuvintelor, fie de 
schimbări a căror sursă o constituie intenționalitatea vorbitorului obișnuit, a 
creatorului sau, după caz, a traducătorului. Fiindcă, dacă acesta va rămâne 
sub stricta dependență a regulilor, principiilor și normelor lingvistice de tot 
felul, el se va cantona în sfera neutră a locurilor comune ale limbajului. Dar 
dacă va simți nevoia unei libertăți care să genereze schimbări destinate 
așezării cuvintelor în locuri nebănuite până atunci, el va stârni uimirea 
cauzată de percepția unei spuneri  aparte prin ineditul ei. Ca urmare, cu cât 
mesajul este mai clar și fără echivoc, cu atât sunt mai vizibile și regulile de 
probabilitate a apariției unor cuvinte, a principiilor de organizare 
prestabilite. Invers, cu cât structura mesajului este mai improbabilă, mai 
ambiguă, mai imprevizibilă și cu totul alta față de cea așteptată, cu atât 
perspectiva interpretativă este și ea depășită de schimbările survenite. 

Unele mesaje țin de ordine, de evidență. Este cazul mesajelor 
științifice, tehnice, cu utilitate practică, începând cu definiții și explicații 
tehnico-științifice și terminând cu banalul discurs despre, să spunem, 
semnalizarea rutieră. Acestea trebuie să fie și sunt înțelese într-un singur fel, 
fără ca, de altfel, să conțină posibilitatea unor neînțelegeri sau a unor 
interpretări personale. 

În alte cazuri, mesajele conțin, dimpotrivă, o bogăție ambiguă de 
semnificații care le conferă caracterul de „opere deschise”9 chiar prin faptul 

 
9 U. Eco, Opera aperta/L'oeuvre ouverte, 1965, pp. 15-30.  



31 
 

că vor fi interpretate în diferite moduri, cu toate că ireductibila lor 
singularitate nu va avea, prin aceasta, de suferit. În tipul acesta de mesaje 
există întotdeauna o disparitate între proiect (ca intenție inițială a 
creatorului) și rezultat. Ambiguitatea devine, în aceste mesaje, o finalitate 
explicită a operei. Esteticienii vorbesc chiar despre caracterul contradictoriu 
al operei de artă: ea este încheiată și, în același timp, deschisă unei 
pluralități de semnificații: pe de o parte este un obiect finit așa cum a fost el 
conceput de un autor prin configurația efectelor pe care le produce asupra 
inteligenței și sensibilității receptorului. Pe de altă parte, orice operă de artă, 
deși obiect finit, pretinde de la receptor un răspuns personal creator: el nu o 
poate înțelege fără să o re-inventeze împreună cu autorul ei. După starea de 
spirit proprie, consumatorul de artă va alege acea cheie de interpretare care i 
se va părea cea mai bună și va vedea în operă sensuri ce pot fi diferite de 
cele ale autorului sau de cele relevate lui într-o precedentă lectură. 

Când o operă se prezintă cu semnificații diverse, când are mai multe 
fețe și când poate fi înțeleasă în mai multe feluri, ea devine și mai 
interesantă, încărcându-se de fiecare dată cu aportul emoțional, imaginativ și 
cognitiv al interpretului. O astfel de operă devine o „operă deschisă”, 
întrucât reprezintă o continuă posibilitate de deschideri, ca o rezervă 
imprevizibilă de semnificații. «Il nʹy a pas de vrai sens dʹun texte»10 („Nu 
există un singur sens adevărat al unui text”) – este din nou o afirmație a lui 
Paul Valery care a jucat el însuși miza ambiguității. Dacă ne oprim, de pildă, 
numai asupra titlului volumului său de poezii Charmes11 ce joacă pe dublul 
sens „farmec” din limba franceză și „formulă magică”, din sensul primitiv al 
latinescului „carmen”, vom observa că miza pe ambiguitate este dată, într-o 
primă instanță, de alegerea cuvintelor înseși sau a acelor structuri care, deși 
turnate într-un tipar anume, trebuie să permită o multitudine de interpretări. 

Cu aceste două tipologii de mesaje are de-a face un traducător. 
Mesajele circumscrise primului tip, fiind univoce și lineare, nu dau mare 
bătaie de cap traducătorului format și informat, bun cunoscător al limbilor-
sursă și țintă, deoarece indicele de raționalitate, datele obiective ale 

 
10 P. Valéry, op. cit., (trad. n.). 
11 P. Valéry, Charmes, 1922. 
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mesajului de tradus se înscriu într-un singur sens al limbajelor de 
specialitate ale căror opțiuni lexicale, morfosintactice și pragmatice sunt și 
rămân, de regulă, invariabil aceleași. 

Dificultățile apar odată cu cel de-al doilea tip de mesaje – texte ce 
constituie mesaje fundamental ambigue cum sunt cele literare. Traducerea 
pornește de la un obiect deja constituit, având proprietăți structurale 
dependente de perspectivele de ansamblu sau de amănunt ale creatorului 
dintâi. Pentru ca imediat să apară și cel de-al doilea creator, traducătorul, cel 
care aplecându-se asupra textului inițial se străduiește ca prin reperele 
formației sale științifice din domeniul cunoașterii aprofundate a limbilor pe 
care le pune în contact să ajungă la propria-i operă, destinată să o reflecte 
cât mai subtil pe prima și, în egală măsură, să-și afirme propria identitate. 

În poietica sau devenirea noului obiect ce se conturează prin trecerea 
de la un idiom la altul, se luminează calea de acces către lucrul care este în 
curs să se producă, să fie șlefuit și care dezvăluie modul în care traducătorul 
reușește să creeze varianta personală ce o subsumează pe prima, dar, în 
același timp, îi afirmă și independența. Misiune deosebit de dificilă, dat 
fiind că traducătorul știe de la bun început că obiectul său reprezintă 
proiectul asupra unui obiect deja dat pe al cărui mesaj trebuie să îl transpună 
– pe de o parte cu o migăloasă minuție, pe de altă parte asumându-și 
condiția de prim receptor care aduce în scenă propria interpretare a 
obiectului – mesaj căruia îi ridică sau, dimpotrivă, îi sporește ambiguitățile. 
De multă pricepere, cunoaștere – și poate că nu am greși dacă am spune că 
și de mult har este nevoie. 

Traducătorul reacționează, prin modul său de a spune un discurs 
originar, cu iscusința că știe să facă și, mai ales, că știe ce face. El este 
responsabil și conștient că structurează prin obiectul său un prim text ce nu 
suportă să-i fie alterat mesajul, nu suportă să fie trădat, dar nici imitat într-o 
versiune mediocră sau, pur și simplu, comună. Mai știe, de asemenea, că 
între textul de tradus și textul tradus există un raport între ai cărui termeni 
diferența trebuie să fie continuu transgresată. O astfel de transgresiune îi 
este menită traducătorului prin misiunea sa , dezvăluind limitele până la care 
inițial acesta se poate mișca și, mai apoi, modul în care lucrul pe care nu el 
l-a făcut devine lucrul pe care însuși îl face. Dacă am extrapola, am vedea 
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trecerea ca bază semnificativă a oricărei relaționări cu imediatitatea noastră: 
de la ceva-ul cuiva către altceva-ul altcuiva. În axioma de față, traducerea 
oficiază relația dintre limba sursă reprezentată prin ceva-ul cuiva și limba 
țintă unde se metamorfozează în altceva-ul altcuiva. 

Despre metafizica însușirii a ceva ce nu este al tău, dar care, printr-
un proces creator devine într-un fel și al tău, a scris Gabriel Liiceanu în 
volumul Despre limită. Reflecțiile din fragmentele intitulate A hotărî în 
privința a ceva. Raportul cu lucrul / Raportul cu lucrul pe care nu eu (noi) 
l-am făcut / Raportul cu lucrul făcut de mine pot fi citite și ca o exegeză 
fericită a actului de a traduce. Eul din text îl vom lua cu sensul de eu12, 
traducătorul, adică orice traducător: 

„Hotărârea în privința a ceva pe care nu noi l-am făcut ia forma 
numirii. Numind lucrurile, le-am făcut să intre în raza proiectului meu și să 
devină elemente oricând utilizabile în acest proiect. Întrucât numirea este o 
preluare în proiect, ea este o formă a puterii. Cei puternici sunt cei care 
dau nume. Numirea lucrurilor pe care nu noi le-am făcut reprezintă 
preluarea lor în grijă. Numindu-le, mă angajez față de ființa lor, pe care o 
recunosc și o consacru tocmai prin faptul că o numesc. [...]” 

În lucrul pe care eu l-am făcut mă recunosc mai lesne decât în ceva 
nefăcut de mine. Cu toate acestea, lucrul pe care nu eu l-am făcut nu este 
străin de mine. 

Ordinea lucrului pe care nu eu l-am făcut intră în subordinea lucrului 
făcut de mine și este anulată în această subordonare. Lucrul pe care nu eu l-
am făcut și de care sunt legat prin temeiul nostru comun este împins spre 
periferie și, odată cu el, actul întemeierii noastre comune se mută (…). 
Lucrul pe care nu eu l-am produs devine „materie primă” și nu face decât să 
alimenteze ordinea centrală a fabricației. […] 

 
12 Ca morfem gramatical „vid” („a-referențial” sau cu „labilitate referențială”, cum s-a mai 
spus), Eu permite identificarea referentului și atribuirea valorii pragmatice corespunzătoare 
în funcție de semnificația frazei și, totodată, de sensul enunțului grefat pe parametrii 
enunțiativi care pot încadra mesajul în direcția decodării țintite de emițător, dar și a celei 
instituite de receptor. Eu realizează prin enunțul său o expresie ce poate fi descifrată, odată 
cu fiecare enunțare, într-o ipoteză semantică interpretativă ce îi incumbă nu numai 
emițătorului, ci și receptorului. 
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Ordinea lucrului pe care eu l-am făcut tinde să uzurpe ordinea 
creației și să se instituie ca regn al fabricației universale. Din clipa în care 
lucrul pe care nu l-am făcut a fost devorat de cel făcut de mine, eu rămân 
singur. Această singurătate este beția independenței și a puterii mele. Pentru 
că mi-am mutat temeiul în mine, pentru că sunt înconjurat doar de lucruri pe 
care eu le-am făcut, sunt puternic. Sunt puternic și singur.”13 

O lectură intertextuală a rândurilor de mai sus ar defini traiectoria pe 
care o are de parcurs traducătorul: de la lucrul care nu este al lui, pe care nu 
el l-a făcut, dar de care se simte legat într-o „întemeiere comună”, ajunge la 
lucrul lui trecând prin propria numire a lucrurilor grație cuvintelor față de a 
căror ființă se angajează cu întreaga lui ființă. Lucrul dintâi va deveni 
subordonat lucrului său, mai mult de-atât, chiar „devorat”, fapt care îi 
asigură traducătorului independența și puterea. 

La sfârșitul „lucrului” său, traducătorul este, asemenea oricărui 
autentic creator, puternic și singur. Puternic în ceea ce a zămislit și singur 
pentru că gloria ce vine ca răsplată a creației are gustul singurătății. 
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Demersul analitic prezent are ca obiectiv identificarea unor 
echivalențe la nivelul organizării (construcției) discursului, având ca 
termeni de comparație selecții din lirica eminesciană (texte-sursă) și 
traducerile corespunzătoare acestora (texte-țintă), în limba germană.   

Sistemul normativ al limbii române actuale, transpus în cea mai nouă 
gramatică academică, GALR (2008), un sistem eterogen, hibrid, conceput 
pe baze clasice, cu influențe lingvistice structuraliste analitice și generativ-
transformaționale, funcțional-pragmatice și discursive, include un sector 
teoretic distinct, de maximă noutate [comparativ cu clasica gramatica 
academică, GA (1963/1966)] dedicat organizării discursive, cu focalizare pe 
elementele specifice construcției discursului (GALR, 2008: 671-818). De 
asemenea, sunt abordate aspecte teoretice precum tipologia discursivă, 
principiile  organizării informaționale (tematice și/sau focale) și prozodice a 
enunțului, aspecte privind rolul punctuației la nivel frastic și transfrastic, 
implicațiile sintagmatice, fonetice, expresive și discursive ale acesteia 
(GALR II, 2008: 819-1002). 

Recurent în analiza propisă, conceptul de discurs are multiple 
interpretări, „accepții complementare și chiar contradictorii” (Rovența-
Frumușani, 2012: 25). Astfel, discursul, definit în opoziție cu noțiuni 
lingvistice clasice sau moderne: propoziție, frază, enunț, (con)text, 
povestire/istorie, limbă etc., noțiuni cu care este echivalent sau pe care le 
integrează în sfera sa conceptuală, este acceptat ca „o succesiune de fraze, 
[…] o unitate de comunicare ce ține de un gen discursiv specializat (roman, 
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articol de ziar, prospect turistic)” (Rovența-Frumușani, 2012: 26). Este atât 
rezultatul actului de actualizare (utilizare) a limbii în momentul 
vorbirii/enunțării, așa-numita convertire a limbii în discurs, cât și 
mecanismul care generează (sub aspect procesual) enunțuri frastice și/sau 
transfrastice, structuri semantico-sintactice (grupuri sau sintagme) 
complexe, texte.  

În teoria lingvistică actuală, orice actualizare a limbii în discurs, are 
ca rezultat un text, caracterizat prin coeziune, coerență, intenționalitate, 
acceptabilitate sau relevanță, informativitate (temă-remă, focus-topic), 
situaționalitate (intradiscursivă), intertextualitate (extralingvistică, 
extradiscursivă), caracteristici acceptate, în teoria de specialitate, drept 
standarde de textualitate (Baugrande, Dressler, 1981; Rovența-Frumușani, 
2012: 28). Identificarea acestor carateristici discursive/textuale se constituie 
într-o rețea metodologică, conceptuală și terminologică transdiciplinară, 
fundamentată pe baze lingvistice hibride (funcțional-pragmatice, 
cognitiviste), așa-numita analiză a discursului (AD) oral sau scris, 
lingvistică aplicată sau gramatică a textului, indiferent de tiparul textual 
analizat: literar, nonliterar, descriptiv, narativ, argumentativ etc. (DȘL, 
2001: 52). AD vizează decelarea semnificațiilor la diferite niveluri 
discursive: semantico-sintactic (structuri, sintagme/grupuri), semantico-
funcțional și pragmatic (elemente deictice, anaforice, determinanți, 
conectori etc.), morfosintactic (categorii gramaticale, funcții/poziții 
sintactice), în vederea conturării sensului, a mesajului general al textului. 

În măsura în care orice rezultat al enunțării (emis cu o intenție 
comunicativă, purtător de mesaj, decodificabil contextual) este considerat un 
discurs-text, putem considera și textul de factură lirică un tip de discurs 
specializat complex, cu o coerență globală, analizabil în grila AD, din 
perspective eterogene, complementare.  Constituit prin înlănțuirea de 
enunțuri propoziționale sau frastice ca orice alt text, caracterizat prin 
coeziune, respectiv, coerență globală și/sau secvențială, intenționalitate, 
acceptabilitate etc., discursul literar de factură lirică implică, în mod 
deosebit, distinct de celelalte tipuri discursive, limbajul figurat, prezența 
tropilor, saltul de pe axa sintagmatică a enunțului, prin înlănțuiri 
paradigmatice, pe coordonate imaginative nebanuite la  simpla receptare a 
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textului. Măiestria poetică ocultează semnificații profunde în textul propriu-
zis, cu intenția de a transmite indirect mesaje, pentru a surprinde receptorul 
posibil, pentru a-l sensibiliza, pentru a-l incita în decodificarea rețelei de 
sensuri, vibrând la înțelegerea acestora. Emițătorul-poet integrează în 
germene (proiectează) un feed-back posibil, o virtuală comunicare 
biunivocă, multivocă între planuri (temporale, spațiale, conceptuale, 
sensibile etc). 

Considerând textul poetic o structură analizabilă din punct de vedere 
discursiv, propunem analiza comparativă a unor structuri sintagmatice 
semnificative din lirica eminesciană, traduse în limba germană. Acest 
demers presupune idntificarea unor elemente de organizare discursivă în 
texte-sursă (fragmente din poeziile eminesciene) și în echivalentele acestora, 
texte-țintă, traduceri paralele ale textului-sursă, în limba germană, publicate 
în volumul Gedichte1 (1989). Pornind de la premisele lingvistice moderne 
(gramatica generativă, gramatica universală2, lingvistica/ gramatica 
cognitivă3), conform cărora „traducerea înseamnă înlocuirea reprezentării 
unui text într-o limbă printr-o reprezentare a unui text echivalent într-o a 
doua limbă, textele în limbi diferite putând fi echivalente într-o anumită 
măsură (total sau parțial), în funcție de diferite niveluri de prezentare 
(echivalență în ceea ce privește contextul, semantica, gramatica, lexicul 
etc.) și de anumite trepte (echivalență la nivel de cuvânt, de expresie, de 
propoziție)” (Bell, 2000: 24-27), selectăm din/în textele propuse secvențe 
echivalente, izomorfe4 în plan traductologic, pentru a decela, în analiza 

 
1 Volum omagial, conținând traduceri paralele ale poeziilor consacrate din repertoriul 
eminescian, realizate de vorbitori (ne)nativi de limba română și/sau de limba germană. 
2 „Concept specific gramaticii generative, subliniind, dincolo de diversitatea structurală a 
limbilor, existența unui fond comun […], explicabil prin partea înnăscută a limbajului 
uman, o facultate a limbii cu care sunt înzestrate toate ființele umane” (DȘL, 2001: 243). 
3 Lingvistica cognitivă subordonează facultatea general umană de limbaj capacității 
cognitive a utilizatorilor de limbaj. (Talmy, 2000). 
4 Izomorfism, „Teză a lingvisticii moderne care susține paralelismul total sau parțial între 
structuri diferite […], între două structuri semantice în limbi diferite […]” (DSL, 2001: 
277); alomorfism, „diferențe de ordin structural între anumite limbi” (Oglindă, Sobol, 
2015: 10), (Manoliu Manea, 1973: 93-97); (Hjelmslev, 1961: 50-51; 1967: 97-101). 
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constrastivă5, (cvasi)echivalențe discursive între elementele specifice 
organizării discursului, așa cum sunt acestea definite în perspectivă 
normativă actuală, în gramatica academică a limbii române.  

Astfel, GALR (2008) propune următoarele tipuri de structuri 
recuperabile și analizabile în AD, sub titulatura „Aspecte ale construcției 
discursului: afirmația, negația, modalizarea, deixis, anafora, tipurile de 
conectori frastici și transfrastici, repetiția, anacolutul, construcțiile 
incidente, elipsa, imbricarea” (GALR II, 2008: 671-818), pe care le 
evidențiem în textele selectate din lirica eminesciană și în traducerile în 
limba germană ale acestora, ca structuri echivalente, respectiv cvasi- sau 
nonechivalente. 

 

1. Afirmația6/ Negația7 
Text-sursă  

(Eminescu, 2014: 96, 407)
Text-țintă  

(Eminescu, 1989: 9, 110) 
Retroversiune8 Observații 

„Astfel zise 
mititica, […] 
Eu am râs, n-am zis 
nimica.” (Floare 
albastră) 

„Solche Worte 
sprach die Kleine, 
[…] Ich lachte,  
Aber antwort gab 
ich keine.” (trad. 
Lotte Berg) 

Astfel de vorbe a 
rostit mititica, 
Eu am râs,  
Dar nu am dat 
niciun răspuns. 
(trad. n.) 

(Cvasi)echivalență la 
nivel discursiv: 
Afirmația și negația 
sunt preluate în 
traducere, sintagmele 
verbale fiind diferite la 
nivel lexico-semantic, 
dar echivalente. 

„-Ce te legeni, 
codrule, […]? 
  -De ce nu m-aș 
legăna, […].” (Ce 
te legeni) 

„Wäldchen, warum 
wiegst du dich […]? 
Warum sollt` ich 
mich nicht wiegen? 
(trad. Zoltán Franyó) 

Codruțule, de ce 
te legeni? 
De ce nu m-aș 
legăna? (trad. n.) 

Echivalență discursivă: 
Construcțiile 
afirmative/negative 
sunt echivalente în 
ambele texte. 

 
5 „Tip de analiză efectuată cu metodele structuralismului, constând în compararea 
organizării a două limbi cu scopul identificării, pe niveluri lingvistice (fonologie, 
morfologie, sintaxă, lexic) a zonelor de contrast și a celor cu organizare identică […]” 
(DSL, 2001: 52).  
6 „Termen nemarcat al raportului polar afirmativ/negativ, descriind o stare de lucruri, o 
acțiune sau un obiect ca existente; indicată prin absența mărcilor negației” (GALR II, 
2008: 671). 
7 „Procedeu lingvistic (gramatical) acționând în plan semantic-referențial și enunțiativ; 
indică în mod explicit nonexistența unor stări de lucruri, fapte, obiecte; o contraaserțiune; 
membru marcat prin prezența mărcilor negației” (GALR II, 2008: 680) 
8 „Retraducerea unui text în limba din care a fost tradus.” (MDA II, 2010: 700). 
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2. Modalizarea9 
Text-sursă 

(Eminescu, 2014: 425) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 57- 81) 
Retroversiune Observații 

„Eu nu te pot 
pricepe […].” 
(Luceafărul) 

„Ich kann dich 
nicht verstehen 
[…].” (trad. Alfred 
Margul-Sperber) 

Eu nu te pot 
înțelege/ pricepe 
(trad. n.) 

Echivalență discursivă: 
construcții 
modalizatoare  
echivalente în ambele 
texte. 

„Ea trebui de el în 
somn  
Aminte să-şi aducă 
[…].” 
(Luceafărul) 

„Im Schlafe kam es 
ihr, dass fern 
Sie wieder sein 
gedachte […].” 
(trad. Alfred 
Margul-Sperber) 

În somn i-au 
(re)venit, de atât 
de  departe 
gândurile (trad. 
n.) 

Nonechivalență 
discursivă: construcția 
modalizatoare nu se 
regăsește în traducere. 

„Im Schlafe musste 
sie von fern,  
Des Fürstensohns 
gedenken […].”  
(trad. Zoltán Franyó) 

În somn trebui 
ea, de departe/ să 
își amintească (de 
fiul) de prinț 
(trad. n.) 

Echivalență discursivă: 
construcții 
modalizatoare  
echivalente în ambele 
texte. 

„Dar voi să ştii 
asemenea  
Cât te iubesc de 
tare;” (Luceafărul) 

„So wisse denn fortan, 
wieweit Ich meine 
Liebe Büße!” (trad. 
Alfred Margul-Sperber) 

Deci, să știi de acum 
înainte, fără margini/ 
îți dedic iubirea mea 
(trad. n.)  

Nonechivalență 
discursivă: construcția 
modalizatoare nu se 
regăsește în traducere. 

 

3. Deixis10 
Text-sursă 

(Eminescu, 2014: 96, 407) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 9, 110) 
Retroversiune Observații 

„Acolo-n ochi de 
pădure, 
Lângă balta cea 
senină […].”  
(Floare albastră) 

„Nur des Waldes 
Aug wird blitzen, 
Aus dem weichen 
Schilfgeschmeide, […].” 
(trad. Lotte Berg) 

Numai ochii 
pădurii vor 
sclipi/scânteia, 
Din stuful moale 
(trad. n.) 

Nonechivalență 
discursivă: elementele 
deictice prezente în 
textul-sursă nu se 
regăsesc în traducere. 

„Peste vărf de 
rămurele 
 […].” (Ce te 
legeni) 

„Über meine 
Gipfel […].” (trad. 
Zoltán Franyó) 

Peste vărfurile 
mele (trad. n.) 

(Cvasi)echivalență la nivel 
discursiv: elementele 
deictice sunt preluate parțial 
în traducere, dar sunt 
echivalente. 

 
9 „Categoria semantică, parțial gramaticalizată, care exprimă raportarea locutorului la un 
conținut propozițional, atitudinea sa cognitivă (epistemică), volitivă (deontică) sau 
evaluativă (apreciativă) față de stările de lucruri, reale sau potențiale, descrise prin 
limbaj” (GALR II, 2008: 702) 
10 „Ansamblul modalităților de expresie care asigură ancorarea mesajului lingvistic 
(enunț) în situația de comunicare în care este produs” (GALR II, 2008: 727) 
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4. Anafora11  
Text-sursă 

(Eminescu, 2014: 160) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 18, 16) 
Retroversiune Observații 

„Tresărind în 
cercuri albe 
  El cutremură o 
barcă.” (Lacul) 

*„Aufgerührt in 
weißen Kreisen 
Schüttelt er ein 
Boot.” (trad. 
Roland Erb) 

Agitat în cercuri 
albe 
El scutură o 
barcă. (trad.n.) 

Echivalență 
discursivă: structura 
anaforică este 
preluată în traducere. 

„Zitternd, wo in 
weißen Kreisen 
Wellen eine 
Barke kosen.” 
(trad. Mite 
Kremnitz) 

Termurând, 
unde în cercuri 
albe 
Valurile 
mângâie o 
barcă. (trads. n.) 

Nonechivalență la 
nivel discursiv:  
elementul anaforic 
nu  este preluat în 
traducere. 

 

5. Conectorii (trans)frastici12 
Text-sursă 

(Eminescu, 2014: 425) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 57-81) 
Retroversiune Observații 

„Ei, Cătălin, acu-i 
acu![…].” 
(Luceafărul) 

„Er, Cătălin, nur 
ran, mit List!” 
(trad. Zoltán 
Franyó) 

El, Cătălin, 
doar fugi/tâșni, 
cu viclenie 
(trad. n.) 

Nonechivalență 
discursivă: conectorii 
(trans)frastici nu sunt 
preluați în traducere. 

„În vremea asta, 
Cătălin […].” 
(Luceafărul) 

„Doch Cătălin 
[…].” (trad. 
Alfred Margul-
Sperber) 

Dar Cătălin 
(trad. n.) 

Nonechivalență 
discursivă: conectorii 
(trans)frastici nu sunt 
preluați în traducere. 

„Indessen […] 
Cătălin […].” 
(trad. Zoltán 
Franyó) 

Între timp, 
Cătălin (trad. 
n.) 

Echivalență 
discursivă: structura 
anaforică este 
preluată în traducere. 

 
 
 

 
11 „Relația dintre două elemente lingvistice, în care cel care apare ulterior în discurs 
(anaforic) nu are un sens de sine stătător, ci este interpretat semantico-referențial prin 
raportare la elementul apărut anterior (antecedent, sursă), preluând total sau parțial 
valoarea referențială sau sensul contextual al antecedentului.” (GALR II, 2008: 749). 
12 „Clasă eterogenă de elemente lexico-gramaticale cu rol în articularea relațiilor 
gramaticale (sintactico-semantice) și/sau pragmatice dintre componentele discursului care 
se situează la nivel frastic sau transfrastic.” (GALR II, 2008: 767). 
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6. Repetiția13 
Text-sursă  

(Eminescu, 2014: 407, 240) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 110, 101) 
Retroversiune Observații 

„Și se duc pe rând, 
pe rând, […], 
Și se duc ca clipele 
[…].”  
(Ce te legeni) 

„Sie entschwinden 
Zug um Zug, […], 
Und wie 
Augenblicke ziehn, 
[…]” (trad. Zoltán 
Franyó) 

Ele dispar pas cu 
pas/ și cum clipele 
trec (trad. n.)  

(Cvasi)echivalență la 
nivel discursiv: 
repetiția este recuperată 
în textul-țintă, dar nu 
echivalentă la nivel 
lexico-semantic. 

„Mai departe, mai 
departe, 
Mai încet, tot mai 
încet […].” 
(Peste vărfuri) 

„Weiter, weiter 
[…], 
Leise, leise […].” 
(trad. Hans Mokka) 

Mai departe, mai 
departe,/ încet, 
încet (trad. n.) 

Echivalență discursivă: 
repețiția este preluată 
în traducere, cu o 
omisiune a gradului de 
intensitate, în contextul 
adverbial final. 

 

7. Anacolutul14 
Text-sursă 

(Eminescu, 2014: 160) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 16) 
Retroversiune Observații 

„Lacul codrilor 
albastru 
 Nuferi galbeni îl 
încarcă;” (Lacul) 
  

„Schweigsam ist 
der See, der blaue, 
Schwer trägt er an 
gelben Rosen, 
[…].” (trad. Mite 
Kremnitz) 

Tăcut este lacul, 
cel albastru, 
Greoi poartă el 
trandafiri galbeni, 
[...]. (trad.n.) 

Nonechivalență 
discursivă: 
anacolutul nu este 
preluat în traducere. 

 

8. Construcțiile incidente15 
Text-sursă 

(Eminescu, 2014: 360) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 49-57) 
Retroversiune Observații 

„Şi să ştii că-s 
sănătos, 
Că, mulţămind lui 
Cristos, 

„Wisset denn, ich bin 
gesund, 
Gott erhielt mir 
meinen Mund 

Atunci să știi, eu 
sunt 
sănătos,/Dumnezeu 
mi-a luat gura/ și te 

Nonechivalență 
discursivă: construcția 
incidentă nu este 
recuperată în textul-

 
13 „Reluarea o dată sau de mai multe ori a unui component al discursului (sunet, cuvânt, 
sintagmă, propoziție, enunț); reluări gramaticalizate la nivel lexical, gramatical, semantic, 
pragmatic-discursiv.”( GALR II, 2008: 778). 
14 „Fenomen sintactic manifestat prin discontinuitate în construcția propoziției sau a frazei, 
o deviere de la normele sintaxei […]; izolarea fonetică și sintactică a unei părți a enunțului 
și modificarea construcției sintactice după un alt tipar, cu unele consecințe pragmatice și 
stilistice.” (GALR II, 2008: 797). 
15 „Inserția unei structuri sintactice suplimentare, nelegate sintactic, în componența unui 
enunț, pe care, de obicei, îl întrerupe sau îl suspendă.” (GALR II, 2008: 802). 
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Te sărut, Doamnă, 
frumos.” 
(Scrisoare III) 

Und der küsst Euch 
jederstund.” (trad. 
Konrad Richter) 

sărută în fiecare 
clipă/oră (trad. n.) 

țintă. 

 

9. Elipsa16  
Text-sursă 

(Eminescu, 2014: 351) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 41-44) 
Retroversiune Observații 

„La-nceput, pe când 
fiinţă nu era, nici 
nefiinţă (*nu era), 
[…].” (Scrisoare I) 

„Hin zum Anfang, 
da kein Sein noch 
und kein Nichtsein 
wirkend war” (trad. 
Konrad Richter) 

Spre/la început, de 
vreme ce nici ființă 
și nici neființă nu 
exista (trad. n.) 

Echivalență discursivă: 
elipsa este preluată în 
traducere. 

„Fu prăpastie? 
(*Fu) genune? Fu 
noian întins de apă?  
N-a fost lume 
pricepută şi nici 
minte s-o priceapă 
(*n-a fost), […].” 
(Scrisoare I) 

„Waren`s Klüfte? 
Waren`s Schlünde, 
(*Waren)tiefenlose 
Wassertiefen? War 
ein Geist, es zu 
begreifen, als 
Begriffe selbst noch 
schliefen?” (trad. 
Konrad Richter) 

Au fost prăpăstii, 
au fost abisuri, ape  
foarte adânci? A 
fost o minte/un 
spirit să înțeleagă 
că dormeau însăși 
conceptele? 

(Cvasi)echivalență la 
nivel discursiv: elipsa 
este recuperată în 
textul-țintă, dar nu este 
situată în aceeași 
poziție, pe axa 
sintagmatică. 

 

10. Imbricarea17 
Text-sursă 

(Eminescu, 2014: 425, 357) 
Text-țintă 

(Eminescu, 1989: 57-81, 45-48) 
Retroversiune Observații 

„Ea /trebui/ de el în 
somn  
Aminte să-şi aducă 
[…].” 
(Luceafărul) 

„Im Schlafe mußte sie 
von fern,  
Des Fürstensohns 
gedenken […].”  
(trad. Zoltán Franyó) 

În somn trebui 
ea, de departe/ să 
își amintească (de 
fiul) de prinț 
(trad. n.) 

Echivalență 
discursivă: 
construcția imbricată 
este recuperată în 
textul-țintă. 

„[…] că  Ramses 
/trebuia/ să fi 
murit.” 
(Scrisoare II) 

„[…] dass auch 
Ramses einst 
verschied.” (trad. 
Zoltán Franyó) 

...că și Ramses a 
murit o (singură) 
dată (trad. n.) 

Nonechivalență 
discursivă: 
imbricarea nu este 
recuperată în textul-
țintă. 

 

 
16 „Fenomen sintactic specific oralității care constă în omisiunea voluntară sau 
involuntară, din structura unei construcții exprimate, a unuia sau a mai multor componente 
recuperabile semantic.” (GALR II, 2008: 807). 
17 „Împletirea unui enunț propozițional subordonat cu enunțul propozițional regent; 
fenomen sintactic care constă, prototipic, în suprapunerea parțială a două unități 
sintactice ale frazei aflate în relație de dependență, prin integrarea unui component sau a 
unui grup de componente în ambele structuri propoziționale.” (GALR II 2008: 812). 
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Koller (2004: 214-265), Oglindă, Sobol (2015: 24-25) propun, în 
teoria, respectiv, practica traductologică actuală, cinci tipare de traducere, 
corespunzătoare următoarelor tipuri de echivalență discursivă: denotativă 
(corespondență în plan semantic, ideatic), conotativă (echivalență la nivel 
lexico-semantic și/sau stilistic), textual-normativă (identitate structurală 
gramaticală, semantico-sintactică și/sau morfosintactică), pragmatică 
(trensferul intenției comunicative a autorului, în textului-sursă), formală 
(echivalență formală, conservarea muzicalității, ritmului, rimei, accentelor etc.).  

În analiza comparativă realizată supra sunt identificate cazuri de 
echivalență conotativă, formală și/sau textual-normativă, în traducerea 
elementelor de construcție a discursului, în secvențele din lirica 
eminesciană, în limba germană.  În cazurile de (cvasi)echivalență discursivă, 
tiparul de traducere poate fi denotativ sau pragmatic. Există, în traduceri 
paralele ale aceluiași fragment liric, situații de echivalență sau de 
nonechivalență, ceea ce demonstrează variabilitatea contextuală a procesului 
de traducere a unui text liric într-o limbă străină (nativă sau nenativă), sub 
condiția subiectivității traducătorului, determinată de factori cognitivi, 
psiho-socio-culturali etc., de intenționalitatea acestuia și de modul de 
raportare la opera tradusă, în sine, la autorul acesteia etc. Toate aceste 
condiții, variabile, determină apariția acelor cazuri de echivalență, cvasi- 
și/sau noneechivalență discursivă identificate în exemplele analizate, 
coroborate fiind, desigur, de specificul limbii țință (limba germană), la nivel 
structural, smantico-sintactic, morfo-sintactic, lexico-semantic,  funcțional-
discursiv etc., în comparație cu limba sursă, limba romantismului 
eminescian, uneori, intraductibil. 
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1. Rromii din Belarus 
Despre informațiile generale asupra rromilor din Belarus am scris 

deja în articolul SUMI, Yusuke, 2018, „Termeni românești în graiul 

rromilor din Belarus”, in: Roxana-Magdalena Bârlea, (coord.), Cultură și 

comunicare, vol. 5, București: Editura Muzeul Literaturii Române, pp. 51-59, 

așa că nu vom repeta informațiile respective în paginile de față. 

 

2. Despre autor 
Autorul textului pe care îl vom prezenta în cele ce urmează, adică 

traducatorul fragmentului poveștii Alice în Țara Minunilor, este un bărbat 

necunoscut în mediile literare ale locului. Citez de acolo: 

 

„Informatorul este un rrom muzicant de 60 ani, născut în Minsk. El 

declară că e este din neamul холодорэ (haladore). Spune că stramoșii lui 

au venit din Ucraina, în 1935. Pe atunci, în Minsk nu trăiau mulți rromi. 

Erau doar familia lui Солдатенко (Soldatenko) și o altă familie – 

Пранота. Înseamnă că familia lui a avut un rol principal în privința 

formării comunităților rromilor din Minsk. Neamul sau холодорэ este 

menționat de Bartoș, după cercetarea ei de pe teren. Până acum nu am 

găsit documente care ar atesta existența neamului холодорэ în Minsk, 

înainte de 1935, când trăiau bunicii informatorului. Numele de familie al 

informatorului este, evident, din cuvântul „soldat”. Iar numele neamului 
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холодорэ, foarte probabil, este din cuvântul rrom xela(v)do, care 
înseamnă „soldat”.” 

Este adevărat că au venit din Ucraina, dar familia bunicului, cât și 
familia bunicii au fost de origine polonă. Așa că, de fapt, bunicii au fugit din 
Polonia, au trecut prin Ucraina și așa au ajuns la Minsk, în Belarus.  

Conform unui recensământ din anul 1926, numărul familiilor rrome 
din Minsk era de 10, în total, adică 6 familii sedentare și 4 familii nomade, 
iar numărul total al membrilor acestor familii era de 50 de persoane1. Într-
adevăr, după cum mi-a povestit Soldatenko, rromii din Minsk erau foarte 
puțini în vremea când familia lui s-a mutat în centrul orașului Minsk.  

 

3. Alice în Țara Minunilor în limba rromani 
Alice în Țara Minunilor, în limba engleză Alice's Adventures in 

Wonderland, este un roman fantastic scris de autorul britanic Lewis Carroll 
și publicat în anul 1865. Despre această carte nu sunt necesare prea multe 
explicații, pentru că lucrarea este cunoscută la nivel mondial. 

Traducerea acestei povești în limba rromani apare abia în anul 2018 
(Виктор Шаловало (trans.), 2018, Сыр Алиса Полея кэ Чюдэнгири Пхув, 
Dundee: Evertype). Prima versiune în limba rromani, a fost în ceea ce 
specialiștii numesc „North Russian Romani (Ruska Roma), the dialect of the 
Moskow (Russian) Roma”2, după un intermediar din rusa clasică, realizat de 
Nina Mikhailovna Demurova3.  

Pe de altă parte, versiunea lui Soldatenko este bazată pe traducerea 
rusă a lui Vladimir Nabokov, scriitorul american de origine rusă, cunoscut 
ca autorul romanului Lolita (Льюис Кэрролл, (перевод В. Набокова), 
1976, Аня в стране чудесё, Берлинь: Издательство Гамаюнъ.). 
Soldatenko a tradus primele trei capitole în limba sa maternă și anume, în 
graiul rromani din Minsk, fără să fi reușit să ducă la capăt demersul său.  

Ceea ce vom prezinta aici reprezintă primul dintre cele trei capitolele 
pe care la reușit să le traducă. 

 
1 Калинин, 2005, p. 87. 
2 Шаллвало, 2018, p. XXIX. 
3 Ibidem, p. XXX. 
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4. Textul  
Dăm mai jos textul tradus de către I. Soldatenko, în anul 2020. 
ГАНКА ДЭ РЫГ ЦУДАУ 
 
Шеро 1. Цырко дэ кроликоскиро кхероро 
 
Ганкаке исыс скучнес тебешес пе чар паше пхеняте; молы дуй 

ей подыхтя дэ книжка, але дэ латэ наисыс патринки и нисаво 
ракирбе. «Песо да книга кели нане патринки и нисаво ракирбе?» - 
подуминдя Ганка. Исыс дасаво тато дывес со лате закренцындяпе 
шеро, и ей камья тесувел. Ей подумендя дэ песте, теуштел и 
тенакушел парне лулудя и теспхандел лендыр вянко, сыр катырда, 
проухтя паше лате парно Кролико лолэ якхенца. Дэ дава нисо дасаво 
нане; подуминдя Ганка и теды, кели ушундя, со Кролико ракирла 
песке телэ нак: Девла, Девла , мэ чачипнаса спознинавапе.» (Нэ 
дурырыдыр зрыпирдя со зверы, наракирэн и адава дикес, али дэ дава 
часо ей думиндя, со дякэ и треби.) Кели Кролико вытырдыя часы 
кисыкатыр дэ жилетка и, подехья пэ ленде, и поурняндыя дуридыр, 
теды кэ Ганка явья думка, со ей никели на дыхтя, собы кроликостэ 
тэявен часы и кисык, собы лен тэчхувес. Ей подоухтя и поурняндыя 
палэ лестэ пир да фэлда и здыхя, сыр ев прыгниндя дэ баро кхероро 
тэлэ кусто мурэнца.  

Ганка шереса сухтя палэ лэстэ, и на подуминдя, сыр лакэ 
приджалапэ, тэвырысес палэ пэ парно свэто. Дром исыс сыр тунэле, 
а тэды скустяпэ дэ доло-дякэ, со Ганка на згвалтындя, сыр ужо 
тердиндуй пэрлас карик-да, сырбы попэя дэ ганинг. 

Нэ, со , ганинг исыс зуралес тасадо, ци ей пэрлас сыр бы 
насыгес: латэ пирэ дром исыс часо тэопдыкхэспэ и тэподуминес, со 
дурыдыр явэла. Екфыдыр ей подыхья дэ доло, соб тэджинел, со ла 
ужакирла, нэ всаек со дык со на дык ни со на сдыкхэса; тэды ей 
подыхтя пэ стяны дэ ганинг и здыхтя, со пэ лэндэ бут палицы; кай 
наздыкхеса пэ кручки исыс обладэ геаграфическэ патря и патринки. 
Ей пэрлас дэ доло дякэ локхес, со сухтылдя пирэ дром екхэ полкатыр 
скрынка гудлыпнаса, нэ ей исыс пусто. 

Ей нак[а]мья ла тэчхурдел, соб тэнаумарэл конес-да пэ доло, и 
пал дава ей умаладя ла дэ ек откердо шкафо, кели ей машкир лэндэ 
пэрлас. «Нели-подуминдя Ганка, -пасля дасаво керебэ мангэ наявела 
даранес тэпэрав ганкендыр! Сыр кхерэ явэна манца явена тэшаренпэ! 
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Со ганки! Келиб мэ тэсухтав долостыр, и тэды на заровавас! Окэ, 
Сыр.»  Пэрава, пэрава, пэрава…..кицык явава тэпэрав? Камамас бы 
мэ тэджинав, кицы вэрсты мэ скердем-пхендя ей зуралес. - 
Варикайда,мэ подгэем кэ цэнтро пхув. Ада исы кайда шов бара 
вэрсты, Нэ, мэявэл дякэ…... (Ганка келида, высыклякирдя кицык да 
дасавэ рэчи кай сыклякирна чхаерен, мэк какана и натреби дава 
тэракирэс,нэ ей далеса исыс дошады.)  Нэ адава чачуно дром,нэ 
ракирбэ дэ дова пэ саво буглыпэ ти длынгипэ мэ исы? (Ганка 
наджиндя со дасаво буглыпэ ти длынгипэ,нэ ей шардяпэ далэ 
лавенца.) Праз набаро часо ей лэя тэдумин дэ шундипэ: - А со явела 
кели мэ проперава дрэ пхув? Сыр сабныткес выджала кели мэ явава 
пэ до рыг машкир манушендэ, кай сарэ псирэн пэ щеро! Нагожес 
дыкхелпэ.  (Дава моло ей зрадындяпэ со ла никон нашундя: Бо дава 
лав исыс налачхо.) Нэ мангэ приджалапэ тепхучав сыр кхарлапэ 
ленгири рыг; Кадая лачхи, манушны, тэпхэнэл мангэ, карик мэ 
попэем: дэ Австралия ти дэ нэви Зеландия? (Адай ей закамья 
тэприбэшэс-али наисыс песо!) Енэ со ман палэ дылынятэ рикирна! 
Фыдыр навава тэпхучав; Кайда сдыкхава явэла начхиндо.  

Пэдоло, пэдоло, пэдоло…...Барэ керибнастыр Ганка зноу 
заракирдя. «Дадывэс бевеле Дина, чачипнаса, явела, би миро 
тэскучин; (Дина исыс кошка.) «Думинава со палэ чае на забистрена 
теначхувес лакэ тхуд дэ чароро. Дина лачхи, келиб ей тэявел,адай 
манца! Мышен дэ воздухо нанэ, нэ ей ухтыласбы летучена мыша! 
Ати хана коты летученен мышен? Кели на, пирэ со енэ по крыши 
псирна? «Адай Ганка лэя тэзасувэл и лэя тэракирэл абысо: Дурыдыр 
лава пэнтэндепэ и выджалас варисаво дылнипэ: летуче кошки мыши 
пэ крыша…..Ей сарэса засутя, сыр лакэ явья суно, со ей псирла 
тэлэваст Динаса и вса пхучела латыр: Пхен Дине, чачипнаса; хаян ли 
ту летученен мышен…..- нэ адай……     

Бух!Бух! 
Сыр Ганка ятьха бэшты пэ куча листы? Бутыр ей напэрлас. Ей 

сарэса напакадяпэ и адайже уштыя пэ гэра. Подыхья упрэ- удой исыс 
калы рат. Ангил латэ исыс явир дром, кай дэ дурипен ей дыкхелас 
Кроликэскирэ псикэ, сыр, ев нашелас. Ганка вихроса поурняндыя, 
палэ лэстэ и ушундя, сыр еу, кели зарискирдя палэ рыг: «Ох мирэ 
канорэ и вэнсики,» сыр стемниндяпэ! Ей исыс сарэса пашэ лестэ, нэ 
обгия вэнгло, и сарэса нашадя лэс. Ей попэя дэ низко зала, 
кай хаченас бут яга, пэ потолко. Машкир дава зало исыс бут вудара, 
нэ енэ исыс сарэ закердэ! И дуридыр кели ей прогэяпэ ангил и палэ 
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тэ пробиндя вудара ек, палэ ек, ей выгия пэ центро зало, и ровелас 
пхучелас пэс, сыр же мангэ датыр тэвыджав, нэ адай ей сдыхтя ангил 
пэстэ скаминдоро пэ трин гэрорэ, ев исыс саро скердо грубонестыр 
стеклостыр. Пэ лэстэ ни со найсыс, акрамя сунакуно клыдыноро. И 
Ганка думинас, со клыдыноро поджалас кэ савида вудар, кай ей на 
откерлас. Нэ сарэ замки исыс барэ, и клыдын на откерелас. Кели 
обгэя зало явир моло, ей попея фиранки, кай надыхья гаридыр,а пал 
дая фиранка исыс набарэ вудара. Ей учхудя сунакуно клыдыноро дэ 
замко- и ев подгея. Ганка откердя вудара и здыыхья, со ев лыджал дэ 
венско дроморо барипнаса сыр крысино норка. Ей тэрдия пэ чанга и 
подыхья дур ангил пэстэ, и удыхья дэ крэнгло набари яг, гожо 
садо.Сыр ла потырдыя удорик да калэстыр залостыр,сыр лакэ 
закамьяпэ тэпоявес удой машкир далэ барэ гоже лулудя и шилалэ 
парнэ фантаны. -Нэ лакиро шеро нарестя дэ вудара. «А кели и 
проджалас,» -подуминдя чорори Ганка,то всаек би псикенгеро дур 
науджаса. Нэ сыр бы мэ камьем барьятыр текераупэ тыкняса, сыр 
поддыкханы труба! Келиб мэ тэджинав, сыр дава текерав мэ бы дава 
скеравас.» Нэ подыкхенте дасаво диво скердяпэ палэ дава часо, со 
Ганка наподуминас дава дэ пэскири годы. Потэрдия паше вудара, нэ 
и гия палэ кэ скаминдоро, всак думинас палэ пестэ, со латхэлас пэ 
лэстэ савода явир клыдын,ти савода лыл кай начхиндо, кай мануша 
каменас тэджинен, сыр тесчхувенпэ дэ дыкханы труба; нэ дэ дава 
моло ей сдыхья пэ лэстэ скляначка (сави гаридыр найсыс, - 
подуминдя Ганка), и пэ бумажно ярлыко припхандо кэ 
кирлоро, исыс начхиндо барес и гожес дуй лава: Выпи Ман, «сыр 
локхес тепхенес;» Выпи ман, нэ гудьвари Ганка накамья дава 
текерэл.» Подыкхава ци, начхиндо пэ лэстэ ядо, пхендя ей. Ей 
рипирлас, сыр гиндя савода роспхэнэпэ пал чхаворендэ, савен ханас 
дикэ зверы,пал дова, со енэ нашундэ пэскирен друген. Кели зуралес 
чхинеса васт чхурьяса,джала рат,ци выпьеса штеклатыр, кай 
начхиндо ядо, то всаек занасвалеса. Нэ дэ дава моло пэ штеклыца 
найсыс, ни со начхиндо, и Ганка скедыяпэ тэвыпьел. И дякэ сыр дава 
зуралес лакэ покамьяпэ, (ада исыс варисаво спэнтындо смачныпа 
вишнево торто, сливачно шилало, ананасо, спэтькирды кагны, и 
пэтькирдо маро ксилэса). То дэ штеклыца ни со наятьхапэ……..    

- Сода манца керлапэ! — сдэя годлы Ганка — галев мэ 
закердемпэ сыр, телескопо. Чачипнаса: ей какана исыс барипнаса дэ 
дэш дюймы и ей зрадындяпэ, со дэ дасаво барипен, ей локхес 
проджала дэ вудара, кай лыджен дэ садо, нэ ей камья тэуджинел 
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пириятьха ей тэявел тыкняса ти на: «Собы тэнаявел, со мэ схачувава 
сыр мэмэлы — пхендя Ганка.  — Пэ конэстэ мэ явава тэвыдакхав?». 
И ей дэ пэскирэ думки сдыхья сыр хачела яг, кели пхурдыя мэмэли. 
Али ни кели пэ дава ей на выдыхья.  Пирэ савода часо, ей сдыхья со 
ласа ни, со наскердяпэ, ей сыгес поурняндыя дэ садо. Нэ, кели 
чорори Ганка подгея кэ вудара, ей бистэрдя, со ей налея пэса 
сунакуно клыдыноро, а кели гэя палэ лэстэ кэ скаминдоро, то ей 
галэя со надурысела лэс: ей дыхья лэс долостыр пир да фэльштра и 
закамья тэзарысэл упрэ пирэ ек героры нэ исыс зуралес склизко; и 
адай ей скхиныя, чорушка скренцындяпэ и зарундя. - Ухтыла туке 
тэровес. Со да ясвендыр? - Пхендя Ганка кокори пескэ. - Ракирава 
туке перияч. Фыдыр. Дова со латэ исыс дэ йило, исыс найфыдыршо, 
нэ ей кэрдя сареса надякэ. Ей пэс кощелас дякэ холямес, со ясва 
джанас якхендыр, а рипирлапэ ек моло, ей камья тэобкушел пескэ 
кана, палэ дова со кокори пэс обхухавелас кели башадя дэ крикето. 
Варисави припакады чхаюри камья тэдыкхел дэ пэстэ дуен манушен. 

«Нэ конеске дава треби;» подуминдя чорори Ганка. - Мандыр 
и дяке ни со наятьхапэ! Со мандыр явела? Адай ей пирилыджия якха 
пэ сави да штэклыдко каробачка, сави исыс пашлы тэлэ скаминдоро: 
ей откердя ла и попея дэ лате тыкнинько псирожко, пэ лэстэ исыс 
начхиндо дуй лава: «Сха Ман!»  

 - Нэ дык со, и схава - пхендя Ганка: - И кели мэ далестыр 
выбарьевава, то манге дорыселапэ клыдын;а ячхава текныдыр, тэды 
подресава тэлэ вудара. Дяке и дяке, мэ заджава дэ садо. Мэявел со 
явела! Ей схая набут и лея пэс тэпхучел:» Дэ саво, штэто дэ саво?» - 
и притасавелас васт кэ шеро, со бы тэджинел дэ саво боко явела 
тэбарьел шеро; нэ ни со, дасаво наскердяпэ: латэ ятьхапэ дова само 
барипэ. Нэ со скерлапэ кели схаса псирого, нэ ей дяке присыклыя, и 
ужакирлас, со сода явелас, нэ со-за джиипен, кели дэ лестэ ек 
дылныпэ и абы со, кели сароджал сыр треби. Пал дава ей прилыяпэ 
пал псирого, и сыгес лэс схая. 

 
5. Schița unei analize de text 
5.1. Observații asupra grafiei 
Informatorul folosește limba rromani aplicând unele elemente ale 

ortografia limbii ruse. Un singur sunet nu apare în grafia respectivă, și 
anume, consoana fricativă velară sonoră (IPA [ɣ]). În limba belarusă nu 
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apare [g], decât în anumite cazuri excepționale. Toate cuvintele scrise cu 
litera г, care se pronunță [g] în limba rusă, se pronunță [ɣ]. Limba rromani 
are consoană fricativă velară surdă (IPA [x]), dar în dialectele rromani din 
Rusia și Belarus acestea au și perechea sonoră [ɣ]. La Баранников & 
Сергиевский, 1938, sau Шаповар, 2007, consoana fricativă velară sonoră 
este notată cu litera ґ (г cu o codiță mică), care se folosește în ortografia 
limbii ucraiene. Informatorul pronunța [x] și [ɣ] clar în limba rromani, din 
câte am remarcat eu, și după cum o dovedesc și înregistrările făcute cu el. 
Dar, din păcate, el grafiază ambele foneme cu același simbol grafic, г , așa 
încât cititorii nu pot reconstitui pronunția corectă.  

În limba rusă, la verbele reflexive apare -ся la sfârșit, de exemplu, 
учить „ a învăța pe alții”, „a preda” și учиться „a învăța” (a învăța pentru 
sine)”. Deci, pronumele reflexiv se pronunță proclitic și acest lucru apare și 
în textul acesta, redactat în limba rromani. De exemplu „Сода манца 
керлапэ! „Ce se întâmplă cu mine!”. Pronume reflexiv pe(s) este scris 
proclitic cu verbul kerla „face”. Această regulă apare și la Баранников & 
Сергиевский, 1938, sau Шаповар, 2007, și este o utilizare obișnuită printre 
rromii, care folosesc limba rusă ca a doua limbă maternă. Dar informatorul 
scrie și alte cuvinte fie enclitic, fie proclitic, de exemplu, „…нэ гудьвари 
Ганка накамья дава текерэл „…dar deșteapta Alice nu a vrut să facă aceasta”. 
Накамья este compus cu na „nu” și kam(l)ǎs „a vrut”, iar текерэл este te „să” 
și kerel „face”. Aceste particularități nu apar în cărțile menționate mai sus. Așa 
că informatorul își face regulile lui, conform pronunției sale. 

Încă o observație legată cu pronumele reflexiv pes. Acest pronume 
este de persoana a treia în limba rromani. Dar în acest grai este folosit la 
toate persoanele, cum –ся apare la toate persoanele în limba rusă sau 
belarusă, de exemplu мэ чачипнаса спознинавапе „întârziu cu adevărat” 
sau галев мэ закердемпэ сыр, телескопо „parcă m-am făcut ca un 
telescop”. În alte dialecte ale rromilor, care nu vorbesc limbile slave, se 
folosesc pronumele personale în acuzativ, care coincid cu subiectul, cum se 
întâmplă și în limba română. 

 
5.2. Observații lexicale 
Am arătat deja că, din câte mi-a povestit informatorul, bunicii lui au 

venit din Polonia și, prin Ucraina, au ajuns la Minsk, unde s-au stabilit 
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definitiv. Informatorul vorbea, pe lângă limba maternă rromani, și limba 

rusă. Știa, de asemenea, și limba belarusă, deși această limbă nu este limba 

dominantă în Belarus. Majoritatea cuvintelor ne-rrome provin, în graiul 

folosit de familia sa, din limba rusă, cum ar fi кролик „iepure”, скучинел „a-

i fi dor de ceva”, книжка „carticică”, книга „carte”, думинел „a-și gândi”, 

зверы „animal”, кусто „tufiș”, свет „lume”, iar altele din limba belarusă, 

cum ar fi патринка „foaie”, вянко „coroană de flori”, спознинелпэ „a se 

întârzi”, али „dar”, тэды „atunci”, ти „sau”. Dar unele cuvinte sunt 

aproximativ comune în limba rusă și belarusă, iar limba belarusă are și 

cuvinte provenite din limba polonă. De aceea, este greu să facem o 

departajare clară pe un corpus lexical atât de redus. 

 

5.3. Formarea cuvintelor rrome sub influența slavă 

Limbile slave au influențat graiul acesta nu numai la nivelul lexical, 

ci și la nivel morfo-sintactic. Dacă observăm procesul de formare a 

cuvintelor după limba rusă sau belarusă, înțelegem că cele mai active sunt 

prefixele slave atașate cuvintelor rrome propriu-zise. De exemplu: 

 

подыхья „a văzut” < po- + dikhel „a vedea” 

проухтя „a apărut” < pro- + xutel „a sări” 

спхандэл „leagă” < s- + phandel „a lega” 

ушундя „a auzit” < u- +       „a auzi” 

вытырдыя „a scos” < vy- + cirdel „a scoate” 

приджалапэ „a reușit, a mers cu bine” < pri- + ʒal „a 

merge” + pes (pron. refl. rrom) 

опдыкхэспэ „te uiți” < ob- + dikhel „a vedea” + pes 

(pron. refl. rrom) 

здых(ь)я „a văzut” < з- + dikhel „a vedea” 

откердо „deschis” < ot- + kerdo „făcut” 

подгэем „am mers jos, am căzut” < pod- + gelem „am 

mers” 

закердэ „închise” < za- + kerde „făcute” 

 

La unele cuvinte observăm și combinația „cuvântul rromani + 

particula rusă”: 
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соб(ы) „ca să” < so „ce” (rrom.) + by (particula slavă), 

structurat după чтоб(ы) (rus.) штоб(ы) (belarus.) 

карик-да „undeva” < karing „încotro” (rrom.) + 

(ka)da(va) „acesta” (rrom.), structurat după куда-то (rus.)  

конес-да „pe cineva” < kones (= kas) „pe cine” (rrom.) + 

(ka)da(va) „acesta” (rrom.), structurat după каго-то (rus.)  

 

În unele cuvinte compuse cu formanți din limba rromani și din 

limba rusă se pot găsi două elemente (rromani și rus) cu aceeași nuanță. 

Altfel spus, apare fenomenul pleonasmului aloglot, obișnuit la în procesul 

contactelor lingvistice de tip popular:  

варикайда „undeva” < vare- (prefixul rrom, care 

imprimă nuanță nehotărâtă, provenit din limba română oare) + 

kaj „unde” (rrom.) + (ka)da(va) „acesta” (rrom.), structurat după 

где-то „undeva” (rus.). Teoretic, dacă s-ar forma după structura 

limbii ruse, ar fi suficient să apară *kaj-da. Dar -da este atașat la 

varekaj, care înseamnă de la început „undeva”. 

всаек „tot una, același” < sa „tot, toată, toți, toate“(rrom.) 

+ jekh „unu” (rrom.). Dar se observă contaminarea cu limba rusă, 

prin utilizarea protezei в- (v-) provenit de la весь, вся, всё, все 

„tot, toată, toți, toate“. 
 

5.4. Vocativul 

În limba rromani există cazul vocativ bine marcat fono-morfologic, 

pe când în limba rusă cazul vocativ are aceeași formă cu cazul nominativ și 

nu au rămas decât câteva cuvinte cu forme speciale de vocativ, cum ar fi 

Боже! „Doamne” sau Господи! (Stăpâne)! În textul datorat lui Soldatenko, 

observăm însă că și la substantivul împrumutat apare terminația de vocativ. 

Numele pisicii Dina din textul original al lui Nabokov „Скажи, мне, Дина 

[...] (Spune-mi, Dina [...])” este tradus „Пхен Дине (Spune, Dino [...])”.  

 

5.5. Cazul genitiv  

O caracteristică în limbile slave este „î tr b i țar a g  itiv   i și 

ac zativ   i d pă v rbe cu negați ”. De exemplu, în limba rusă, „aici este o 

pisică” este „здесь есть кошка”, iar „aici nu este o pisică” este „здесь нет 

кошки”. Substantivul кошка (nominativ) se transformă în forma de genitiv 
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кошки din cauza sensului negativ al propoziției. Acest lucru nu apare în 

limba rromani, în general. Dar în textul studiat de noi aici se observă această 

particularitate. Partea „Мышей в воздухе, пожадуй, нет, но зато ты 

могла бы поймать летучую мышь!
 4
 „Șoareci în aer, probabil, nu sunt, dar 

atunci tu ai putea să prinzi lilieci (șoareci zburatori)!” este tradusă „Мышен 

дэ воздухо нанэ, нэ ей ухтыласбы летучена мыша! „Șoareci în aer nu 

sunt, dar ea ar prinde șoareci zburători!”. Aici мышен se consideră acuzativ. 

În limba rusă sau belarusă, formele de genitiv și acuzativ sunt comune, în 

mai multe situații, și informatorul folosește cazul acuzativ în limba rromani, 

când propoziția are o nuanță negativă. Dacă ar fi nominativ, forma af fi 

мышы. Îmi mai amintesc că Soldatenko mi-a zis odată: Адай нанэ ромэн 

„Aici nu sunt rromi”, tot cu rromen la acuzativ. Deci, și la nivelul sintactic 

limbile slave au influențat acest grai. 

 

Concluzie 

Limba rromani din această parte a lumii se dezvoltă sub influența 

limbilor slave, la nivelul lexical și morfo-sintactic. Dar evoluția acestui 

familiolect a încetat odată cu moartea ultimului vorbitor al idiomului în 

discuție aici, vorbitor care nu a lăsat, din păcate, limba ca moștenire de 

copiilor lui. Fragmentul prezentat de noi este un corpus lingvistic important 

pentru a cunoaște un familiolect al rromilor din Belarus, o variantă de 

vorbire despre care putem afirma că s-a pierdut în zilele noastre. 
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1. Introducere 
Studiul bilingv al structurilor verbale fixe implică evidențierea 

următoarelor repere teoretice și de analiză frazeologică:  
- implicarea conceptului de frazeologie contrastivă, a cărei 
principală caracteristică este analiza comparativă a construcțiilor 
frazeologice din două limbi; 
- existența a cel puțin două sensuri, care fac obiectul analizei traductologice; 
- abordarea contrastivă a sensurilor din cele două limbi de referință, 
sub aspectul echivalenței morfologice, sintactice și semantice;  
-  evidențierea zonei de structurare comună și a celei de diversificare 

specifică pentru cele două limbi analizate comparativ; 
În privința delimitărilor zonelor conceptuale specifice, limba română 

și limba engleză nu dispun de o zonă largă de structurare conceptuală 
comună, ci, din contră, acestora le aparțin o serie de elemente de 
specificitate, care derivă, pe de o parte, din decuparea diferită a realității și, 
pe de altă parte, din diversificarea culturală și neomogenitatea limbilor. În 
cazul diversificării culturale, sunt înregistrate elementele de specificitate 
socială și culturală, precum: sărbătorile, costumele populare, tradițiile și 
obiceiurile, zona sistemelor politice, administrative, școlare sau juridice. 
Neomogenitatea limbilor are în vedere jargonul specific fiecărei limbi, dar și 
regionalismele sau dialectele. 

Studiul de față reprezintă o etapă ulterioară abordării teoretice și 
conceptuale a domeniului frazeologiei. În acest sens, perspectiva traductologică 
a limbilor română și engleză este fundamentată pe definirea conceptelor de 
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frazeologie și unitate frazeologică, de delimitarea teoretică a structurilor verbale 
fixe în ansamblul unităților frazeologice, de echivalarea terminologică din cele 
două limbi de referință. De asemenea, sunt necesare și prezentarea și 
exemplificarea trăsăturilor specifice locuțiunilor verbale și tipologizarea 
locuțiunilor pe baza criteriului structural, gramatical și lexico-semantic. 

 

2. Aspecte teoretice din domeniul frazeologiei 
Frazeologia reprezintă un domeniu lingvistic de mare interes pentru 

mulți cercetători, întrucât aceasta se află în strânsă legătură cu alte discipline 
lingvistice, precum lexicologia, morfologia, sintaxa, semantica sau 
terminologia. Autonomia frazeologiei, ca domeniu lingvistic distinct, se 
manifestă, cu precădere, în ultimele decenii, fiindu-i recunoscute conceptele 
definitorii proprii, instanțele de comunicare semnificative, precum și 
obiectul său de studiu. În această privință, conceptul de unitate frazeologică 
reprezintă baza analizei frazeologice a tuturor construcțiilor lexicale, al 
căror sens general poate fi dedus parțial sau deloc din sensurile inițiale ale 
cuvintelor elemente componente.  

La nivelul limbii, mai ales al celei vorbite, unitatea frazeologică 
reprezintă marca distinctivă a registrului stilistic, caracterizat de gradul mare 
de expresivitate și de prezența sensului figurat. În acest sens, unitatea 
frazeologică, spre deosebire de o construcție liberă de cuvinte,  desemnează 
stilistic diverse fapte sociale, stări emoționale, acțiuni mentale sau fizice sau 
însușiri personale. De exemplu, diferența stilistică este evidentă în 
următoarele exemple:  

- „Mă aștepta o echipă de la unul din canalele naționale de 
televiziune, ca să mă ducă la Muzeul Picasso.“ (Styron 2007: 23) 

- „Brusc, am rămas cu gura căscată, înlemnit de groază la gândul 
că fusesem în stare să fac așa ceva.“ (Styron 2007: 22) 

Se observă,  în primul exemplu, existența sensului literal, care poate 
fi dedus cu ușurință din valențele fiecărui element constitutiv și lipsa totală a 
expresivității. Spre deosebire de acesta, al doilea exemplu confirmă registrul 
stilistic și gradul mare de expresivitate prin prezența celor două structuri 
frazeologice, respectiv a rămâne cu gura căscată „a fi uimit“ și a fi în stare 
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„a fi capabil“. În cazul structurilor frazeologice, se demonstrează existența 
sensului opac, care nu poate fi redat de cumulul sensurilor inițiale. De 
asemenea, se confirmă rigiditatea sintactică a structurilor frazeologice, 
întrucât orice modificare de topică, orice reordonare a elementelor în 
structură ar afecta  sensul locuțiunii, până la pierderea aproape integrală a 
acestuia.  

Definirea unității frazeologice evidențiează următoarele caracteristici 
fundamentale:  

- lipsa sensului literal; 
- existența a cel puțin două elemente componente;  
- grad mare de compoziționalitate a structurii; 
- pierderea parțială sau totală a valențelor inițiale; 
- structură blocată semantic; 
- capacitate redusă de intercalare a unui determinant (adverb, 
adjectiv, numeral, prepoziție, substantiv etc.). 
Groza (2005: 30) identifică fenomenul definirii unității frazeologice 

ca fiind „codificarea semantică a unor grupuri de cuvinte și pierderea, în 
anumite cazuri, a motivației inițiale.” La nivelul stabilirii obiectului de 
studiu al frazeologiei, se identifică două mari clase frazeologice, respectiv 
îmbinările libere de cuvinte și îmbinările fixe de cuvinte. Din prima clasă 
fac parte expresiile frazeologice (a-și spăla rufele în public „a-și expune 
viața în mod public“), perifrazele expresive (Luceafărul poeziei românești 
„Eminescu“), formulele sau clișeele internaționale (mărul lui Newton „ 
descoperire întâmplătoare“), cuvintele înaripate (Patul lui Procust „ 
constrângerea prin impunerea unui tipar prestabilit“) sau clișeele gazetărești 
(țara tuturor posibilităților „America“). A doua clasă a unităților 
frazeologice este reprezentată integral de locuțiuni. 

În articolul de față, o importanță deosebită este dată studiului 
locuțiunilor verbale, acele strcturi frazeologice al căror element-nucleu este 
un verb. Specific acestora este comportamentul gramatical propriu verbului, 
de vreme ce structurile frazeologice verbale probează preluarea acelorași 
clase gramaticale ca ale verbului: mod, timp, diateză, persoană, număr (a 
băga de seamă „a observa“: El bagă de seamă ceva. – diateza activă, mod 
indicativ, timp prezent, persoana a III-a, singular; El ar fi băgat de seamă – 
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mod condițional optativ; Bagă de seamă – mod imperativ; El va băga de 
seamă ceva. – mod indicativ, timp viitor). 

Mai mult de atât, pot prelua aceleași funcții sintactice la nivelul enunțului: 
- Și-a adus aminte tot ce se întâmplase. (funcția sintactică - predicat) 
- Era suficient să-și aducă aminte cele petrecute. (funcția sintactică - subiect) 
- Era interesant că își adusese aminte tot. (funcția sintactică - nume predicativ) 
- Își dorea să-și aducă aminte tot. (funcția sintactică - complement direct). 
 

3. Aspecte teoretice din domeniul traductologiei 
Abordarea comparativă a structurilor verbale fixe din limbile română 

și engleză face evidentă legătura directă a frazeologiei cu traductologia. La 
fel ca frazeologia, și traductologia este un domeniu de intersecție pentru alte 
domenii lingvistice, precum lexicologia, semantica, morfologia, sintaxa. De 
altfel, la baza conturării aspectelor teoretice ale traductologiei se află cele 
trei paliere lingvistice: semantic, sintactic, morfologic, acestea reprezentând 
coordonatele principale în dirijarea rezultatului actului de traducere. 

Dificultatea actului de traducere a structurilor verbale fixe impune 
implicarea unui grad de efort din partea traducătorului, simultan cu 
asumarea unor pierderi de sens ce pot avea loc prin transferul semantic din 
limba-sursă în limba-țintă. 

Prin traducere se înțelege punerea în contact, în sens unidirecțional, a 
două limbi, de cele mai multe ori cu o cultură specifică sau spațiu geografic 
specific, fapt ce poate influența atât gradul de dificultate a procesului de 
traducere, cât și rezultatul traducerii. Pentru inițierea oricărui act de 
traducere, traducătorul ia în calcul delimitarea unităților de traducere. 

Din punct de vedere practic, unitatea de traducere reprezintă extensia 
lexicală aleasă de traducător, pentru facilitarea transferul de sens, respectând 
principiile traductologice:  

- adaptarea semantică a traducerii la realitatea socială a limbii-țintă; 
- asimilarea sensului traducerii de către vorbitorii din limba-țintă; 
- recunoașterea semantică a mesajului transmis în urma actului de traducere. 
În privința structurilor verbale fixe, problematica considerării 

extensiei unității de traducere este dependentă direct de decizia 
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traducătorului. Astfel, există situații când un întreg text poate fi o singură 
unitate de traducere. Or, aceasta poate fi reprezentată de o frază, un text sau 
un singur cuvânt. Luând în considerare principiile enumerate mai sus, 
traducătorul stabilește extensia unității de traducere, astfel încât să se 
realizeze relația semantică adecvată între cele două limbi de referință.  

 

4. Abordarea traductologică a structurilor verbale fixe 
în română și engleză 

Perspectiva traductologică a studiului de față pornește de la ideea 
respectării principiilor de bază ale traductologiei, odată cu aprecierea 
structurii verbale fixe ca o singură unitate de traducere sau ca un ansamblu 
de unități de traducere. Prin analiza comparativă a limbilor română și 
engleză, se impune, la nivelul delimitării unităților de traducere, conceptul 
de dezechilibru al unității de traducere. Pe lângă alegerea metodei de 
traducere adecvate, dezechilibrul cantitativ al unității de traducere necesită o 
atenție deosebită din partea traducătorului. Inventarul structurilor verbale 
fixe din română și engleză este foarte vast, fapt ce duce, de cele mai multe 
ori, la constatarea unor dezechilibre la nivelul cantitativ al unității de 
traducere. Aceste dezechilibre presupun două alegeri traductologice: 

- reducerea sau concentrarea unității de traducere, astfel încât sensul 
din limba-sursă să poate fi recuperat contextual în limba-țintă; 

- extinderea sau îmbogățirea unității de traducere, în situația în care 
includerea unor cuvinte noi ajută la redarea sensului din limba-țintă. 

De exemplu, structurii verbale fixe românești a pune pe tapet (ceva) 
„a prezenta ceva“ îi corespunde echivalentul englezesc to bring a matter up 
for consideration. În această situație, se observă o îmbogățire a structurii 
verbale englezești (șase elemente componente). Sau, în cazul structurii 
verbale fixe bimembre a face bot „a se supăra”, există ca echivalent englezesc 
combinația liberă to pull an ugly face (patru elemente componente).  

În urma analizei rezultatelor traducerii din diverse domenii, se 
constată și ideea de echilibru al unității de traducere. În această situație, este 
vorba. mai ales, de structurile verbale fixe care pot fi supuse traducerii prin 
metoda calchierii sau a traducerii cuvânt cu cuvânt, fără alterarea sensului 
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sau modificări la nivel sintactic și morfologic. Pentru aceasta, supunem 
atenției următoarele exemple de traducere: 

- a da dovadă „a dovedi” - to give proof ; 
- a face cauză comună „a-și uni interesele cu ale altei persoane”- to 

make common cause; 
- a face o achiziție „a-și procura un lucru în condiții avantajoase” - to 

make an acquisition; 
În aceste exemple se constată respectarea acurateții gramaticale 

(exemplul al doilea: 
verbul a face-verb to make, adjectiv comun- adjectiv common, substantiv 
cauză-substantiv cause), a acurateții semantice (sensul din limba-sursă este 
redat adecvat în limba-țintă) și a acurateții sintactice (prin conformarea la 
normele lingvistice ale fiecărei limbi). mai mult de atât, se observă că 
exemplele menționate au fost considerate o singură unitatea de traducere, 
prin respectarea simultană a celor trei criterii traductologice. 

Perspectiva traductologică a structurilor verbale fixe pune în prim-
plan și traducerea acelor locuțiuni care sunt blocate semantic și rigide 
sintactic, al căror sens nu poate fi redat prin traducerea cuvânt cu cuvânt. 
Aceste structuri verbale fixe formează o clasă distinctă de locuțiuni, 
caracterizată de imposibilitatea segmentării acestora în unități de traducere 
minimale. De aceea, în procesul de traducere, decizia traducătorului este de 
considerare a întregii structuri ca o singură unitate de traducere, iar metoda 
de traducere aleasă să fie adecvată transferului de sens din limba-sursă în 
limba-țintă. În această situație, se ia în calcul pierderea acurateții sintactice 
și a acurateții morfologice. În acest sens, considerăm elocvente următoarele 
exemple de traducere: 

- a-și da ochii peste cap „a muri”- to kick the bucket; 
- a ploua cu găleata „a ploua torențial”- it rains cats and dogs;  
- a face pe dracu ghem „a depune toate eforturile”- to move heaven 

and earth;  
- a fi toți o apă și un pământ „a fi egali”- to be cup and can. 
Analiza traductologică a structurilor verbale fixe cu corespondent 

englezesc înregistrat și consemnat în sursele lexicografice utilizate confirmă 
abilitatea traducătorului de implicarea în actul de traducere a tuturor 
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cunoștințelor dobândite din zona culturală și socială a limbii-țintă. Mai mult 
de atât, presupune și mijlocirea actului de traducere cu cele mai adecvate 
tehnici de traducere, în sensul respectării principiilor traductologice de bază.  
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1. Introduction 
This article aims at providing an inventory of experiencer 

constructions in Romanian, as illustrated in (1) – (4). More specifically, it 
offers an overview of the experiencer constructions occurring with a dative 
(1)–(3) or with an accusative (4) experiencer in Romanian.  

(1) Îmi place  muzica  
me.DAT pleases music.the 
‘I like music’ 
(2) Mi- e  frig  
me.DAT=is cold 
 ‘I feel cold’ 
(3) Îmi place   de  Victor  
me.DAT pleases of  Victor 
 ‘I like Victor’ 
(4) Mă interesează  muzica  
me.ACC inerests music.the 
‘I’m interested in music’ 

In the literature, and especially in the context of Romance, 
experiencer constructions have been studied as an instance of non-canonical 
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subject marking, mostly for Spanish by several scholars,1 but also for 
Modern and Old French,2 for Italian,3 and for Romanian.4 Most of these 
studies point out that certain dative and accusative experiencers indeed show 
several of the subject properties, such as binding of reflexives, control into 
gerunds and raising. They also meet additional subject tests relying on 
quantifiers and scope, proposed in generative approaches, such as Cuervo 
(2010), based on work by Belletti & Rizzi (1988), McCloskey (1997), 
Cuervo (1999), Fernández-Soriano (1999). However, much work remains to 
be done with respect to most Romance languages, and in particular, with 
respect to Romanian, which does not have a record of the existing 
experiencer constructions, the above-mentioned studies having highlighted 
only two of them. This article aims to fill this gap by providing an inventory 
of the identified experiencer structures. 

Romanian, unlike modern French, for instance, shows a particular 
fondness for non-canonically marked arguments displaying subject behavior 
(cf. Bossong 1998 and Haspelmath 2001). Structures of the type DAT-V-NOM 

(1), or DAT-V-PP (3), as well as complex predicate constructions containing the 
verb fi ‘be’, DAT-fi-NOM (2), or another light verb, ACC-V-NOM (4) exist in 
present-day Romanian, and they existed in old Romanian too (Ilioaia 2021).  

Scholars analyze them, depending on the framework, either as 
subjectless structures, as structures with a postverbal subject (Pană 
Dindelegan 2013a), or as constructions with non-canonical subjects 
(Dumitrescu & Masullo 1996 cited in Rivero 2009; Cornilescu 2009; 
Dobrovie-Sorin 2013). The main arguments put forward in the literature in 
favor of the subjecthood of the oblique arguments are first position in 
declarative clauses, raising, binding, control, conjunction reduction, weak 
cross-over, secondary predication, and bare quantifiers in clause-initial 
position. It has to be noted that controversy exists in the general literature on 

 
1 Among others, Masullo (1993), Fernández-Soriano (1999) Rivero (2004), Diaconescu & 
Rivero (2007), Gutiérrez-Bravo (2006), Vázquez-Rosas (2006), Cuervo (2010), and Melis 
& Flores (2013). 
2 Cf. Legendre (1990) for Modern French, and Mathieu (2006) for Old French. 
3 Cf. Belletti & Rizzi (1988) and (Benedetti 2013a). 
4 Cf. Cornilescu (2009), Caluianu (2013), (Van Peteghem 2016), Van Peteghem (2017), 
Van Peteghem & Ilioaia (2017), and Ilioaia 2020. 
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the topic as to whether the non-canonically marked arguments may be 
analyzed as syntactic subjects, or rather as I-Nominals, i.e. underlying 
subjects that surface as indirect objects, as argued within the framework of 
Relational Grammar (cf. González 1988, cf. also Moore & Perlmutter 2000 
for Russian). Nevertheless, whether these structures contain a non-canonical 
subject or not is not relevant for the present paper, whose aim is to identify 
and organize the various types of experiencer constructions in Romanian. 

 

2. Experiencer constructions with a psychological verb 
Experiencer constructions containing a psychological verb are also 

known in the literature as psychological constructions (sometimes-shortened 
psych-constructions).  Psychological verbs are defined by Belletti & Rizzi 
(1988) as verbs expressing psychological states. These verbs usually select 
for an experiencer, the individual experiencing the mental state, and for a 
theme, or a content (also considered the stimulus), the object toward which 
the mental state is directed. 

In Romanian, several verb classes select for an experiencer, as is the 
case in other Romance languages. Since the experiencer necessarily denotes 
an animate and mostly a human entity, it is always encoded as an NP or a 
pronoun and, hence, it is always case-marked.  

Like in Italian (cf. Belletti & Rizzi 1988), three classes of 
psychological verbs may be distinguished in Romanian, depending on the 
case marking of the experiencer: (i) the temere class, (ii) the preoccupare 
class, and (iii) the piacere class. 

 
2.1. The temere type verbs 

The temere class (5), is representative for verbs whose experiencer is 
encoded in the nominative (cf. teme ‘fear’, iubi ‘love’, adora ‘adore, 
worship’). In terms of event structure, the experiencer coincides with the 
leftmost argument of the argument structure, since the experiencer has a 
certain degree of control over the event, of which it is the originator, even 
though this verb class contains non-agentive verbs (cf. Eythórsson and 
Barðdal 2005, Barðdal et al. forthcoming). The experiencer argument of 
these verbs is a canonical subject, encoded in the nominative, hence, I will 
no further comment on this construction. 

(5) Mara  iubeşte  florile 
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Mara loves  flowers.the 
‘Mara loves the flowers’ 
 
2.2. The preoccupare type verbs 

The preoccupare class (6a–b), contains verbs which select for an 
experiencer in the accusative (cf. preocupa ‘concern’, îngrijora ‘worry’, 
interesa ‘interest/concern’, mira ‘wonder’, speria ‘frighten’, plictisi ‘bore’, 
dezamăgi ‘disappoint’).    

(6) a. Mă  îngrijorează  tristeţea   lui 
me.ACC worries sadness.the POSS.GEN 
‘I worry about his sadness’ 
b. Mă  îngrijorează  să  te   văd  în 

 starea  asta  
me.ACC  worries SUBJ you.ACC  see.1SG

 in state.the  this  
‘I worry when I see you like this’ 

Given that the theme in (6a), tristeţea ‘sadness’, is the cause of the 
emotion felt by the experiencer in Pesetsky's (1987) terms, it is expected to 
occupy the first position in the argument structure of the event. However, a 
closer look at the Romanian data reveals that the experiencer occupies a 
higher position than the theme. This is in line with what Belletti & Rizzi 
(1988) argue for Italian with regard to this class of psych verbs, namely that 
the leftmost argument of the event structure is the experiencer and not the 
theme. The two scholars show that the argument structure of the preoccupare 
verb class is in line with the ones of the other two verb classes. In their 
argumentation, they rely on a mapping principle, which is given in (7). Note 
that, in this principle, higher means asymmetrically c-commanding. 

(7) Given a θ-grid [Experiencer, Theme], the Experiencer is 
projected to a higher position than the Theme.  

Hence, the data for Romanian point toward the same positioning of 
the arguments in the event structure, with the experiencer as the leftmost 
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argument, as described by Belletti & Rizzi (1988: 344).
5
 Note that this is not 

the general view on Romanian structures illustrated in (6). In these 

examples, the stimulus is generally encoded as a nominative NP (cf. 6a), but 

it may also be encoded as a clause (6b). Most grammars of Romanian 

analyze the nominative NP in (6a) as the subject, whereas constructions 

containing a clause (6b) are analyzed as subjectless (Pană Dindelegan 

2013a: 111). 

 

2.3.  The piacere type verbs 

The third verb class is the piacere class. Verbs of this type select for 

an experiencer in the dative, which is clearly the first argument in the 

argument structure (9) (cf. plăcea ‘please’, conveni ‘suit’, lipsi ‘lack’). The 

stimulus, or the content toward which the mental state is directed, is mostly 

encoded as a nominative NP (9a), but it occurs also as a clause (9b) or as a 

PP (9c). Given the nature of the event, namely a mental state, it is difficult 

to establish a clearly defined argument structure, since none of the 

arguments seems to be the originator of the event. Hence, both the 

experiencer and the stimulus compete for the subject position. Belletti & 

Rizzi (1988) analyze the experiencer as the leftmost argument in the 

argument structure of this verb class. Indeed, the very fact that the stimulus 

may be encoded as a clause or a PP, thus losing the two coding subject 

properties, shows that it tends to occur in a lower position than the 

experiencer (8b) and (8c).  

(8) a. Îmi   plac   cărțile 

 me.DAT  please.3PL books.the 

 ‘I like books’ 

b. Îmi   place   când  plouă 

 me.DAT  pleases  when rains  

 ‘I like when it rains’ 

                                                 
5
 Belletti & Rizzi (1988: 344) describe the syntactic structure of the three classes of psych-

verbs as follows: 

(i) temere ‘fear’ [Experiencer, Theme]; 

preoccupare ‘worry’ [Experiencer, Theme]; 

piacere ‘please’ [Experiencer, Theme]. 
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c. Nu -mi   place   de  vecina   nouă 
 Not = me.DAT pleases  of neighbor.the new 
 ‘I don’t like my new neighbor’ 
 
2.4.  The ‘pain’ verbs 
A separate category of verbs of interest here are the so-called pain 

verbs (cf. durea ‘ache’, ustura ‘burn, irritate’, arde ‘burn’, etc.), which, in 
Romanian, select for an experiencer usually encoded in the accusative (9a-
b). In the context of the Romance languages, this construction is specific to 
Romanian since all other Romance languages encode the experiencer in the 
dative with these verbs (Van Peteghem 2017).6   

(9) a. Mă  doare  capul 
me.ACC aches head.the 
‘I have a headache’ 
b. Mă  doare   în  gât  rău  de  tot 
me.ACC aches  in  neck badly of all 
 ‘My throat hurts very badly’ 
This verb class is very similar to the Belletti & Rizzi’s (1988) 

preoccupare class, described above, in that, it shows similar issues related 
to the positioning and the function of the arguments in the event structure. 
Although the non-nominative experiencer is mostly perceived as the 
leftmost argument, the body part is generally encoded as a nominative NP 
(cf. 9a), or as a locative PP (9b). Just like in the case of the verbs in the 
preoccupare class, most grammars of Romanian analyze the nominative NP 
in (9a) as the subject of the construction, whereas the structures containing a 
locative PP (9b) are analyzed as subjectless (Pană Dindelegan 2013a: 111). 

Importantly, besides the above-mentioned pain verbs, which occur 
with an accusative experiencer, other verbs occur in the Romanian pain 

 
6 In a broader context, accusative experiencers can be found also in other languages, among 
which Greek (cf. Anagnostopoulou 1999), German – which allows for both accusative and 
dative case marking of the experiencer with schmerzen ‘to ache’ (mich/mir schmerzt der 
Kopf  ‘I have a headache’) - (cf. Seržant 2015: 341, Van Peteghem 2017), West-Slavic 
languages (Czech), Ukrainian and even Russian at some point in its history (Old Russian) 
(cf. Serzant 2015: 341). 
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construction, although they are not intrinsic pain verbs (10a-b). This is the 
case with verbs such as ţiui ‘ring’, vâjâi ‘howl’, amorţi ‘numb’, bate ‘beat’, 
crăpa ‘split’, curge ‘run’, lacrima ‘tear’, pocni ‘hit’, tremura ‘shake’, trosni 
‘crackle’, etc., which, in combination with an experiencer and a body part 
NP, express bodily sensations. It has to be noted that the experiencer 
selected by this verbs is encoded in the dative, and not in the accusative. 
According to Van Peteghem (2016: 17), the dative in this pattern is an 
argument of the body part noun, and not of the verb and must be analyzed as 
a possessive dative. 

(10) a. Ȋmi  lăcrimează  *(ochii) 
me.DAT tear.3SG=3PL eyes.the 
‘My eyes tear up’ 
b. Îmi  ţiuie  urechea /  urechile 
me.DAT ring.3SG=3PL ear.the / ears.the 
‘My ear is ringing / My ears are ringing’ 
Most of the above-mentioned verbs occurring with an experiencer 

carry themselves an experiential meaning. Illustrative are the verbs 
belonging to the three verb classes of Belletti & Rizzi (1988), and the 
intrinsic pain verbs. However, constructions as illustrated in (10a-b) are 
different in that, although the verb does not belong to any of the classes of 
psychological verbs, they also occur with an experiencer. The experiential 
meaning is then conveyed by the specific combination of a dative 
experiencer with a complex predicate containing the verb and the 
nominative constituent. This type of structure is mostly known as a complex 
construction, since it contains a complex predicate and it will be explored in 
detail in the next section. 

3. Experiencer constructions with a complex predicate 
In this section, I aim to identify experiencer constructions that 

contain a complex predicate in Romanian. A complex predicate comprises a 
light verb or a copula and a predicate (cf. Goldberg 1995; Michaelis & 
Lambrecht 1996: 242; Bickel 2004; Verhoeven 2007: 31–32; Le Mair et al. 
2017, who use the term compositional predicate). Another term 
which is used for these complex constructions is non-congruent expressions 
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(11a-b) (Verhoeven 2007: 88). Verhoeven (2007) describes these complex 
constructions as metaphorical expressions,7 in which the verb refers to a 
different semantic domain than the whole expression does, and opposes 
them to congruent expressions (12a-b), as defined by Reh (1998: 11) as 
constructions containing psychological verbs such as preoccupare and 
piacere (cf. Reh 1998: 11, based on Halliday 1985).  

(11) Non-congruent expressions or complex constructions 
a. Ich  habe   Hunger 
I have.1SG hunger 
‘I am hungry’  (example 86a, Verhoeven 2007: 89) 
b. Mi-e  foame 
me.DAT=is hunger 
‘I am hungry’ 
(12) Congruent expressions 
a. Pe  mama  o  preocupă  istoria  religiilor 
ACC mother.the her.ACC interests history.the religions.the.GEN 
‘Mother is interested in the History of religions’ 
b. Îmi  plac  cărțile 
me.DAT please.3PL books.the 
‘I like books’ 
In what follows, I use the term complex-predicate constructions 

when I refer to constructions containing a complex predicate. The complex-
predicate constructions (13) differ from constructions containing psych 
verbs (14) in that the psychological meaning emerges from the combination 
of a light verb and a state with an experiencer, whereas psych verbs carry 
alone the psychological meaning of the construction. In complex-predicate 
constructions, the state is mostly realized by a noun, but it can also be 
realized by an adjective, or even by an adverb.  

(13) The woman has an aversion for mushrooms    
    (complex predicate construction) 

 
7 Note that, although the verb is used metaphorically, the construction instantiates the 
neutral and, sometimes, the only way of expressing that specific state/emotion in the 
language. Iorga (2014, Ch. 2) considers the experiencer constructions in general as the 
result of some spatial metaphor. 
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(14) The woman hates mushrooms     
   (psych-verb construction) 

As shown by Van Peteghem & Ilioaia (In prep.), Romanian has 
several complex-predicate constructions. These constructions involve the 
copulative fi ‘be’, or light verbs such as apuca ‘seize’, lua ‘take’, veni 
‘come’, trece ‘pass’, etc., which are not psych verbs by themselves, but may 
select a noun expressing a psychological state and an experiencer. For time 
and space considerations, I focus in the present work on constructions 
containing a state realized by a noun, excluding those containing a state 
realized by an adjective or an adverb. Depending on the determination of the 
state noun, two types may be distinguished: (i) the determined state noun 
type (15) and (ii) the bare state noun type (16). 

(15) Mă  ia  somnul  the determined state noun type 
me.ACC  takes sleep.the 
‘I start feeling sleepy’ 
(16) Mi-e  dor   the bare state noun type 
me.DAT=is longing. 
‘I miss’ 
 
a. The determined state noun type 
The determined state noun type is represented in Romanian by two 

constructions depending on the case of the experiencer, which may be the 
accusative or the dative. The accusative experiencer occurs with verbs of the 
CAPIO-type (from the Lat. capio, capere ‘take, seize’), meaning ‘take, seize’ 
(cf. Rom. apuca ‘seize’, lua ‘take’, trăsni ‘fulminate’, lovi ‘hit’), 
combination which enforces an inchoative interpretation to the state event 
(17). The dative experiencer is used with cessative verbs (from the Lat. 
cesso, cessare ‘cease, stop’), this combination contributing a cessative 
interpretation of the state event (cf. Rom. trece ‘pass’, pieri ‘die’, se duce 
‘leave from’, se tăia ‘to be cut off’, se potoli ‘calm down’) (18).8 The state 
noun is usually a definite NP, sometimes an indefinite NP.  

 
8 I propose this label for the cessative aspectual meaning, by analogy with the inchoative 
aspectual meaning conveyed by certain verbs. 
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(17) Mă  apucă  foamea 
me.ACC  seizes  hunger.the 

‘I start feeling hungry’ 
(18) Mi-a  trecut   somnul 
me.dat=has  passed   sleep.the 
‘I don’t feel sleepy anymore’ 
In Ilioaia (2021) I label the construction with CAPIO-type verbs and 

accusative experiencers the CAPIO inchoative construction,9 and the 
structure containing cessative-verbs occurring with dative experiencers the 
cessative construction. In both the CAPIO inchoative and the cessative 
constructions, the state noun is encoded in the (unmarked) nominative when 
realized by an NP (17) and (18) above, but it can also be realized by a clause 
(cf. 19 and 20).  

(19) Câteodată  mă  apucă  să  iau  câte  un  blogger 
sometimes  me.ACC seizes  SUBJ take.1SG at_a_time one blogger 
la  puricat  
SUP cleaned 
‘Sometimes I feel like criticising some blogger’  (aguritza.ro) 
(20) Mi- a  trecut  să  experimentez  
me.DAT= has passed SUBJ experiment.1SG 
‘I don’t feel like experimenting anymore’ (bloguluneitipeoare 

care.wordpress.com) 
Furthermore, the noun may take a complement denoting the stimulus 

of the state, mostly realized by a PP (21)-(22), or by a finite (23) or a non-
finite clause (24). 

(21) Mă  apucă  dorul   de  tine 
me.ACC seizes longing.the of  you.ACC 
‘I start missing you’  
(22) Mi-a  trecut  dorul  de  ea 

 
9 Note that (Benedetti 2013a, 2013b) refers in her papers to Italian structures containing 
Latin CAPIO-type verbs, such as prendere ‘take, seize’ as the prendere-constructions and to 
corresponding Latin structures as the capere-constructions (Benedetti 2013b: 132). 
Nevertheless, she abandons these labels in favor of labels such as transitive, plane, or 
inversion constructions (cf. Benedetti 2013b: 124). 
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me.DAT=has passed longing.the  of  her 
‘I don’t miss her anymore’ 
(23) Mi-a  trecut  pofta   să  experimentez  
me.DAT=has passed craving.the  SUBJ experiment.1SG 
‘I don’t feel like experimenting anymore’ 
(24) L-a  luat  dorul  de  a  merge  acasă 
him.ACC=has taken longing.the of  INF go  home 
‘He started longing for going home’ 
Benedetti (2013b) examines similar structures containing the verb 

prendere ‘take, seize’ in Italian, and shows that these structures trace back 
to a classical Latin structure, in which the verb capio ‘seize, take’ occurs 
with an experiencer encoded in the accusative (25a), structure labeled the 
“transitive” type, or with an experiencer in the nominative (25b), which she 
calls the “plain” type.10 As pointed out by Benedetti (2013b: 122–124), a 
corresponding structure exists in ancient Greek as well, with the verb 
lambánein ‘seize, take’, which shows both the “transitive” type (26a), and 
the “plain” type (26b).11 She assumes that the persistence of this 
construction in Latin has been reinforced by the existence of the 
corresponding construction in Greek. How far in time the CAPIO inchoative 
construction can be traced back is difficult to determine due to lack of 
sufficient data. 

(25) a. Metus  capit  Caesarem  (Classical Latin) 
 fear.NOM seizes Caesar.ACC 
Caesar becomes afraid’ (example 3b from Benedetti 2013b: 123) 
b. Caesar  metum  capit  
Caesar.NOM fear.ACC seizes 
‘Caesar becomes afraid’ 
(26) a. Phóbos  lambánei  Théōna (Ancient Greek) 
 fear.NOM seizes  Théōn.ACC 
 ‘Théōn becomes afraid’ 

 
10 Note that the pattern metum capio is the aspectually inchoative variant of metum habeo ‘I 
have fear’, with which it shares some syntactic properties (Benedetti 2013b: 124). 
11 As Benedetti (2013b: 126) points out, this verb corresponds semantically to Lat. capere 
‘seize take’, although etymologically, they are not related. 
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b. Théōn  lambánei  phóbon  
 Théōn.NOM  seizes fear.ACC 
 ‘Théōn takes fear’ 
In the Romance daughter languages, both combinations have been 

preserved through the lexical replacement of capio ‘seize take’ with other 
corresponding verbs, meaning ‘seize, take’ (in Italian prendere ‘take, seize’, 
in Spanish invader ‘invade’, in French saisir ‘grasp’, envahir ‘invade’, or 
prendre ‘take’). As for Romanian, verbs such as  prinde ‘catch’, lua ‘take’, 
apuca ‘seize’, cuprinde ‘grasp’, invada ‘invade’ correspond to the Latin capio 
‘seize take’. These verbs occur, in the Romance daughter languages, either 
with an accusative experiencer (27a-c), or with a nominative one (28a-c).  

(27) a. M-a  cuprins  frica  (Romanian) 
me.ACC=has seized fear.the 
‘I became afraid’µ 
b. La  peur m’a  saisi (French) 
the  fear me.ACC= has seized  
‘I became afraid’ 
c. Lo  prese  paura (Italian) 
him. ACC seizes  fear 
‘The fear seized him’ 
(28) a. Băiatul  a  prins  frică (Romanian) 
 boy.the has caught fear 
‘The boy has taken fear’ 
b. Le  garçon  a pris peur (French) 
 the  boy  has taken fear 
‘The boy has taken fear’ 
c. Il  ragazzo prese  paura (Italian) 
 the  boy  took  fear 
‘The boy has taken fear’ 
In addition, Benedetti (2013b) signals that the CAPIO inchoative 

pattern develops in Modern Italian into a new structure, which she calls the 
“inversion” type, in which a CAPIO-type verb occurs with an experiencer in 
the dative (29) (Benedetti 2013b: 126). 

 



76 
 

(29) Gli prese  paura (Italian) 
 him.DAT took fear 
‘He became afraid’ 
As for the origin of the cessative construction, things are not clear. 

Besides in Romanian (30), the construction is also attested in Italian (31a), 
Spanish (31b), and Portuguese (31c).12  

(30) Mi-a  trecut  somnul (Romanian) 
me.DAT=has  passed  sleep.the  
‘I don’t feel sleepy anymore’ 
(31) a. Mi  è  passata  la  fame (Italian) 
 me.DAT  is  passed  the  hunger  
 b. Se  me  ha  pasado  el  hambre (Spanish) 
 SE me.DAT  has  passed   the  hunger 
 ‘I don’t feel hungry anymore’ 
c. Passou-me  a  fome (Portuguese) 
passed.3SG=me.DAT  the  hunger 
‘I don’t feel hungry anymore’ 
Nevertheless, a simple query in the Romanian corpus reveals that 

this construction occurs for the first time at the end of the 19th century. The 
available data suggest that the cessative construction is an innovation of the 
daughter languages rather than an inheritance from Latin, but this should be 
further investigated. 

b. The bare state noun type – the MIHI EST construction 
The bare state noun type is represented by the MIHI EST 

construction, containing the verb fi ‘be’, and a state noun (32a). This 
construction has also an inchoative version, in which a verb such as veni 
‘come’ or se face ‘become’ combines with a state noun. In the present study, 
I label the inchoative construction the VENIO inchoative construction 
(32b).13 In both constructions, the experiencer occurs in the dative, and the 
state noun is generally a bare noun or, very rarely, an indefinite NP. 

 
12 I relied on the World Wide Web in order to verify the existence of such structures in 
these languages. 
13 In Ilioaia (2021), I labeled this construction the VENIO inchoative construction. This 
choice is motivated by the fact that this construction, which contains an equivalent of the 
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(32) a. Mi-e  dor  de casă 
me.DAT=is longing of home 
‘I miss home’ 
b. Îmi  vine  somn /  mi  se  face  somn 
me.DAT  comes  sleep /  me.DAT SE makes sleep 
‘I begin feeling sleepy’ 
Just like in the case of the determined state noun construction, the 

noun in the MIHI EST construction may take a complement denoting the 
stimulus of the state, realized either by a PP (33a), or by a finite or a non-
finite clause, as in (33b-c).  

(33) a. Li-era  milă  de  acei  copii 
them.DAT= was  pity  of  those  children 
‘They had pity for those kids’ 
b. Mi-a fost  frică  să  pun  întrebarea 
me.DAT= has  been fear  SUBJ  put.1SG  question.the 
‘I was afraid to ask the question’ 
c. Mi-era  groază  văzând  atâtea insecte 
me.DAT= was  terror seeing  so_many  insects 
‘I was terrified seeing so many insects’ 
The same can be witnessed with the inchoative variant, the 

VENIO inchoative construction, which may occur with a stimulus realized 
either by a PP, as in the (a) examples below, or by a clause (finite, or non-
finite), as in the (b) examples below. 

(34) a. Îmi  vine  dor  de  tine 
me.DAT  comes  longing  of  you.ACC 
‘I begin to miss you’ 
b. Îmi  vine  dor  să  plec  la  munte 
me.DAT  comes  longing  SUBJ  depart.1SG at  mountain 
‘I begin to miss going to the mountains’ 
(35) a. Mi  se face  dor  de  tine 

 
Latin verb venio ‘come’, occurs in several other languages with the same verb or an 
equivalent, and always conveys to the construction an inchoative meaning (for Italian, 
Fedriani 2011: 321; for Early Vedic, Danesi & Barðdal 2018: 15; for Nepali, Barðdal & 
Eythórsson 2018: 258). 
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me.DAT  SE  makes  longing  of  you.ACC 
‘I begin to miss you’ 
b. Mi  se face  dor  să  plec  la  munte 
me.DAT  SE  makes  longing  SUBJ  depart.1SG at  mountain 
‘I begin to miss going to the mountains’ 
It is well known in the literature that the MIHI EST construction traces 

back to the Latin MIHI EST pattern, although more recent studies point 
toward much deeper roots, going back to Proto-Indo-European. The 
traditional approach considers the Latin predicative possession construction 
as the ancestor of the Romanian MIHI EST construction. This view implies 
that a predicative possession construction has undergone a development 
from concrete possession to abstract possession, which triggered the 
experiencer reading of the dative, instead of the possessive reading, leading 
to the new experiencer construction (Benveniste 1966; Bauer 1996; 
Bolkestein 1983, 2001; Bauer 2000: 174, 193). Subsequently, A more recent 
view on the origin and the development of the MIHI EST construction is 
proposed by Barðdal et al. (2012), Barðdal & Smitherman (2013), Danesi, 
Johnson & Barðdal (2017), and Danesi & Barðdal (2018). This new 
approach demonstrates that the experiencer meaning of this construction 
was available already in Early Latin, and postulates that the origin of the 
dative experiencer construction goes far beyond Latin. 

Interestingly, Benedetti (2013b: 134) establishes a connection 
between the Latin MIHI EST and the Latin structure using the verb capere 
‘take, seize’, in terms of non-inchoative vs. inchoative. However, as shown 
in Section 2.1, the differences seem to be more numerous than the 
similarities. Indeed, the two constructions are considered to belong to 
different classes in Romanian the CAPIO inchoative construction belongs to 
the determined state noun type, whereas the mihi est construction belongs to 
the bare state noun type.  

Moreover, as opposed to the structure with the verb capere, the MIHI 

EST construction did not survive in other Romance languages, except in 
Romanian. More precisely, as shown by Vangaever & Ilioaia (to appear), 
while in other Romance languages the MIHI EST structure has totally been 
substituted by the HABEO construction, in Romanian, their  competition 
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resolves in terms of differentiation, which is a recurrent outcome of 
functional competition.14 The MIHI EST construction specializes in the coding 
of psychological and physiological experiences, while the HABEO 
construction specializes in the expression of all other types of experiences. 

As for the VENIO inchoative construction, there is, to my best 
knowledge, no clear indication in the literature about its origin. 
Nevertheless, the fact that it also exists in other Romance languages, as well 
as in Icelandic and in South Asian languages such as Nepali,15 points toward 
an Indo-European origin.  

In Romance, the existence of the VENIO inchoative construction is 
confirmed in the literature for Italian (36) (cf. Bentley 2006: 118-119, and 
Fedriani 2011: 321). For Spanish16 and Portuguese, I relied on the World 
Wide Web in order to document examples of the VENIO inchoative 
construction. For Spanish I have found on the web 73 occurrences (37), 
while Portuguese examples are rather scarce: for European Portuguese I 
found six occurrences, all with a determined state noun (38a), for Brazilian 
Portuguese eight occurrences with a determined state noun and three 
occurrences with a bare state noun (38b). It has to be noted that in French, 
the use of the construction is more restricted, in that it always co-occurs 
with one and the same state noun envie ‘mood, will, desire’ (39). 

(36) mi  è  venuta  fame (Italian) 
me.DAT  is  come  hunger 
‘I begin feeling hungry’ 
(37) el  hambre  me  ha  venido  de_golpe (Spanish) 
 the  hunger  me.DAT=ACC  has  come suddenly 
‘Suddenly, I begin feeling hungry’ 
(38) a. veio-me  a  fome (European Portuguese) 
came.3SG =me.DAT  the  hunger 

 
14 The concept of functional competition is a frequently used metaphor to refer to “the 
selection struggle among alternative forms at language production” (Fonteyn 2019: 53). 
Two main scenarios can be distinguished when the functional competition is at work (De 
Smet et al. 2018: 198): substitution and differentiation. 
15 Cf. Barðdal & Eythórsson (2018: 2). 
16 The present example is from Jose Antonio Molinero Reina, The War of the Saurians: 
Libro Uno: La Primera Batalla (2014). 
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‘I begin feeling hungry’ 
b. me  veio  (a)  fome (Brazilian Portuguese) 
me.DAT  came.3SG  the  hunger 
‘I begin feeling hungry’ 
(39) Il  me  vient/ prend  l’ envie  de (French) 
 it  me.DAT=ACC  come/ take  the= mood/desire  to … 
‘I begin feeling like ....’ 
Moreover, the French construction shows many similarities with the 

CAPIO inchoative construction, since the state noun is necessarily 
determined. In addition, the verb venir ‘come’ freely alternates with the verb 
prendre ‘take’, and the clitic form is ambiguous between the accusative and 
the dative, due to syncretism.  

4. Other experiencer structures: the modal fi construction 
It is worth mentioning the existence in Romanian of another 

structure, quite similar to the MIHI EST construction, but lacking the state 
noun.17 This structure contains a dative experiencer, the verb fi ‘be’ and a 
PP (40), a finite (41a), or a non-finite clause (41b). 

 
(40) Nu  mi-e   de  părinţi,  ci   mi-e   de  copii 
 not  me. DAT = is of parents but me. DAT = is of  children 
‘I’m not concerned about the parents, but about the children’ 
(41) a. Mi-e   să  nu  se  supere  
 me. DAT = is  SUBJ  not  him. ACC  mind.3SG 
‘I’m afraid that he will mind’ (= ‘I don’t want him to be upset’) 
b. Nu  mi-e  a  glumi  despre  ceva  aşa  serios 
 not  me. DAT = is  INF joke  about  something  so  serious 
‘I don’t feel like joking about something so serious’  
The structures in the examples above have in common the fact that 

the verb fi ‘be’, which is a neutral verb without a distinct meaning of its 
own, actualizes a modal meaning in combination with the constituent 

 
17 Bauer (2000: 180) mentions the existence in Early Latin of a so-called verbal MIHI EST 
construction (i), which could be the ancestor of the structure with the modal fi ‘be’, 
presented in this section. 
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expressing the stimulus.18 Indeed, as observed by Barbu (2015: 330–331), it 
is the predication that occurs with the verb fi ‘be’ that discriminates between 
the different meanings this verb can take, just like is the case with the 
corresponding verbs in other languages (for English, Borsley 1991: 143; for 
Russian, Augustinova 2006: 13).19  

Following Palmer's. (2001) classification of event modalities, 
Barbu (2015: 320–321) postulates that the Romanian modal fi ‘be’ 
expresses either deontic, or dynamic modality. Deontic modality is 
externally conditioned and expresses a (physical or moral) constraint, 
necessity, possibility, permission, or predestination (‘be meant for’), etc, as 
illustrated in Barbu’s example 2, given here as (42). The dynamic modality, 
instead, refers to internal conditionings, and expresses the individual’s 
willingness or ability to do something (cf. Barbu’s example 3 given in 43).  

(42) dacă  mi-e  să  moriu (…)      (Deontic modality) 
 if me.DAT = is SUBJ die.1SG 
‘If it’s meant for me to die ...’  (1760–1820, Budai-Deleanu) 
(43) Îmi este  de  cântat (Dynamic modality) 
 me. DAT  is  SUP  sung 
‘I feel like singing.’ 
Focusing on the modal uses of fi ‘be’, Barbu (2015) distinguishes 

between two main types of structures: (i) structures with a raising fi, 
containing the modal fi with a deontic meaning (42), and (ii) structures with 
a control fi, which contain the modal fi with a dynamic meaning (43).  

Concerning the MIHI EST construction, however, this distinction does 
not stand, as shown in Ilioaia (2021), since the MIHI EST structures with a 
deontic modal fi ‘be’ cannot be analyzed as raising structures, as Barbu 
(2015) argues for the structures containing a deontic modal fi ‘be’, in 
general. Therefore, Ilioaia (2021) proposes, with respect to the MIHI EST 

 
18 It is well known that in Romanian fi ‘be’ is categorized as a predicative, copular, 
auxiliary, or modal verb (Dragomirescu 2013: 197). As a modal verb, fi ‘be’ actualizes 
several meanings: obligation, possibility, or permission, but also volition, capability or non-
volition (fear, concern). 
19 In her approach, Barbu (2017) proposes an analysis in terms of raising, not only for the 
modal fi ‘be’, but also for the predicative, copular, (semi)auxiliary fi ‘be’ (Barbu 2017: 
560–561). 
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construction, to maintain Barbu’s (2015) distinction between (i) structures 
with a deontic modal fi ‘be’, and (ii) structures with a dynamic modal fi 
‘be’, but the scholar argues that both types instantiate control structures. 

It is noteworthy that the VENIO inchoative construction shows also 
modal values. Observe, however, that in this construction, veni ‘come’, but 
not se face ‘become’, occurs with a modal value (44) and (45), when it is 
not followed by a state noun. Just like in the case of the verbal MIHI EST 
construction, veni ‘come’ co-occurs in this structure with an experiencer in 
the dative and a finite (44a) or a non-finite clause (44b).  

(44) a. Îmi  vine  să  plec  la  munte 
me. DAT  comes SUBJ  depart.1SG at  mountain 
‘I start feeling like going to the mountains’ 
b. Îmi  vine  a  plânge 
 me. DAT  comes   INF  cry 
‘I must cry’ 
(45) *Mi  se face  să plec   la  munte 
 me. DAT  SE  makes  SUBJ  depart.1SG at  mountain 
Intended meaning: ‘I start feeling like going to the mountains’ 
The modal veni ‘come’ is similar to the modal fi ‘be’ in that it has 

both the deontic and the dynamic values, expressing either uncontrollable 
necessity (cf. ‘I must’ in 44b), or willingness (cf. ‘I feel like’ in 44a). 
Importantly, both instantiate control structures, and, although in both structures 
the control is obligatory, a raising analysis is excluded (cf. Ilioaia 2021). 

 

5. Conclusions 
In this paper, I established an inventory of the experiencer 

constructions occurring with a non-nominative experiencer, in Romanian, 
without claiming to be exhaustive. I have shown that these structures can be 
organized in three categories, in Romanian: (i) experiencer constructions 
with a psychological verb, (ii) experiencer constructions with a complex 
predicate, and (iii) other experiencer constructions.  

With respect to the experiencer constructions with a psychological 
verb, I distinguish between constructions with a temere type verb, a 
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preoccupare type verb and a piacere type verb, based on Belletti & Rizzi’s 
(1988) classification. To these, I add the so-called ‘pain constructions'. 

The second category of experiencer constructions in Romanian 
contains structures with a complex predicate. Two main types have been 
distinguished, based on their state noun: the determined state noun type and 
the bare state noun type. Among the structures of the determined state noun 
type, I focused on the capio inchoative construction and on the cessative 
construction, whereas among the bare state noun structures, the focus was 
on the mihi est construction and on its inchoative variant, the venio 
inchoative construction. 

As for the third category, this is less well defined. In this stage of my 
research, I consider as being part of this category structures containing the 
verb fi ‘be’ (as well as the verb veni ‘come’) with a deontic or a dynamic 
modal value.  

Given that the present research is work in progress, this 
classification, although not exhaustive, is an important and necessary step in 
the advance of knowledge in Romanian linguistics and in the understanding 
of the experiencer constructions in Romanian. 
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Résumé 
Les relations qui lient l’enseignant à l’apprenant impliquent que les 

règles du jeu qui les relient soient respectées. En effet, le non-respect de ces 
règles constitue un manquement qui peut entrainer une punition ou une 
sanction. Celle-ci doit contribuer à la construction du sentiment de 
responsabilités pour remettre le transgresseur dans le droit chemin. La 
sanction, dans une perspective éducative, indique la limite entre ce qui est 
acceptable et ce qui est inacceptable, mais celle- ci doit se faire 
conformément à la loi et proportionnellement à l’acte posé. 

Mots-clés 
Sanction, punition, autorité, enseignant, apprenant, milieu, scolaire.  

 
Introduction 
L’école a été instituée pour pallier aux insuffisances de l’éducation 

familiale et diffuse. En effet, elle a pour mission principale, d’éduquer, de 
former l’apprenant dans toutes ses dimensions aux fins de faciliter celui-ci à 
s’insérer valablement au sein de la société. Dans les pays en développement, 
même si le recours à ce type de pratique est justifié, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’elle s’effectue souvent de façon irrégulière et parfois 
disproportionnée au mépris des directives pédagogiques. 
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Dans cette étude, nous proposons donc, d’analyser les pratiques des 
sanctions ou des punitions telles qu’elles s’opèrent dans les pays en 
développement et singulièrement en République Démocratique du Congo. 

Ainsi, cette analyse se structure autour de trois points principaux. Au 
premier moment, nous proposons de définir le régime des punitions ou 
sanctions en milieu scolaire Congolais. Au deuxième moment, nous 
proposons d’esquisser les théories y afférentes à ces sanctions. Et enfin, au 
troisième moment, nous allons essayer de tracer les limites de ces sanctions. 

 
1. À propos des punitions  
1.1. Définition 
La sanction est à l’origine une confirmation faite par l’autorité à 

l’égard d’un comportement négatif. Le terme doit être défini de façon 
judicieuse et appropriée au contexte scolaire. La sanction doit rester 
éducative et légitime, pour cela, elle doit constamment prendre en 
considération, en s’appuyant sur les réflexions de PRAIRAT, les trois 
finalités ci-dessous ainsi que les 3 principes qui la fondent :  

Premièrement, elle porte tout d’abord sur l’acte commis et non sur la 
personne qui l’a commis ; en effet « je suis obligé de te sanctionner car, 
d’après le règlement, cet acte ne devrait pas se faire… ».62 

Deuxièmement, elle doit prendre forme d’une privation et non d’une 
humiliation. Il ne faut pas oublier que l’élève est face à un groupe, les 
jugements enfantins peuvent très vite devenir une atteinte à la personne. 
L’enseignant ne doit en  aucun cas y participer. En fin, la sanction doit 
s’accompagner d’une possibilité de restriction, « ce ne pas par ce que tu as fait cela 
que tu seras comme cela… ». Il faut offrir la possibilité de se « racheter », comme 
faire ses excuses, réparer un objet cassé, ou refaire son travail...63 

Donner un sens à la sanction en ayant recours à ces principes permet 
de la rendre légitime au nom de la loi, de conserver l’autorité de statut et par 
conséquent la rendre dans le cadre de la classe et de permettre à l’élève de 
se construire et de s’évaluer. 

 
62 E. Prairat, La sanction, petite méditation à  l’usage des éducateurs, 1997, pp. 5-15. 
63 Ibidem, pp. 10-16. 
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1.2. Rôle et place de la sanction en éducation scolaire 
L’instrument le plus ordinaire que la tradition ordinaire nous lègue à 

faire respecter les règles il s’agit de la punition en cas du manquement à ces 
règles c’est-à-dire, l’usage d’une force. 

La punition a surtout de la valeur comme sanction, mais, elle 
n’empêche rien,  elle indique précisément deux choses : d’une part, la 
punition, en tant que sanction, fait connaitre à l’élève qu’une règle a été 
transgressée. Pour les adolescents et les jeunes, le rapport entre la règle 
formulée (qui est une parole) et les actes concrets qu’elle interdit ou qu’elle 
exige, est flou. Dans une perspective éducative, la sanction est le signe de la 
limite entre qui est acceptable et ce qui est inacceptable. D’autre part, la 
sanction entant que telle, concerne et affecte un individu, elle une fonction 
d’attribution de responsabilité. En désignant celui qui a transgressé la règle, 
elle institue en tant qu’auteur, l’acte de la transgression, elle fait reconnaitre 
que les actes des humains sont des effets de leur libre – choix. Par-là, elle 
contribue à la construction du sentiment de responsabilité. 

Dans l’entre temps, il importe de souligner que la question des 
sanctions à l’école est non seulement délicate mais aussi difficile à les 
appliquer. C’est dans ce sens que Martine Boncourt note : « les sanctions ! 
Question parfois taboue en début de carrière. Mais si on ne veut pas se 
fourvoyer dès le départ et opérer très vite un spectaculaire retour en arrière 
vers les méthodes « musclées », il vaut mieux engager une réflexion 
sérieuse sur le sujet. Question épineuse aussi : en matière de sanction, il 
n’existe pas de solution prête à l’emploi, et punir est toujours une pratique  à 
risque. Pourtant, il est possible de dégager quelques règles de conduite bien 
claires. Car la sanction peut avoir des vertus expiatoires, réparatrices, 
structurantes. Oui, le recours à la sanction fait partie du processus éducatif. »64 

 
2. Régime des sanctions en milieu scolaire 
Comme nous avions stipulé à l’introduction, cette étude se réfère 

dans les écoles des pays en voie développement et plus précisément en 
République Démocratique Du Congo. 

 
64 M. Boncourt, , L’autorité à l’école, mode d’emploi, 2013, p. 129.  
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Cependant, l’étude ou l’analyse du régime des sanctions en milieu 

scolaire est tributaire du système éducatif national.  En République 

démocratique du Congo, par exemple,  malgré les différentes lois cadres du 

système éducatif, les relations entre enseignants et élèves en classe peinent à 

se normaliser. Cela est dû notamment à l’absence d’une volonté politique de 

contrôle, l’absence des personnels enseignants qualifiés, la mauvaise 

rémunération du personnel enseignant, les difficultés sociales économiques, 

ne font que contribuer à des divers degrés à la difficulté de faire appliquer 

les règles et les lois définies par les lois-cadres du pays. Autrement dit, 

depuis l’indépendance de la RDC, il existe plusieurs directives qui régissent 

le système éducatif sans que celles-ci produisent des effets escomptés. De 

plus, cette difficulté d’application des règles entraine par voie de 

conséquence la perte de l’autorité des enseignants qui peinent à leur tour 

d’appliquer le régime des sanctions prévues par les textes légaux
65

.  Ils ont 

pour avantage de rassembler les directives, les décrets, les ordonnances, les 

arrêts, les circulaires et les instructions concernant le fonctionnement des 

écoles afin de permettre à tous les niveaux, que chacun fasse le choix sur ce 

qu’il doit faire et ce qu’il doit éviter. Ces documents sont utiles non 

seulement pour les autorités et les fonctionnaires, mais également les 

gestionnaires pour tous ceux qui s’intéressent à l’enseignement primaire, 

secondaire et technique. Ainsi, pour mieux faire respecter ces règles, il 

importe à toute fin utile de recourir à certaines sanctions conformément aux 

textes légaux.   

 

2.1. Sanctions d’exclusion immédiate  

Dans un cadre légal tel que défini par les textes régissant le 

fonctionnement du système éducatif en milieu scolaire, il existe des 

sanctions  d’exclusion immédiate. Ce sont celles qui n’impliquent pas la 

convocation du conseil de discipline. Elles sont liées aux fautes 

disciplinaires suivantes : 

- L’élève inscrit sur production des faux documents ; 

                                                 
65

 NE EDN/PS/823/2/165 du 20/01/1965 et la circulaire NE EDEPS/CCE/001/84/01032/86 

du 29/05/1986. On peut aussi se référer au Journal officiel, numéro spécial-1
er

 décembre 

2005 – Loi cadre de l’enseignement national. 
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- Le vol 

- La détention des documents pornographiques ; 

- La consommation des boissons alcooliques, cigarettes, chanvres 

et autres stupéfiants ; 

- Le faux et usage de faux  

- La tricherie aux épreuves 

- Le désaffichage des documents officiels de l’école ;  

- L’état de grossesse pour la fille et son complice ; 

- L’absence totalisant 4 mois  

- Le port d’une arme à feu ou blanche à l’école ;  

- La bagarre dans l’enceinte de l’école ou aux environs de celle-ci ;  

- L’escalade de la clôture ou la sortie par une brèche du mur de l’école. 

En fait, en raison du désordre organisé et orchestré en République 

démocratique du Congo, comme dans plusieurs pays en voie de 

développement, ces sanctions sont difficilement applicables. 

  

2.2. Sanctions d’exclusion temporaire 

Les sanctions temporaires son celles qui sont susceptibles d’être 

comme en exclusion définitive en cas de récidive, les élèves reconnus 

coupables des fautes disciplinaires ci-dessous : 

- La pratique de la ristourne à l’école ; 

- Le port d’une tenue non adaptée ; 

- Le non présentation du cahier de communication, du journal de 

classe et des autres objets utiles ; 

- Le refus du tuteur de répondre à une convocation de l’école ; 

- Toute destruction méchante d’un bien de l’école ou d’un autre élève. 

- L’exclusion peut aller de 1 à 3 jours sans préjudice de la 

réparation intégrale du bien détruit ;  

- La tentative de fraude ou de tricherie à une épreuve : l’épreuve de 

l’élève sera autrement et simplement annulée. 

- L’impolitesse et la désobéissance envers les membres du 

personnel de l’école. L’exclusion de l’élève peut aller de 1 à 3 

jours et le tuteur doit être convoqué pour en être informé ;  
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- Il est formellement interdit à l’élève de venir à l’école avec une 

somme d’argent dépassant le strict minimum pour son transport et sa 

collation. 

- Il est formellement interdit à l’élève d’avoir une chevelure de plus 

de 40cm de longueur, une chevelure défrisée, de porter la 

perruque ou de se farcir de maquillage, de se parer des bijoux, de 

porter de la barbe, de porter de grosses ceintures, de haut talon, 

de foulard, de gros sacs autre qu’un simple cartable.
66

 

 

2.3. Sanctions de perte des points  

Dans certaines écoles, les enseignants recours à ce type de sanction 

pour obliger les élèves à se conformer aux règles établies en classe. En effet, 

les sanctions des pertes des points sont concernées par les élèves reconnus 

coupables de fautes disciplinaires suivantes : 

- Le bavardage en rang ou classe et tout autre dé rangement (l’élève 

perd 2 points) ; 

- Le déplacement non autorisé de l’école ou d’une classe à une 

autre pendant les heurs de classe (l’élève perd 2 points) ;  

- Le défaut de présenter son cahier de communication à la première 

demande (l’élève perd 5 points) ; 

- L’oubli du journal de classe ou des autres objets classiques ayant 

traits aux leçons du jour (l’élève perd 2 points) ;  

- Le refus de répondre à une mobilisation (défilé ou autre 

manifestation) ; 

- L’usage à l’école d’une langue autre que le français ; 

- Le retard ou l’absence non justifiée (l’élève perd 2 points pour le 

premier cas et 5 points pour le second) ; 

- La non signature du cahier de communication par le tuteur 

(l’élève perd 2 points) ; 

- Le port d’une tenue vestimentaire négligée (l’élève perd 2 points).
67

 

Somme toute, en République Démocratique du Congo, les sanctions 

précités doivent concourir à la réussite de toute activité scolaire en général 

et à celle du processus d’enseignement – apprentissage en particulier. 

 

                                                 
66

 Recueil des instructions officielles, 1998.  
67

 Ibidem. 
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3. Les limites des sanctions telles qu’elles sont 

pratiquées dans le milieu  scolaire congolais 

Il est vrai que sur le plan pédagogique, on peut recourir à certaines 

sanctions  conformément aux lois régissant le système éducatif mais en 

même temps il faut reconnaitre que les sanctions présentent certaines 

limites. Ainsi les limites que nous nous proposons de relever dans cette 

étude, proviennent des résultats de nos enquêtes de terrain menées auprès 

des élèves et enseignants en République Démocratique Congo et 

spécialement dans la province du Sankuru-RDC. 

Concrètement,   nous recourons dans cette étude, à l’approche 

quantitative (questionnaire) et qualitative (observation et analyse de 

document) dans le but de nous aider à récolter certaines informations utiles 

en rapport avec notre sujet.  

   

3.1. Déroulement de l’enquête 

Cette enquête s’est réalisée dans la province du Sankuru et précisément 

dans les écoles privées agrées  de la ville de Lodja impliquées dans la recherche, 

dont les résultats reflèteront celles des autres écoles de la région. 

 

3.2. Présentation des données de l’enquête 

Les données de cette enquête seront calculées en pourcentage pour 

dégager les tendances dominantes. La formule de pourcentage se présente 

comme suit :  

 
Où :  
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TABLEAU N° 1 : Écoles impliquées dans la recherche 

  

Légende : Ce tableau indique le nombre d’écoles impliquées dans l’enquête.  

 

3.2.1. Regard sur  les opinions des enseignants  

 

TABLEAU N° 2a : Opinions des enseignants sur l’existence 

définitive ou non d’exclusion des élèves 

N° 
RÉGIME DISCIPLINAIRE OU ACTION DE 

LA SANCTION 

APPLICATION 

EFFECTIVE 

1 
Y a-t-il exclusion définitive dans votre école 

quand l’élève : 
Oui Non 

  Vole 
15 40 

28% 72% 

 S’amène avec les documents pornographiques à 

l’école 

20 35 

 

36% 64% 

 

    

 
Boire des boissons alcooliques, cigarettes, 

chanvres… 

40 15 

 

73% 27% 

 

    

N° École Régime de 

gestion 

Nombre 

d’enseignants 

impliqués 

Nombre 

d’élèves 

impliqués 

01 C.S. D’EXCELLENCE 

KARL & LUT 

Privé agrée 10 35 

02 C.S. D’AMITIÉ 

WETSHIKOY 

Privé agrée 8 20 

03 C.S. TSHOKA Privé agrée 9 24 

04 INST. OKUNDJI Privé agrée 5 15 

05 C.S. SAVOIR VIVRE 3B Privé agrée 7 20 

06 C.S. EL – LION Privé agrée 4 10 

07 C.S SAVOIR FAIRE 

LOHAKA FILS 

Privé agrée 3 8 

08 C.S. ST DENIS Privé agrée 9 24 

TOTAL  55 156 
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 Tricher aux épreuves 

1 54 

  2% 98% 

      

  

Bagarre dans l’enceinte de l’école 

23 32 

  42% 58% 

      

2 

Les pratiques suivantes,  entrainent 

l’exclusion temporaire de l’élève dans votre 

école : 

Oui Non 

  

Ristourne à l’école 

8 47 

  15% 85% 

      

  

Non-respect du port de l’uniforme 

  16 

  71% 29% 

      

  
Non présentation du cahier de communication, 

du journal de classe. 

6 51 

  9% 91% 

      

  
Tentative de fraude ou de tricherie à une 

épreuve 

3 52 

  5% 95% 

      

 

TABLEAU N° 2b : Opinions des enseignants sur l’existence 

temporaire ou non d’exclusion des élèves 

 L’impolitesse et la désobéissance 32 

58% 

23 

42% 

 Lorsque l’élève s’amène avec une 

somme d’argent le strict 

minimum pour son transport et sa 

collation à l’école. 

2 

4% 

53  

96% 

 L’élève ayant une chevelure 

dépingnée ou dépassant 40 cm 

17  

31% 

38  

69% 

 Les élèves ayant des gros sac 

qu’un simple cartable 

4  

7% 

51  

93% 

0

3 

 

Les fautes suivantes entrainent 
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les sanctions de perte des points 

de vos élèves : 

 Le bavardage en rang ou en clase 

et tout autre dérangement 

11  

20% 

44 

80% 

 Le déplacement non autorisé 36  

65% 

19 

35% 

 L’usage à l’école d’une langue 

autre que le français 

21 

 38%  

34 

62%  

 Le retard ou l’absence non 

justifiée 

35  

64% 

20  

36% 

 La non signature du cahier de 

communication par le tuteur 

2  

4% 

53  

96% 

 Le port d’une tenue vestimentaire 

négligée. 

4  

7% 

51  

93% 

 

COMMENTAIRE 

Ce deuxième tableau de de notre travail comprend les opinions 

donnée par les enseignants sur la mise en application des régimes 

disciplinaires qui régissent les milieux scolaires congolais. 

 

1.2.1. RÉSULTATS AU REGARD DES OPINIONS DES ÉLÈVES 

 

TABLEAU N° 3 : 

N° RÉGIME DISCIPLINAIRE OU 

ACTION DE LA SANCTION 

APPLICATION EFFECTIVE 

Oui                            Non 

01 Y a -t-il exclusion définitive de 

l’élève qui : 

  

 Vole 38 

24% 

118  

76% 

 S’amène avec les documents 

pornographiques à l’école 

45 

29% 

111  

71% 

 Triche aux épreuves 1  

1% 

155  

99% 

 Bagarre dans l’enceinte de 

l’école 

69  

44% 

87  

56% 

 Boie les boissons alcooliques, 

cigarette, chanvres… 

121  

78% 

35 

22% 
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02 Exclusion temporaire : non-

respect du port de l’uniforme 

133  

85% 

23  

15% 

 Non présentation du cahier de 

communication, du journal de lasse. 

12  

8% 

144 

92% 

 tentative de fraude ou de 

tricherie à une épreuve   

31  

20% 

125  

80% 

 L’impolitesse et la 

désobéissance  

39 

25% 

117 

75% 

  s’amène avec une somme 

d’argent dépassant le strict 

minimum pour son transport et 

sa collation à l’école     

8  

5% 

156 

148 

95% 

  ayant une chevelure dépeignée 

ou déposant 40 cm 

 

24  

15% 

132 

85% 

 

  ayant le gros sac qu’un 

cartable simple  

53% 151  

97% 

 Ristourne à l’école 20  

13% 

136  

87% 

0

3 

Les fautes suivantes 

entrainent la soustraction  de vos 

points  

  

 Le bavardage en rang ou 

en classe 

43  

28% 

11372% 

156 

 Le déplacement non 

autorisé pendant les heures de 

cours  

59  

38% 

97 

62% 

 L’usage à l’école d’une 

autre langue que le français  

96  

62% 

60  

38% 

 Le retard ou l’absence 

non justifiée  

33  

21% 

123 

79% 

 La non signature du 

cahier de communication par le 

tuteur 

18  

12% 

138 

88% 

 Le port d’une tenue 

vestimentaire négligée 

21  

13% 

135 

87% 
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COMMENTAIRE 

Ce troisième tableau contient les données issues des opinions des 

élèves enquêtés ; celles – ci portent sur les régimes des sanctions qu’ils 

subissent dans les milieux scolaires.  

1.2.2. Analyse et interprétation des résultats 

D’après les opinions des enseignants et celles des élèves impliqués 

dans notre recherche, nous avons escompté les résultats qui justifient 

indéniablement l’application et la non application de régimes des sanctions 

dans les milieux scolaires.  

En revanche, les sanctions affectivement appliquées sont : 

 Selon les enseignants : 

 Exclusion définitive : 

 Boire les boissons alcooliques, cigarette, chanvre (73%) ;  

 Exclusion temporaire : 

Non-respect du port de l’uniforme (71%) ; 

L’impolitesse et la désobéissance (58%) ;  

 Perte des points : 

Déplacement non justifiée (65%) ; le retard ou l’absence non 

justifiée (64%) 

 Selon les élèves : 

Exclusion définitive : 

Boire les boissons alcooliques, cigarette, chanvre… (78%). 

Exclusion temporaire :  

Non-respect du port de l’uniforme (85%). 

Perte des points : 

L’usage à l’école d’une autre langue que le français (62%). 

En somme, il est évident d’affirmer que les régimes disciplinaires 

qui régissent les milieux scolaires congolais ont des limites très désastreuses 

voir nocives, car sur 19 fautes sanctionnables, regroupées en 3 régimes
68

, il 

y’ a que 5 qui sont effectivement usuelles selon les enseignants et 3 selon 

les élèves.  

 

                                                 
68

 ELISCO, Recueil des directives et instructions officielles, loc. cit. 
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Conclusion générale  

Au terme de cette étude, il convient de préciser que l’otique 

principale était de mettre en exergue le rôle de la sanction ou de la punition 

dans les milieux scolaires Congolais en général, et ceux des écoles privées 

agréées de la ville de Lodja en particulier aux fins de contribuer au 

rétablissement de l’autorité de l’enseignant. 

Cependant, pour y parvenir,  nous avons abordé d’une façon 

sommaire cette étude à trois points principaux : au premier moment nous 

avons clarifié la notion de la sanction et le rôle qu’elle joue dans le 

rétablissement de l’ordre en milieu scolaire; en deuxième moment, nous 

nous sommes lancés à la recherche des régimes des sanctions qui régissent 

tous les milieux scolaires Congolais (sanctions d’exclusion définitive ou 

immédiate ; sanction d’exclusion temporaire et sanctions de perte des 

points). Et enfin, au troisième moment, nous avons tenté de retracer les 

limites de la sanction dues principalement à la non application ou à la 

difficulté d’application dans le milieu scolaire Congolais. Au terme de cette 

analyse, il a été établi que le milieu scolaire congolais souffre de défaillance 

notoire dans l’application des règles et des punitions sensées remettre de 

l’ordre dans le système éducatif et par de là, favoriser le processus 

d’enseignement apprentissage.     
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Abstract 
The teaching/learning process is based on the curriculum. The 

modern language curriculum focuses on language skills, the contents to be 
taught being subordinated to skill development. Similarly, values and attitudes 
take precedence over the thematic universe which is included among 
methodological suggestions, together with the elements of construction of 
communication and the communicative functions to be taught. 

There is one national curriculum, but the teacher can choose among 
several textbooks. The lessons in various textbooks may have different 
titles, but they center around the same thematic universe, the same 
communicative functions, and obviously, the same language. 

Keywords 
Language skills, the contents, values, attitudes, thematic universe, 

methodological suggestions, elements of construction of communication, 
communicative functions. 

 
1. Introduction 
In accordance with the curriculum and the textbook chosen, the 

teacher elaborates syllabus for each level or class of students. The role of the 
syllabus is to plan the didactic activity and provide a framework for the 
language course. The syllabus represents the teacher’s personal plan for the 
language course, based on the requirements of the curriculum, the content of 
the textbook, and the concrete conditions imposed by the school/classroom 
and the group of students. 

A textbook is a teaching tool (material) which presents the subject 
matter defined by the curriculum. Each student has a copy of a textbook and 
it is followed as the basis for a language course. 
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2. Criteria for textbook assessment 
 Some teachers use the textbook in their teaching process, 

others not, prefering supplementary material or material designed by 
themselves. Therefore, there are some points in favour of using a textbook 
such as: 

 Framework . A textbook provides a clear framework: teacher and 
learners  know where they are going and what is coming next, so that is a 
sense of structure and progress; 

 Syllabus. In many places the textbook serves as syllabus: if it is 
followed systematically, a carefully planned and balanced selection of 
language content will be covered; 

 Ready-made texts and tasks. The textbook provides texts and 
learning tasks which are likely to be of an appropriate level for most of the 
class. This of course saves time for the teacher who otherwise have to 
prepare his or her own; 

 Economy. A book is the cheapest way of providing learning 
material for each learner; alternatives, such as kits, sets of photocopied 
papers or computer software, are likely to be more expensive relative to the 
amount of material provided; 

 Convenience. A book is a convenient package. It is bound, so that 
its components stick together and stay in order; it is light and small enough 
to carry around easily; it is of a shape that is easily packed and stacked; it 
does not depend for its use on hardware or a supply of electricity; 

 Guidance. For teachers who are inexperienced or occasionally 
unsure of their knowledge of the language, the textbook can provide useful 
guidance and support; 

 Autonomy. The learner can use the textbook to learn new material, 
review and monitor progress with some degree of autonomy. A learner 
without a textbook is more teacher-dependent. 

There are also points against using a textbook. According to Penny 
Ur (2000: 185) these are: 

 Inadequacy. Every class – in fact any learner- has their own 
learning needs; no one textbook can possible supply these satisfactorily; 
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 Irrelevance, lack of interest. The topics dealt with in the textbook 
may not necessarily be relevant or interesting for your class; 

 Limitation. A textbook is confining; its set structure and sequence 
may inhibit a teacher’s initiative and creativity, and lead to boredom and 
lack of motivation on the part of the learners; 

 Homogeneity. Textbooks have their own rationale and chosen 
teaching/learning approach. They do not usually cater for the variety of 
levels of ability and knowledge, or of learning styles and strategies that exist 
in most classes; 

 Over-easiness. Teachers find it too easy to follow the textbook 
uncritically instead of using their initiative; they may find themselves 
functioning merely as mediators of its content instead of as teachers in their 
own right.   

Whatever the advantages and disadvantages of a textbook could be 
teachers use the textbook in planning their syllabus and in teaching their 
language course. So, it‘s worth thinking how we could recognize a good one 
when we see it, and on what grounds we might reject and criticize it: in 
other words, what the main criteria are for textbook assessment. Here are 
some of them (Ur, 2000: 186): 

 Objectives explicitly laid out in an introduction and implemented 
in the material; 

 Approach educationally and socially acceptable to target community; 

 Clear attractive layout; print easy to read; 

 Appropriate visual material available; 

 Interesting topics and tasks; 

 Varied topics and tasks, so as provide for different learner levels, 
learning styles, interests, etc; 

 Clear instructions; 

 Systematic coverage of syllabus; 

 Content clearly organized and graded (sequenced by difficulty); 

 Periodic review and test sections; 

 Plenty of authentic language; 

 Good pronunciation explanation and practice; 
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 Good grammar presentation and practice; 

 Good vocabulary explanation and practice; 

 Fluency practice in all four skills; 

 Encourages learners to develop own learning strategies and to 
become independent in their learning; 

 Adequate guidance for the teacher; not too heavy preparation load; 

 Audio cassettes; 

 Readily available locally. 
In brief, there are some aspects we should take into consideration 

when we choose a textbook. These concern the coverage (language content 
and skills – pronunciation practice, introduction of new vocabulary, 
grammar explanation and practice, recordings, listening and speaking tasks, 
mixed-skills communicative tasks, some entertaining or fun activities, etc.), 
the texts, the tasks (tests and practice activities) and the administration ( the 
best way to activate learners in a particular task in order to get optimum 
learning benefit out of it and make it interesting).  

The traditional curriculum viewed the textbook as a set of lessons 
sequenced according to linguistic complexity, so that the lesson had to be 
taught in the given order. The new type of curriculum abolishes linear 
learning: communicative textbooks generally contain lessons/units of 
similar difficulty, built around a unifying idea or language function. Each 
successive textbook - each new level in language learning- takes up the 
similar linguistic or functional material at a higher level. This way language 
learning becomes concentric, spiral-like. Furthermore, the modern 
curriculum no longer focuses on content (i.e. on the lessons to be learnt), but 
on language functions (e.g. imparting and seeking factual information, 
expressing agreement/disagreement, offering to do something, etc.).  

There is a great variety of textbooks designed by different authors 
and printed by different publishing houses. They all try to respect the 
curriculum but there is no continuity between them. 
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3. A short description of my textbooks 
As I said before, because of the variety of textbooks, there is no 

continuity between them. They are not designed by the same authors for 
each level and from here this inconvenient.  

At the end of a school year we are asked to order the textbooks we 
need at class. Even if I order those ones I consider them properly for my 
classes I get what they send me. This is the reason why isn’t this continuity 
between levels. 

The textbook I work on in 3rd and 4th grade is “Way Ahead 1” and 
“Way Ahead 2” by  Printha Ellis and Mary Bowen, Macmillan Publisher. 

The textbook consists of twenty units with four lessons in each unit. 
All the skills of reading, writing, listening and speaking are dealt with 
systematically and all new language is regularly recycled and revised. 

The textbooks are colored, with many pictures, activities that imply 
all types of class organization: individual, pair work, group work; texts, etc. 
they respect the curriculum and there is a continuity between them.  

But they have weak points too. The activities are not numbered and 
this could be a bit difficult for students to follow them. The fun activities, 
important at this age, are few and there are no tests in the textbooks. These 
are points against them. 

But the continuity I’ve talked about above ended with the 5th grade 
where I use the textbook “Project English 1” by Tom Hutchinson, Oxford 
University Press. 

Project English 1 is a three year English course for beginners and 
this is not suitable for them. 

The textbook is divided into eight projects on eight themes which are 
of interest to young teenagers. Each project is divided into a number of sub-
topics related to the main theme. In the projects English-speaking children 
talk and write about their interests and their daily lives. As my students 
work through these projects, they will build similar projects of their own, by 
doing a number of project tasks at the end of each sub-topic. These tasks 
give the students the opportunity to talk and write about the things which are 
important in their own lives. The textbook is based on the curriculum, 
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contains the best methods of teaching, a variety of activities (individual 
work, pair-work, group work), of text types (dialogues, letters, tables, 
labeled diagrams, maps, comic strips), a variety of topics and exercise types. 
The textbook also features a number of games, puzzles and jokes. This 
textbook too has no test at the end of each unit or songs. 

For the 6th grade I use a textbook from the same publisher but in 
another series “Excursions 2” by Margherita Cumino, Oxford University Press. 

It consists of seven teaching units and two revision (Consolidation) 
units.  It also contains a final section (In Transit) which has been designed to 
look like a magazine for teenagers. This rounds off the textbook with an 
overall revision of the language that has been learnt, using activities based 
on authentic material. 

The textbook contains a list of irregular verbs, a checklist of 
grammar points and a reference chart of phonetic symbols. 

It is well designed and each unit is organized in: teaching units, get 
ready, story work, Let’s talk!, pronunciation, explore the grammar forest, 
let’s write!, skills, project work, language bank, games and songs, revision 
units, In Transit-revision and further study. 

I think the textbook is a little bit overloaded and songs are all 
about pronunciation. 

Beginning with the 7th and 8th grade the textbooks are not suitable 
anymore. These are “Shine 2” and “Shine 3” by Judy Garton-Sprenger and 
Philip Prowse, Macmillan Publisher. They both are textbooks for students 
learning English as a second foreign language and in fact they are L1 
English language learning. 

The textbooks are organized in nine units and “The Welcome Unit” 
which provides an introduction to the course. 

The nine units are topic-based and each of them consist of four 
lessons. At the end of each unit there is a review. All the lessons contain 
Grammar file, Sound File, Word File, activities based on all four skills and 
all types of class organization. 

Because the textbooks are not suitable for the levels my students are 
additional material need to be brought into the class. 
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This is a short description of the textbooks I use and further on I will 
discuss about them concerning the games they offer in order to improve 
students’ communication in English. 

 
4. A critical assessment of the textbooks regarding games 
As I shown before each textbook has its good points and bad points 

depending on the coverage, the texts, the tasks, the levels they are used for, etc. 
Next I try to make an assessment of the textbooks I use as 

concerning the games they contain. 
I begin with the textbook for the 3rd grade, because students in this 

year are at their first contact with a foreign language, namely English. The 
textbook starts with the alphabet, colors, numbers, sizes. 

The first game that I meet is to practice moods and sizes in the five 
unit . The game is placed in a little space at the bottom of the page. It offers 
only four clues to practice the present forms of verb to be and vocabulary 
related to size. If I want this structure (to be – present) to be well 
understood, either I give students more clues or I bring a new game.  

If we look further, in unit ten, a game is placed on the same page 
with a song. I think it’s a good idea because they both focus on the revision 
of verb to be, but the interrogative form this time and the short answers. 

In conclusion I think games at this age must be more explicit and 
almost each unit must have a game. Now it’s the time when students will 
assimilate better the new vocabulary and structures through games. These 
are fun, they play and they learn the new topics unconsciously. I thing 
games must have been introduced from the first lesson in English. 

The same layout of games is in the 4th grade textbook because it’s in 
the same series. The games-based grammar and vocabulary are few, they are 
not challenged and I think students are not motivated to participate. They are 
not rewarded and this is an important aspect at their age. Most of them suppose 
individual work and this lacks cooperation and interaction. In the next class I 
come with another game to introduce and practice more jobs and places in 
order to assure an enhancement of their vocabulary regarding this topic. 

The textbook for the 5th grade having a different structure offers more 
fun activities in which students are involved. They contain lessons with games, 
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lessons with memory tests, puzzles, quizzes. The last ones contain games 
elements which help students in learning grammar and vocabulary.  

Even if I considered games a useful way of teaching/learning 
grammar and vocabulary, I wouldn’t place more than one game in a lesson. 
Why? Because some of them need time to be played, students may be tired 
and two or more games could be too much for them. In this way game will 
not have the same pedagogical value.   

Games in this textbook show what the students have to do, an example 
is given and they support variations. They are enough for developing 
communication, but when time allows me I come with new games. 

The 6th grade textbook contains a few games related to vocabulary 
and grammar, but it also contains role-plays, an activity with game 
elements. The design of these games is simply, it has a specific icon.  

Games in this textbook establish the way they could be played, in 
this case pair-work followed by a whole class activity. An example is given 
but it’s up to them to find clues for practice. This is a good point because 
students collaborate in order to make questions. The report to the class gives 
a fast correction from the teacher or from the other students. So, their 
attention is focused on achievement the task. The teacher doesn’t need to 
prepare additional material; he/she acts as a facilitator. 

Role-plays are good activities in teaching grammar and vocabulary, 
they give students the opportunity to be involved in an active way, to 
practice the structures learn and develop their communication skills. 
Unfortunately these are a few and it’s the teacher’s job to bring many to 
consolidate students’ knowledge on a certain topic. 

As concerns the songs, each unit has one, but they practice only the 
pronunciation. I consider a bad point of this textbook and I vary the topic of 
songs and for pronunciation I would bring games-based on it. 

The diversity will motivate students to involve in achieving the task. 
In this way their fluency and accuracy will be increased. 

I think there are some important grammar structures that need games 
to be better understood, but the textbook doesn’t allow me to apply them. 
The activities in this book are too many, the material is too much and if we 
want to do all there is no time for supplementary activities. I gave up to 
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some exercises which I considered them unsuitable and I brought games 
instead, and this proved to be benefic for the students.  

In conclusion, for the activity to be successful, the learners must be 
motivated to communicate; they must want to get actively involved in the 
task, eager to express their thoughts and feelings. 

The teacher must arouse their interest by choosing motivated texts 
and interesting activities. Textbooks are richly and colorfully illustrated, but 
teachers must still contribute with additional material to explain meanings 
and make their classes more attractive. 

The textbooks I use in my classes are well designed, respect the 
curriculum, cover a fair range of language content and skills, the texts are 
varied, interesting and appropriate for each level, the tasks maintain a 
balance between accuracy and fluency practice. 

 During my research I observed that students learn better when the 
fun element is involved, when they are in competition, when they win 
something. Unfortunately my textbooks don’t have enough games to make 
the teaching/learning process more interesting and attractive. So that I came 
every time I could with new games to improve students’ communication. 
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Abstract  
Terminology is a strong link between languages and cultures, an 

essential factor in the promotion of multilingualism and multiculturalism. 
We will examine the relationship between terminology and culture, at three 
levels: terminology and multilingualism, terminology and multiculturalism, 
terminology and culture. We will emphasize on communication, in 
particular, on intercultural communication. To do this we rely on a 
classification of terms established recently: international terms, multilingual 
terms and cultural terms (Toma and Englebert, on press). We are going to 
identify the presence of the cultural component in intercultural 
communication in the field of terminology. We are pointing out, on the one 
hand, the gradual manifestation of the cultural component, from a weaker 
degree to a stronger degree and, on the other hand, the danger of a possible 
shift in a communication which eliminates the cultural component (acultural 
communication). We will use a corpus from the Realiter energy vocabulary. 

Keywords 
International terms, cultural terms, multilingualterms, 

multilingualism, culture, multiculturalism, intercultural communication. 
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Résumé  
La terminologie est un lien solide entre les langues et les cultures, un 

facteur essentiel dans la promotion du multilinguisme et de la multiculturalité. 
Nous allons examiner le rapport entre la terminologie et la culture, toute en passant 
par trois étapes : la terminologie et le multilinguisme, la terminologie et le 
multiculturalisme et la terminologie et la culture, en mettant l’accent sur la 
communication, en particulier la communication interculturelle et ses compétences 
spécifiques. Pour ce faire nous nous reposons sur une classification des termes 
établie récemment : termes internationaux, termes multilingues et termes culturels 
(Toma et Englebert, à paraitre). Nous allons identifier la présence de la composante 
culturelle dans la communication interculturelle via les termes, tout en pointant, 
d’une part, sa manifestation graduelle, d’un degré plus faible jusqu’à un degré plus 
fort et, d’autre part, le danger d’un éventuel basculement dans une communication 
qui élimine la composante culturelle où celle-ci se prête au danger de confusion 
(composante aculturelle). Nous allons utiliser comme corpus de notre recherche le 
domaine du vocabulaire de l’énergie éolienne.  

Mots-clés  
Termes internationaux, termes culturels, termes multilingues, 

multilinguisme, culture, multiculturalisme, communication interculturelle.  

1. Introduction : culture, multiculturalisme et 
communication interculturelle 
La terminologie a évolué durant les deux dernières décennies d’une 

terminologie lexicale vers une terminologie communicative, textuelle ou 
discursive avec les études de Maria Teresa Cabré (v. notamment Cabré 
1998), ou encore celles d’Angela Bidu-Vrănceanu (2000) et nos études (v. 
Toma 2003, 2006). Plus récemment, une nouvelle composante s’est 
ajoutée : la composante culturelle.  Elle se dégage surtout à travers le 
questionnement que Maria Teresa Zanola propose au cœur des Journées 
Scientifiques de Realiter 202069.  Notre étude se place au croisement d’une 
terminologie communicative et d’une terminologie « culturelle », tout en 
passant par les concepts de plurilinguisme et, plus spécialement encore, 
ceux d’interculturalité et multiculturalité. L’étude s’avère riche et le corpus 
panlatin y apporte une contribution décisive.  

 
69 XVI Giornata Scientifica REALITER Terminologia e Interculturalità. Problematiche e 
prospettive, 1 e 2 ottobre 2020, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
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Dans notre réflexion, nous partons de l’hypothèse formulée par 
Toma et Englebert (à paraitre) pour la renforcer et la nuancer : 

„…la terminologie, la langue et la culture se placent actuellement 
dans un triangle complexe, qui engendre des relations multiples, parfois 
d’une dialectique prodigieuse, parfois d’une contradiction irréconciliable. 
Ce triangle multi relationnel est basé sur trois traits-clés : atopique70, 
achronique, aculturel. Ces trois caractéristiques – d’une manière qui frôle 
l’évidence – sont associées et deviennent définitoires, respectivement, pour 
la terminologie, la langue et la culture. Nous considérons ainsi 
qu’aujourd’hui la terminologie est atopique, la langue sur laquelle elle se 
forme est une langue achronique et la culture que les termes traversent dans 
leur migration d’une langue à l’autre est une culture aculturelle.”  

Nous avons démontré comment la présence l’agencement différent 
des trois dimensions permet l’identification de trois classes de termes : les 
termes internationaux, les termes « multilingues » et les termes culturels :  

La réponse d’adaptation différente des termes aux coordonnées 
spatiales, temporelles et culturelles nous permet de faire le départ entre les 
termes internationaux– qui sont atopiques, achronique et aculturels ; les 
termes multilingues– qui sont topiques, (a)chroniques et (a)culturels et les 
termes (multi)culturels– qui sont topiques, chroniques et culturels.  

(Toma et Englebert, à paraitre). 
Nous avons aussi défini dans la même étude les termes 

internationaux comme :  
„…une réponse adaptative complète au postulat d’une 

terminologie atopique. Cette réponse adaptative positive a toutefois des 
avantages et des limites. La terminologie lexicographique souligne la 
facilité et la rapidité de la communication avec des termes directement 
transférables et transférés de langue à langue. À cette communication 

 
70 Pour simplifier la terminologie que nous créons en vue de la transparence des concepts 
sous-jacent, nous faisons appel au préfixe négatif a- que nous associons aux notions 
d’espace (topique), de temps (chronique) et de culture (culturel). Nos termes montrent le 
mouvement de la terminologie d’une sphère restreinte – avec un espace, une époque et une 
culture précises – vers une sphère globale où les trois coordonnées sont réinterprétées, 
souvent par négation. Nous prenons en compte l’existence des langues, des dialectes et de 
leurs variétés diatopiques, diaphasiques, diastratiques (v. E. Coseriu, 1952). 
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rapide, la terminologie textuelle vient avec l’apport d’une sémantique 
nuançable et nuancée par le texte, le cotexte et le contexte, faisant de cette 
communication rapide une communication efficace. Ces différentes strates 
de la terminologie convergent ainsi pour souligner les avantages de ce type 
de terminologie. Les divergences apparaissent une fois qu’on ajoute la 
couche terminologique culturelle, pouvant aller jusqu’à l’anéantissement 
des effets positifs de la terminologie internationale, jusqu’à la perte de la 
dimension culturelle.”  

Nous allons examiner les solutions que la terminologie l’énergie 
terminologie panlatine relative à l’énergie éolienne propose pour répondre à 
ce défi en nous appuyant sur le lexique publié par Realiter71.  

 

2. Terminologie et multilinguisme  
Les termes internationaux sont des exemples parlants quand il s’agit 

de la facilité d’une communication multilingue. Pour notre démonstration 
nous restons dans la famille des langues romanes et nous nous appuierons 
sur le lexique de l’énergie éolienne. Nous utiliserons ici comme norme de 
représentation des langues la norme ISO-639-1. 

Si nous prônons que le terme international est un ‘homonyme 
parfait’ dans différentes langues, les exemples que l’on peut produire sont 
généralement isolés, et l’intervention de la composante culturelle se 
manifeste, même si c’est parfois à un niveau minimal, voire superficiel, 
comme celui de la phonétique. Ainsi, les exemples des termes 
internationaux au sens strict demeurent rares et révèlent généralement des 
adaptations minimales. 

Le terme cycloturbine pourrait constituer un premier exemple de 
terme international, à condition de faire abstraction des spécificités 
graphiques de chaque langue – l’y, variante graphique du i en français dans 
les mots d’origine grecque, ainsi que le signe diacritique que l’on trouve sur 
la voyelle finale de la forme roumaine ou la dissociation des composants en 
espagnol et en galicien, s’opposant à leur soudure dans les autres langues : 

 
71 http://www.realiter.net/wp-content/uploads/2013/06/energie_eolienne.jpg 
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[cat] cicloturbina [esp] cicloturbina [esp] ciclo turbina [fra] 
cycloturbine [glg] ciclo turbina [ita] cicloturbina [por] cicloturbina[ron] 
cicloturbină [eng] cycloturbine. 

Le terme aérodynamiqueimpose les mêmes réserves graphiques – 
l’y, variante graphique du i en français dans les mots d’origine grecque, 
ainsi que les signes diacritiques que l’on trouve sur certaines voyelles des 
formes française, catalane, espagnole, galicienne, portugaise ou roumaine, 
qu’il s’agisse d’en marquer le timbre (français, roumain) ou la tonicité 
(catalan, espagnol, galicien, roumain) : 

[cat] aerodinàmica [esp] aerodinámica [fra] aérodynamique [glg] 
aerodinánica [ita] aerodinamica [por] aerodinâmica [ron] aerodinamică 
[eng] aerodynamics. 

Dans le cas du terme rotor que les langues romanes ont emprunté à 
l’anglais, la différence que l’on peut observerpourl’italien est révélatrice d’une 
mise en conformité systémique, l’italien ayant « naturalisé » le mot anglaispour 
le rendre conforme aux paradigmes des noms masculins de l’italien : 

[cat] rotor [esp] rotor[fra] rotor [glg] rotor [ita] rotore [por] 
rotor[ron] rotor 

sur le modèle d’un mot comme diffuseur, par exemple : 
[cat] difusor [esp] difusor [fra] diffuseur [glg] difusor [ita] 

diffusore [por] difusor [ron] difuzor (s.n.) 
Si nous quittons le champ des adaptations phonétiques ou morpho-

lexicales minimales telles celles qui viennent d’être signalées pour 
cycloturbine, aérodynamique et rotor, les exemples se multiplient. 

C’est dans le domaine des noms abstraits que les différences les plus 
grandes s’observent d’une langue à l’autre, du fait principalement de la 
spécificité des suffixes dérivatifs de chaque langue :  

[fra] turbulence [cat] turbulència[esp] turbulencia [glg] 
turbulencia[ita] turbolenza [por] turbulência [ron] turbulenţă. 

[cat] aeroelasticitat [esp] aeroelasticidad [fra] aéroélasticité 
[glg]aeroelasticidade [ita] aeroelasticità [por]aeroelasticidade [ron] 
aeroelasticitate. 

[cat] generador [esp] generador [fra] génératrice / générateur[glg] 
xerador [ita] generatore [por] gerador [ron] generator. 
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En revanche, dans le cas des noms empruntés au latin ou au grec 
ancien, ou composés à partir d’éléments empruntés à ces langues, les 
différences d’une langue à l’autre sont de moindre amplitude : 

[gre] ἄνεμος + μέτρον [cat] anemòmetre [esp] anemómetro [fra] 
anémomètre [glg] anemómetro[ita] anemometro [por] anemómetro 
[ron] anemometru. 

[gre] πᾶν + μέτρον [cat] panemone [esp]panémona [fra] panémone 
[glg] panémona [ita] panemone [por] panémona [ron] panemonă. 

Ce que nous venons d’observer pour les noms s’observe également 
pour les adjectifs. Ainsi, l’adjectif hidraulique que l’on trouve dans système 
hydraulique ne connait que des adaptations graphiques de ses éléments 
constitutifs (empruntés au grec ancien), mais révèle une plus grande 
amplitude de variation des suffixes formateurs de la classe de l’adjectif : 

[cat] hidràulic [esp] hidráulico [fra] hydraulique [glg] hidráulico 
[ita] idraulico [por] hidráulico [ron] hidraulic. 

à côté des variations liées aux marques de genre 
[cat] vent global [esp] vientoglobal [fra] vent global [glg] vento 

global [ita] vento globale [por] vento global [ron] vânt global. 
 Il s’avère donc que même si cette terminologie internationale tend à 

occuper une place importante, elle ne peut pas répondre d’une manière 
absolue aux postulats atopique, achoronique et aculturel et ceci 
premièrement à cause d’un ancrage langagier inéluctable qui fait revivre 
d’une manière implicite les coordonnées spatio-temporelle sous-jacentes.  

 

3. Terminologie et multiculturalisme  
Si pour les termes internationaux la manifestation négative des trois 

coordonnées reste relativement stable, pour les termes que nous appelons 
multilingues, l’équation devient beaucoup plus complexe. La première 
composante reste d’une manière relativement constante négative – donc ce 
sont des termes topiques, bien ancrés dans une coordonnée spatiale, mais les 
deux autres coordonnées, chronique et culturelle,  oscillent entre une 
manifestation positive et une manifestation négative, sous la forme de ce 
qu’on pourrait caractériser d’effet larvaire (v. Gentilhomme 2000) sans 
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pourtant que la marque individuelle d’une culture puisse être clairement 
identifiée, comme c’est le cas pour les termes culturels que nous traitons 
dans la dernière section de cette étude. Comme nous l’avons déjà souligné :  

„…c’est de ce fait au niveau de la langue qu’on peut identifier des 
rapports de contradictions (v. Coseriu 1952), comme le rapport 
d’opposition entre jour et nuit, si l’on tient compte de la clarté, mais 
d’inclusion de nuit dans jour, si on considère qu’un jour compte de 24h). 
Ces nuances sémantiques sont parfois autorisées dans le transfert d’une 
langue à l’autre ou, parfois, elles sont responsables de la césure qu’on 
enregistre au niveau de ce transfert.” (Toma et Englebert, à paraitre). 

Il s’avère que la dissociation de la composante topique d’avec les 
deux autres composantes (chronique et culturelle), n’est pas toujours 
évidente, comme l’analyse de notre corpus nous le montre. Nous faisons 
intervenir une autre variable, l’histoire du mot pour mieux nuancer notre 
analyse. L’avantage de ce concept opérationnel est qu’il trace le parcours 
d’un termes sans pour autant se soucier d’une discrimination des différentes 
coordonnées de notre analyse, distinction qui justement pose problème dans 
le cas des termes multilingues. 

Lorsqu’il s’agit de désigner une réalité scientifique nouvelle – 
découverte ou inventée, les langues peuvent puiser dans le matériau 
linguistique existant. C’est ce qu’ont fait les langues romanes pour désigner 
le vent dominant, choisissant à l’unisson de combiner un nom et un adjectif 
qui font de longue date partie de leur patrimoine linguistique : 

[cat] vent dominant  [esp] viento dominante  [fra] vent dominant  
[glg] vento dominante  [ita] vento dominante  [ita] ventoprevalente 
[por] vento dominante  [ron] vânt dominant. 
De même, pour la confusion visuelle : 
[fra] confusion visuelle / désordre visuel  [cat] confusióvisual  [esp] 
confusiónvisual [esp-mex] desordenvisual [MEX] [glg] 
confusiónvisual  [ita] difficoltàvisiva  [por] desordemvisual  / 
confusãovisual  [ron] confuzievizuală. 
Même si, dans ce dernier cas, la terminologie n’est pas strictement 

arrêtée en français et en portugais, les expressions forgées ont ceci de 
commun qu’elles puissent toutes dans le matériau existant. 
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Le recours à ce matériau préexistant a souvent pour conséquence une 
terminologie hétérogène, les choix de chaque langue pour désigner une 
même réalité ancienne n’ayant pas toujours été identiques, comme en 
témoignent les termes cambrure, girouette, moyeu ou nacelle : 

[cat] curvatura [esp] curvatura [esp-mex] comba[fra] 
cambrure[glg] arqueo  [ita] centinatura  [ita] nervatura  [por] 
curvatura  [ron] cambrură. 
[cat] penell [esp] veleta  [fra] girouette  [glg] catavento¹  [ita] 
segnavento  [ita] mostravento  [por] cata-vento  [ron] giruetă. 
[cat] boixa  [esp] buje[fra] moyeu [glg] cubo  [ita] mozzo  [por] 
centro  [ron] butuc. 
[cat] naveta  [esp] góndola [fra] nacelle[glg] cabezal de rotor  [ita] 
gondola /navicella  [por] nacela [ron] nacelă. 
Une hétérogénéité qui se démultiplie dans les termes complexes, 

comme ancrage de hauban : 
[cat] ancoratgeamb vent [esp]anclaje de viento [fra] ancrage de 
hauban [glg ] áncora de sustentación [ita] cavo di strallo/ cavo di 
ancoraggio [por] ancoragem de maroma [ron] ancorareahobanei/ 
ancorat de pilon. 
Ces créations de souche romane, composés de mots chargés 

d’histoire, côtoient des néologismes, compositions lexicales savantes 
forgées à partir d’éléments empruntés au latin et au grec ancien, comme 
ceux que nous avons déjà évoqués au § 2 et dont notre corpus offre encore 
de nombreux exemples : 

[cat] aerogenerador multimegawatt [esp] aerogenerador 
multimegavatio [esp-mex] aerogenerador multimegawatt / 
aerogenerador clase multimegawatt  [fra] éolienne multimégawatt 
[glg] turbina eólica multimegavatio  [ita] generatore eolico 
multimegawatt  [por] turbina de vento multimegawatt  [ron] turbină 
eoliană cu putere de mai mulţi megawaţi. 
[cat] aerogeneradoro omnidireccional [esp] aerogeneradoro 
omnidireccional  [fra] éolienne omnidirectionnelle [glg] turbina 
eólicaomnidireccional  [ita] aerogeneratore omnidirezionale [por] 
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moinho de vento omnidireccional  [ron] turbină eoliană 
omnidirecţională. 
La différence que nous reprenons ici entre « une terminologie fondée 

sur des mots chargés d’histoire et une autre proprement néologique » (Toma 
et Englebert, à paraitre) échappe le plus souvent à la fois aux terminologues 
et aux utilisateurs, et c’est ce que nous voulons souligner quand nous 
parlons de la composante achronique de ces termes. 

On observera d’ailleurs que pour un même concept, les langues 
romanes n’empruntent pas nécessairement la même voie terminologique, 
comme dans le cas du terme battement : 

[cat] batuda [esp] vibración / oscilación [esp-mex] aleteo / 
batimiento [fra] battement  [glg] batemento  [ita] flappeggio  / 
battimento  [por] batimento  [ron] bătaie. 
La plupart des langues romanes font un choix néologique proche de 

celui du français, mais l’italien et l’espagnol hésitent entre deux termes 
néologiques différentsbattimento et flappegio, pour l’italien,vibración et 
oscilaciónpour l’espagnol – alors que dans la variante mexicaine de 
l’espagnol, l’hésitation se fait entre un terme patrimonial,aleteo, et un 
néologisme,batimiento. Les chemins empruntés divergent encore plus 
nettement pour le termeorientation, qui désigne le dispositif qui permet à 
l’éolienne le mouvement de rotation autour de son axe vertical qui l’amène 
face au vent : 

[cat] orientació/guinyada[esp] orientación /guiñada[fra] 
orientation / lacet[glg] guinada [ita] oscillazione /imbardata  [por] 
desvio  [ron] ampenaj. 
Le français hésite entre deux termes, l’un néologique, orientation, 

l’autre de souche française, lacet ; le catalan et l’espagnol hésitent entre le 
néologismeorientation et un terme de leur patrimoine linguistique, guinyada 
et guiñada, empruntés aux deux mêmes domaines scientifiques ; l’italien 
hésite entre un terme néologique, oscillazione, et un terme de souche 
italienne imbardata, terme de marine. Seuls le galicien, le portugais et le 
roumain ne marquent aucune hésitation et optent pour une terme de leur 
patrimoine linguistique, guinada, desvio, ampenaj. 
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Le caractère historique des termes dits multilingues peut ainsi être 
mis en évidence non seulement au sein d’une langue mais aussi au sein 
d’une famille de langue – et leur comportement au sein d’une nomenclature 
internationale, montre comment la composante synchronique estune dérivée 
active d’une composante diachronique sous-jacente. 

 

4. Terminologie et culture – une terminologie aculturelle ? 
Il est évident que la terminologie est un volet important de la 

communication. Il est évident aussi que la communication prend de plus en 
plus une forme qui passe d’une communication monolingue à une 
communication multilingue. Ce contexte communicationnel multilingue 
active la composante culturelle d’une manière implicite ou explicite, à un 
degré plus ou moins élevé. La question qui se pose dans le cas précis de la 
terminologie est de savoir comment elle participe à la transmission du volet 
culturel, alors que par sa destination principale elle est vouée à l’abstraction 
et à l’objectivité, pourvu qu’un terme se propose avant tout une 
communication sans reste72, une communication où la présence de l’élément 
culturel pourrait poser justement un problème. Alors, pour s’en sortir, il faut 
envisager la mise à l’œuvre d’un ensemble de compétences communicatives 
interculturelles qui permet de bien fixer la place de la composante culturelle, 
qui transforme ainsi sa présence infortunée, non désirable et inévitable dans 
une préséance bénéfique, qui soit à la fois précise scientifiquement et 
nuancée culturellement. Dans un modèle communicatif comme celui de 
Hofstede (1991), évoqué par Balboni (2006), la composante culturelle 
occupe la place de ce qu’il appelle « logiciel de la pensée » à côté de deux 
autres logiciels convoqués dans la communication interculturelle : le logiciel 

 
72 Le postulat de la terminologie est que les termes doivent assurer une communication sans 
reste, c’est à dire sans possibilitéé d’interprétation multiple. Or, une lecture qui fait appel à 
la composante culturelle pourrait conduire à des interprétations multiples et donc, à une 
communication qui ne reste plus « sans reste » (Wüster 1970 [1931]). V. aussi „orice 
simbol este un lucru viu [...]. Corpul simbolului se schimbă încet, dar semnificația sa se 
dezvoltă inevitabil, încorporează noi elemente și le părăsește pe altele mai vechi. Efortul 
tuturor ar trebui să fie însă acela de a păstra neschimbată și exactă esența fiecărui termen 
științific, deși exactitudinea absolută nu este ușor nici măcar de conceput, cu atât mai puțin 
de realizat.” (Peirce 1990). 
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de la communication elle-même et le logiciel du contexte73. Si les deux 
premières composantes constituent des outils des compétences, la troisième 
est une composante qui assure le passage à ma performance. 

L’exemple du terme orientation que nous venons de développer est 
intéressant à examiner en ce qu’il nous conduit aux portes de la question 
culturelle qui jusqu’ici restait en ligne de mire de notre réflexion : 

[cat] orientació/guinyada [esp] orientación / guiñada [fra] 
orientation / lacet [glg] guinada[ita] oscillazione / imbardata  [por] 
desvio [ron] ampenaj. 
Si on se souvient que ce terme désigne le dispositif qui permet à 

l’éolienne le mouvement de rotation autour de son axe vertical qui l’amène 
face au vent, on observe en effet que la plupart des langues romanes optent 
pour un terme décrivant le mouvement effectué par le dispositif – 
orientation, oscillation, déviation – alors que le roumain opte pour un terme 
qui décrit le dispositif lui-même. 

Un autre cas intéressant à développer sur le plan culturel est celui de 
l’éolienne elle-même : 

 
73 “The model of ICCC [intercultural communicative competence] we are proposing 
includes only three components, three “headings”, which we can describe by using the 
metaphor of software, following Hofstede (1991): a. the software of the mind this refers to 
the cultural factors which affect communication. We have to be wary of the definition which 
we have just given: we are not interested in all cultural factors (although these might 
interest scholars interested in intercultural pedagogy, European citizenship, models of 
integration for immigrants, etc.) but only those factors which affect communication, i.e. the 
exchange of messages between two or more people who are pursuing specific goals 
through communicating with others. This software, to continue the metaphor, works like the 
system files inside a computer: the user is unaware of them until a warning that there is a 
problem appears on the screen; similarly, we are unaware of the existence of many cultural 
values, which usually seem perfectly natural to us, and therefore shared by all potential 
interlocutors; b. the communication software This refers to the codes in use, both verbal 
and non-verbal. The main problem here is that all our attention is directed towards verbal 
language, the choice of words and their morpho-syntactic organisation, while no attention 
is paid to non-verbal body language (gestures, expressions, proximity of speakers to each 
other, smells, noises), since this is imagined to be universal, and little attention is paid to 
the language of body ornaments such as clothes, jewels, etc.; c. the context software This is 
the socio-pragmatic software which governs the beginning, the direction, and the 
conclusion of a communicative event (whether monocultural or intercultural). We are using 
the term ‘communicative event’ as defined in the ethnomethodology of communication, and 
particularly by Dell Hymes (1972).” (Balboni (2006 :13-14). 
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[cat] aerogenerador  / turbinaeòlica  [fra] éolienne  / système de 
conversion de l’énergieéolienne (SCEE)  / turbine éolienne  [esp] 
aerogenerador / turbinaeólica / aeroturbina / sistema de conversión 
de energíaeólica (SCEE)  [glg] sistema de conversión da 
enerxíaeólica /turbinaeólica / [ita] generatoreeolico/ 
aerogeneratoreeolico/ macchinaolica/ sistema di 
conversionedell’energiaeolica / [por] sistema de conversão de 
energiaeólica/ aerogerador /moinho de vento/ turbina de vento  
[ron] turbinăeoliană /agregateolian. 
Pour nommer ce dispositif nouveau, même s’il fait désormais partie 

de nos paysages, la plupart des langues romanes optent globalement pour 
des appellations néologiques. La base en est généralement un nom à 
caractère générique mais technique –turbine, turbinaousystème, sistemaou 
generador, generatore, gerador, turbină, le roumain se distinguant avec 
agregat et l’italien avec macchina. Ce nom est doté d’un préfixoïde ou d’un 
adjectif évoquant le vent – aero- ou éolienne, eòlica, eolica/eolico, 
eolian/eoliană. Le portugais, s’il souscrit aux appellations néologiques – 
sistema de conversão de energiaeólica  / aerogerador – se distingue en nous 
offrant un simple moinho de vento, nous rappelant que les moulins à vent 
font depuis toujours partie du patrimoine culturel du Portugal. Il est par 
ailleurs très révélateur qu’alors que toutes les langues romanes disposent 
dans leur patrimoine linguistique d’une expression équivalente – moulin à 
vent, molí de vent,molino de viento, muíño de vento, mulino a vento, moară 
de vânt – la plupart ont choisi de reproduire au niveau linguistique la 
différence entre l’objet patrimonial et l’innovation technologique. 

Cette analyse nous montre que la terminologie, la lexicographie et la 
terminographie multilingue s’érigent dans un instrument qui a le mérite de 
pouvoir réunir deux directions opposées : le normatif, le prescriptif, d’une 
part et, le descriptif, d’autre part et cela non via une contradiction, mais via 
une complémentarité. De ce fait, l’analyse participe activement à 
l’établissement de la place des termes culturels dans une communication 
interculturelle souhaitable pour les cultures et efficace pour les sciences.  
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5. En guise de conclusions 
Si, dans un premier temps, une délimitation des composantes 

atopiques, achroniques et a culturelles s’impose de soi via le postulat 
terminologique de la communication sans reste, dans un deuxième temps, la 
prise en compte des composantes opposées topiques, chroniques et 
culturelles apparait comme une déclinaison nécessaire provenant du logiciel 
culturel de la communication interculturelle (v. 4 ci-dessous), comme une 
manière naturelle, à la rencontre d’une communication interculturelle qui est 
la voie associé inéluctablement à la communication multilingue où la 
terminologie occupe une place importante. 

„Nous revenons sur une conclusion qui s’impose encore une fois 
comme évidente :  
La terminologie occupe une place centrale et fait le pont entre la langue et 
la culture. L’intercompréhension culturelle est un réel défi, car le 
« vocabulaire » culturel comprend non seulement l’emprunt culturel, 
facilement identifiable et maniable – au moins dans une certain mesure –, 
mais aussi la contamination, l’hybridation et le métissage culturel qui sont 
des variables culturelles plus discrètes, placées dans un continuum difficile 
à saisir par segmentations et qui, de ce fait, impose un effort de réflexion et 
d’adaptation supérieur à celui demandé par l’intercompréhension 
linguistique.” (Toma et Englebert, à paraitre). 

Nous réaffirmons, donc, la nécessité de parler, à côté d’une 
intercompréhension linguistique – compétence nécessaire pour soutenir les 
sociétés multilingues, d’une intercompréhension culturelle – en tant que 
volet associé à la communication multilingue et interculturelle, y compris 
dans le cas de la terminologie, comme le montre, en particulier, l’étude de la 
terminologie de l’énergie éolienne.  
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1. Multilingvism şi contact lingvistic 
Limba este principalul mijloc de comunicare, instrument prin care un 

popor îşi exprimă sentimentele, viziunea asupra lumii, credinţa şi cultura. 
Limba este modalitatea prin care o comunitate se identifică şi se deosebeşte 
de celelalte.  

Ferdinand de Saussure, fondatorul lingvisticii moderne, postulează 
că prin analiza problematicii fenomenelor lingvistice, ar fi necesar să 
subliniem importanţa studiului limbilor şi diversităţii acestora. Reamintim, 
cu această ocazie, că obiectul de studiu al lingvisticii saussuriene este  „la 
langue envisagée en elle-même et pour elle-même”, iar limbajul este definit 
ca un sistem, un ansamblu de unităţi lingvistice. În acest mod, lingvistul 
descrie relaţia dintre unităţile lingvistice pe axa sintagmatică (axa 
succesivităţilor, a opoziţiilor), fără a exclude axa paradigmatică (axa 
posibilităţilor, a comutărilor, a substituţiei). Saussure pune accentul pe 
studierea elementelor interne ale limbajului şi abandonează elementele 
externe. Lingvistica saussuriana se ocupă, aşadar, de studiul limbajului, ca 
sistem în care „tout se tient”.74  

În lucrarea sa, Sociololinguistique, concepts de bases, Marie Louise 
Moreau75 afirmă că U. Weinreich este primul lingvist care a folosit expresia 
de interferenţă lingvistică. În viziunea autorului există contact de limbi 
atunci când un individ posedă mai mult de un cod lingvistic.  

 
74 F. Saussure, 2005, pp. 22-39. 
75 M. L. Moreau, 1998. 
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Uriel Weinreich, în Languages în contact, evidenţiază contactul 
lingvistic, bilingvismul, interferenţa, plurilingvismul şi variaţia lingvistică. 
Referindu-se la contactul dintre limbi, autorul afirmă: 

“…two or more languages will be said to be in contact if they are 
used alternately by the same persons. The language-using individuals are 
thus the locus of the contact.”76 

Lingvistul defineşte conceptele de bilingvism şi interferenţǎ: 
“The practice of alternately using two languages will be called 

bilingualism and the persons involved, bilingual. Those instances of deviation 
from the norms of either language which occur in the speech of bilinguals as a 
result of their familiarity with more than one language, i.e. as a result of 
language contact, will be referred to as interference phenomena.”77 

Ni se pare de interes să clarificăm termenii transfer şi interferenţă, 
deoarece s-a constatat existenţa unei confuzii terminologice dintre aceste 
două concepte, inclusiv în rândul cercetătorilor.  

Conform clasificării efectuate de P. Herdina şi U. Jessner, transferul 
este un fenomen relativ previzibil de transferare a structurilor de la o limbă 
la alta. Dacă rezultatul este corect, transferul este pozitiv, în timp ce dacă 
este negativ, conduce la erori. În schimb, interferenţele constituie fenomene 
de interacţiune dinamică, neputând fi reduse la o singură limbă şi legate, mai 
degrabă, de procesare decât de structura limbajelor.78  

În Dicţionarul de ştiinţe ale limbii79 regăsim definite noţiunile de 
transfer şi interferenţă:  

„Tip de fenomen caracteristic situaţiei de contact între limbi, 
reprezentând rezultatul încercării indivizilor de a stabili corelaţii între 
sistemele lingvistice respective.” 

Se face distincţia între transferul pozitiv, care facilitează achiziţia 
unei limbi străine şi cel negativ, care inhibă acest proces.  

„Abatere de la normele uneia dintre limbile în contact, prin 
introducerea unor particularităţi din cealaltă limbă. Introducerea de elemente 

 
76 U. Weinreich, 1968, p. 1. 
77 Ibidem. 
78 P. Herdina, U. Jessner, 2002, pp. 28-29. 
79 Vezi Dicționar General de Științe ale Limbii, 1997. 
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străine în sistemul unei limbi are ca efect unele reamenajări locale ale acestuia 

(…) conceptul de interferenţă se suprapune cu acela de transfer negativ.” 

Joshua Fishman aduce critici concepției conform căreia limbi diferite 

aparţin unor comunităţi diferite. El susţine existenţa diglosiei, afirmând că 

apare de fiecare dată când se manifestă o distribuţie funcţională a utilizării 

între două limbi sau două forme ale aceluiaşi limbaj. 

 
Fig. 1. Relaţia dintre bilingvism şi diglosie la J. A. Fishman, 

2000, pp. 74-81. 

 

Primul cadran al figurii de mai sus se referă la acele comunităţi în 

care apar atât bilingvismul, cât şi diglosia. Astfel de comunităţi cuprind o 

naţiune întreagă, necesitând un bilingvism foarte răspândit (dacă nu 

omniprezent). Al doilea cadran evidenţiază situaţii în care există diglosie, 

dar bilingvismul este absent. În acest caz, două sau mai multe comunităţi 

lingvistice sunt unite religios, politic sau economic, într-o singură unitate 

funcţională, în ciuda clivajelor socio-culturale. Al treilea cadran prezintă 

situaţia existenţei bilingvismului şi absenţei diglosiei. Astfel, putem observa 

că bilingvismul este o caracterizare a comportamentului lingvistic 

individual, în timp ce diglosia este o caracterizare a organizării lingvistice la 

nivel socio-cultural. În cel de-al patrulea cadran avem de-a face cu situaţia 

în care o comunitate nu dezvăluie nici diglosie, nici bilingvism. Acest caz 

este unul izolat şi se referă la comunităţi lingvistice foarte mici.  

Avansat de Charles Ferguson (1959), termenul „diglosie” a devenit 

acceptat pe scară largă de către sociolingvişti şi sociologi, fiind extins şi 

rafinat de-a lungul timpului. Iniţial, termenul a fost utilizat în conexiune cu 

o societate care a folosit două (sau mai multe) limbi pentru comunicare 
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internă (intrasocietate). Ferguson distinge limbajul înalt (H), utilizat în 
conjuncţie cu religia, educaţia şi alte aspect ale culturii, de un limbaj scăzut 
(L), utilizat în activităţile zilnice, acasă şi la serviciu. Autorul vorbeşte 
despre H (high) şi L (low) ca limbaje suprapuse. 

J. Gumperz (1961, 1962, 1964, 1964a, 1966) este cel care susţine că 
diglosia există nu numai în societăţile multilingve, care recunosc oficial mai 
multe limbi, ci şi în cele în care sunt utilizate mai multe dialecte, registre sau 
varietăţi de limbă.   
 

2. Plurilingvismul reflectat în terminologia nunţii dobrogene 
Spaţiul românesc, în general şi cel dobrogean, în mod particular, stau 

sub semnul multiculturalităţii. Multiculturalismul dobrogean se manifestă 
prin promovarea particularităţilor integratoare în cultura şi civilizaţia locului. 
Dobrogea, un mozaic de cultură şi de limbă, este cufundată într-un context 
plurilingv. Pe de altă parte, s-a arătat că fenomenul folcloric continuă să fie 
creativ, dinamic, sub toate aspectele, inclusiv sub cel lexico-semantic80. 

Cuvintele de origine slavă pătrunsă pe cale orală se pot clasifica după 
un criteriu cronologic, cele care se află şi în dialectul aromân aparţinând 
stratului vechi de elemente slave, precum nevastă. Reflexul ea al sl. ĕ pare să 
fie specific împrumuturilor vechi: nevĕsta > neveastă, nevastă.81  

O serie de cuvinte vechi slave (precum: iubi, drag, scump, nevastă) 
se explică prin bilingvismul slavo-român, respectiv prin căsătoriile mixte, 
expresivitatea şi afectivitatea termenilor din slavă jucând un rol important.82 

Tot ca împrumut slav, menţionăm denumirea ceremoniei care 
precedă încheierea căsătoriei. Forma de bază este verbul a (se) logodi care 
reflectă slav. lagodini, bg. Лагодя („a se deda cu pasiune”) şi s. lagoditi („a-
i plăcea, a-i conveni”). Însă, în niciuna dintre limbile menţionate, verbul nu 
are sensul rom. a (se) logodi. Acesta din urmă poate fi pus în legătură cu  
bg. Годя „a logodi”.83  

 
80 Cf. Olimpia Varga, 2017, pp. 247-254. 
81 G. Brâncuş, 2005, p. 73. 
82 M. Sala, 2012, p. 94. 
83 T. Klimkowski, 2012, pp. 405-406. 
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Legat de familie şi relaţiile de rudenie, amintim următorii termeni 
moşteniţi din latină: cumnat (< lat. cognatus), cuscru (< lat. consocer), 
arom. cusurin (< lat. consobrinus; în dacoromână s-a păstrat uerus > „văr” 
din (consobrinus) uerus), fin (< lat. filianus), fiu (< lat. filius, panromanic), 
frate (<lat. frater, panromanic), ginere (<lat. geminus), arom. hil’eastru „fiu 
adoptiv” (< lat. filiaster), însura (< lat. (in)uxorare, păstrat şi în dialecte 
italieneşti), mama (<lat. mamma), v. rom. mărit „ginere”, arom. „soţ” (< lat. 
maritus „soţ”, panromanic), mărita (< lat. maritare), mătuşă (<lat. amita), 
nepot (< lat. nepos), nora (< lat. nurus), nun (< lat. nonnus), nuntă (< lat. 
nuptiae), peţi (< lat. petere > petire), socru (< lat. soccer), soră (< lat. 
soror), tată (< lat. tata).84 

A peţi ar putea proveni de la lat. petĕre, deşi sensul este destul de 
diferit sau de la lat. petire, cu schimbarea conjugării faţă de forma din latina 
clasică.85 Sensul românesc există şi în spaniolă şi portugheză, iar cel 
originar „a cere” în dialecte italieneşti şi în sardă.86 Derivatele acestuia sunt: 
peţitor, peţitoare, peţitorie. 

Bărbat < lat. barbatus „om cu barbă, bărbos” are sensul „om, bărbat, 
soţ” numai în română, celelalte limbi romanice păstrând sensul originar.87  

În graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea, regăsim împrumuturi 
culturale, cauzate de nevoia umplerii unor lacune de la nivelul cuvintelor 
(absenţa unor sensuri).88 Contactul dintre dacoromâni şi aromâni a presupus 
contactul dintre stadiile de dezvoltare culturală şi, implicit, transferul lor.89 

Pitréc vb. tranz., glosat în aromână „a conduce pe cineva la plecări’ 
s-a îmbogăţit cu sensurile de „a petrece, a se întâmpla’, „a petrece, a 
se distra’, „petrecere”; 
Oáspi, oáspită, pl. glosat în aromână cu sensul oáspiţ, oáspiti s.m şi 
„prieten, amic” s-a îmbogăţit cu sensurile de „oaspete, musafir”. 

 
84 M. Sala, op. cit., pp. 60-61.  
85 M. Vinereanu, 2008, p. 633. 
86 M. Sala, op. cit., p. 61.  
87 Idem, p. 70. 
88 M. Sala, 1997, p. 233, apud M. Nevaci, 2011, p. 178.  
89 M. Nevaci, op. cit., p. 179. 
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În lucrarea Manuelei Nevaci, Graiul aromânilor fărşeroţi din 
Dobrogea, sunt menţionaţi 
termeni din ritualul de nuntă care au pătruns în aromână: 

 ḑiniríca s. m. art. „mirele’ (< dr.) = γrambó < gr. Γαμβρός; 
 mire̯ásă s. f. „mireasă’ (< dr.) = nve̯ástâ < sl. nevĕsta;  
Împrumuturile din greacă se păstrează în diverse domenii, printre 

care în:90 
- Domeniul obiectelor de uz casnic:  

γ́ilíe s. f. 1. „oglindă”, 2. „oglinjoară ornamentată cu mărgele, 
fundiţe, bănuţi de argint etc., care se fixează pe partea stângă a căciulii 
miresei’; i̯ilíe < gr. γυαλλί; 

- Domeniul relațiilor de familie: 
isózmată s. f. „logodnă’ < gr. ισώσματα; 
isuséscu vb. IV tranz., refl. „a (se) logodi’ < gr. ισιάζω; 
nicuḱír, nicuḱíră, pl. nicuḱíri 1. s. m. şi f. „gospodar, stăpânul casei, 

proprietar; soţ (soţie)” 2. adj. „gospodar”: om nicuḱír „om gospodar” < gr. 
(ν)οικοκßρης; 

- Domeniul stări suflestesti, simţuri: 
hărséscu; hărăséscu 2. „a petrece, a se distra”: lúne̯a ĝucá sóe̯a áli 

nve̯ásti şi… acşí s-hîrse̯á pânâ luni se̯ára „lunea jucau neamurile miresei şi 
aşa petrecereau până luni seară” < gr. χαíρω. 

Am extras din lucrarea lui E. Ţîrcomnicu, Obiceiuri şi credinţe 
macedoromâne91 şi din Repere dobrogene92 a N. Ştiucă, termeni care fac 
parte din sfera semantică a nunţii dobrogene. 

Nunta la aromâni respectă un traseu bine-definit: peţirea, logodna şi 
nunta. Băieţii mergeau în peţit (isuserea), însoţiţi de un proxenetu 
(„peţitor”)  sau, uneori, se întâmpla ca fiii să nu participe deloc la 
contractarea căsătoriei, aflând de aceasta numai după ce părinţii cădeau de 
acord. Odată luată hotărârea, încheiată prin „darea cuvântului”, avea loc 
semu nic („logodna mică”), eveniment la care viitorii miri, de cele mai 
multe ori, nu luau parte. Un factor important era averea miresei (câte salbe, 

 
90 Idem, pp. 188-191. 
91 Vezi E. Ţîrcomnicu, 2009. 
92 Vezi N. A. Ştiucă, 2004. 
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câte case la oraş, câţi pantofi cu rubedeie93 avea), logodna şi nunta neavând 
loc până când averea nu era arătată. Isósmata cea mare („logodna mare’) 
avea loc cu câteva luni înainte de nunta propriu-zisă. Isusit/ă („logodnic/ ă’) 
sunt tinerii care urmează să se căsătorească.  

Amanete (tc. émânet) reprezintă „cadoul de logodnă”, un colac 
încărcat de cercei, brăţări şi monede de aur, trimis de părinţii mirelui, 
miresei. Regăsim cuvântul în limba română sub forma amanet, însă cu un 
sens oarecum diferit, nefăcând parte din terminologia nunții: „obiect de preț 
predat cuiva drept garanție a restituirii unei datorii (în bani); garanție, gaj, 
zălog”94. Practic, la aromâni discutam despre un cadou oferit ȋn schimbul 
promisiunii cǎ nunta va avea loc.  

Arăvoánă (gr. Αρραβωα) este semnul care pecetluieşte legământul 
între familii (logodnă, isusire), format din câteva monede de aur sau un inel. 
De altfel, logodna, cu semnificaţia trecerii de la starea de celibat la căsătorie 
se regăseşte încă din cele mai vechi timpuri, chiar în Vechiul Testament, 
fiind desemnată prin termenul aras, însemnând în ebraică „legământ de 
căsătorie” sau „angajament de căsătorie”. Logodna este prezentǎ ȋn vechile 
legiuiri autohtone, de la primele pravile scrise în limba românǎ și 
continuând cu Codul Calimach, Codul Caragea şi Codul Donici. Potrivit 
Codului Calimach, „logodna este făgăduinţa pentru următoarea însoţire şi 
se face desăvârşit sau nedesăvârşit”. Logodna era desăvârşită, când se 
întocmeau acte oficiale sau nedesăvârşită, atunci când era rezultatul unei 
tocmeli însoţite de o dare de arvună, încheierea acesteia nefiind neapărat 
urmată de încheierea căsătoriei.95 

Călisirea la núnta, invitarea la nuntă, se făcea joi sau sâmbătă 
dimineaţa de către tineri, care mergeau călare în sat pentru a vesti nunta.  

La aromânii fărşeroţi din M. Kogălniceanu, jud. Constanţa, mireasa 
era gătită, duminică dimineaţa, de către fete şi femei tinere în cadrul unui 
ceremonial care dura peste două ore, denumit alăxirea nveástei 
(„schimbarea miresei, gătirea pentru cununie”). Mireasa primeşte mesc 

 
93 Rubedeie = monedă din aur de origine turcească. 
94 D I C Ț I O N A R U L  L I M B I I  R O M Â N E  M O D E R N E ,  1958.  
95 A. R. Motica, 2013, p. 120. 
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(bani) de  la cei prezenţi. Una dintre fetele prezente nchirdâseaşti 
(„cinsteşte, serveşte’) oaspeţii cu rachiu şi bomboane.  

Fărtat (lat. frater), pe lângă înţelesul de „prieten” sau „frate de 
cruce”, are şi sensul de „însoţitor al mirelui, cavaler de onoare”. 
Corespondentul feminin, surata (lat. soror), are sensul de „însoţitoare a 
miresei”, „domnişoară de onoare”. În rom. frate se foloseşte cu sensul de 
„cumnat”, de „văr primar”, de „prieten/tovarăş foarte bun”, iar soră/surată 
este întrebuinţat cel mai des cu sensul de „prietenă, tovarăşă”.  

Taifă (tc. tâyfé) este alaiul care însoţeşte mirele la nuntă. La grămoştenii 
din jud. Tulcea, taifa, alaiul compus din rudele ginerelui, mergea în seara de 
sâmbătă la casa miresei, pentru a duce acesteia salba de mireasă (arivoana). 
Obiceiul poartă numele de vinirea la nveastă (lat. venire). 

La grecii din Izvoarele, potrivit unor obiceiuri atestate în urmă cu 
câteva decenii, nunta debuta cu o secvenţă ceremonială: vestirea şi invitarea 
la ospăţ. Diveritele sau calinu mighali („fete din partea miresei’) şi diverii 
(„flăcăi din partea mirelui’) colindau satul şi invitau familiile socrilor la 
nuntă. La fel ca în cazul nunţilor din satele româneşti, şi aici se organizează 
două ospeţe, unul la casa mirelui şi celălalt la casa miresei.  

Bărbieritul ritual al ginerelui, răspândit de altfel în toată aria 
balcanică, poartă la greci numele de csurisumi tu ghambro. La aromâni, 
bărbieritul mirelui înainte de cununie se numeşte sursirea grambólului, 
formă preluată din greacă: sursire, cf. gr. ξουριζω; grambo, cf. γαμβρός.  

 

3. Concluzie 
Într-un spaţiu multietnic, precum cel dobrogean, avem de a face cu 

diverse fenomene lingvistice, precum: contact lingvistic, influenţă, transfer, 
împrumut lexical. Din analiza efectuată rezultă că mare parte din termenii care 
aparţin sferei semantice a nunţii sunt de origine slavă, latină, greacă şi turcă. 
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1.  O posibilă grilă de analiză 
În lucrarea de faţă, ne-am axat asupra problematicii pe care o prezintă 

vastul domeniu al frazeologiei, în privinţa metodelor şi a criteriilor de analiză, 
respectiv a obiectului de studiu şi a delimitării cadrului conceptual.  

Am avut în vedere trecerea în revistă a unor aspecte generale ale 
disciplinei, şi anume: evidenţierea direcţiilor de analiză postulate de Charles 
Bally, Eugeniu Coşeriu sau George Lakoff şi Michael Johnson: modelul din 
perspectivă integralistă, cunoscut ca discurs repetat, şi modelul  metaforei 
cognitive, cf. teoria cognitivă a metaforei.  

Considerăm că cele două direcţii oferă posibilitatea unei cercetări 
ample, interdisciplinare, din perspectivă lingvistică şi etnolingvistică, marcând 
relaţia dintre lexic şi cultură: lexicul este o reprezentare primară a culturii. 

Această interdependenţă este probată de constituirea numeroaselor 
unităţi frazeologice care descriu perfect ceea ce lingviştii numesc 
universaliile gândirii şi universaliile limbii. 

De asemenea, actualitatea cercetărilor aduc în prim plan diverse 
modalităţi de analiză96 a faptelor de limbă din domeniul frazeologiei. Astfel, 
demersul nostru a vizat o delimitare a conceptelor operaţionale de unitate 
frazeologică, locuţiune, expresie, sintagmă, colocaţie, având în vedere o 
grilă de analiză constituită din valorificarea metodelor descriptive şi 
structurale, respectiv criteriile semantic, morfologic, stilistico-funcţional.  

 
96 Pentru diversitatea metodelor de analiză, cu accent pe acelea care relevă structurile 
limbii, cf. R.-M. Bârlea 2012. 
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2. În jurul conceptului de ‛frazeologie’ 

Frazeologia se bucură de un interes aparte în rândul disciplinelor 

autonome ale lingvisticii, întrucât este ştiinţa conexă care nu are încă un 

statut şi un cadru conceptual bine definite. Prin urmare, aparţinând 

deopotrivă lexicologiei şi sintaxei, frazeologia marchează o interdependenţă 

între aceste compartimente ale limbii.  

 

2.1. Concepte operaționale 

O disciplină necesită un obiect de studiu bine precizat şi definit care 

să dezvolte un aparat critic adecvat unei analize pertinente a faptelor de 

limbă oferite de experienţa lingvistică. Or, în cazul frazeologiei (gr. phrasis 

+ logos), conceptele operatorii nu sunt clar delimitate, în măsura în care este 

posibil acest lucru, situaţie ce trasează una dintre limitele acestui domeniu 

încă în formare între ştiinţele limbii.  

Înainte de precizările conceptuale necesare studiului de faţă, 

subliniem faptul că frazeologia lingvistică – întemeiată la nivel european de 

lingvistul elveţian Charles Bally
97

 – prezintă două subtipuri de cercetare:  

a) frazeologia generală (sau teoretică), având ca obiect de studiu 

problematica îmbinărilor de cuvinte dintr-un idiom ori dintr-un grup de idiomuri; 

b) frazeologia specială, care abordează un singur aspect al 

frazeologiei unei limbi, şi anume, expresiile idiomatice, colocaţiile, 

locuţiunile ori unităţile terminologice ş.a.
98

 

În esenţă, frazeologia vizează analiza îmbinărilor care prezintă 

particularităţi în plan semantic şi formal, privind diferitele grade de 

stabilitate
99

, faţă de îmbinările libere de termeni, şi care conduc la 

recunoaşterea îmbinărilor sudate de către vorbitori şi, desigur, la 

reproducerea fidelă a structurilor de către utilizatori. Tocmai diferenţele de 

natură semantică şi formală conturează un comportament specific
100

 în 

planul vorbirii şi le conferă acestor îmbinări complexe un statut aparte între 

                                                 
97

 A se citi, pe larg, discuţia la Liviu Groza, 2011, p. 17.  
98

Idem, p. 19.  
99

 Dumitru Ştefan, 2013, p. 25.  
100

Ibidem.  
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unităţile limbii, deosebit de lexeme şi propoziţii sau enunţuri, după cum 
vom sublinia în cele ce urmează.  

În orice caz, constituirea acestor îmbinări funcţionale complexe 
evidenţiază, pe de o parte, creativitatea lexicală a vorbitorilor, competenţa şi 
performanţa lingvistică a acestora, iar pe de altă parte, tiparele socio-culturale în 
care se înscrie un idiom. În acest sens, apariţia structurilor fixe într-o limbă 
constituie, după modelul ‛competenţei sintactice’, teoretizată în sintaxa 
generativă de către N. Chomsky, ‛competenţa frazeologică’ a utilizatorilor.  

Pornind de la faptul că „limbajul este o activitate”101, iar vorbitorii 
au o „competenţă nativă”102, determinată de cunoaşterea şi performarea 
vorbitorilor, subliniem faptul că, la rândul ei, ‛competenţa frazeologică’ 
desemnează creativitatea şi capacitatea utilizatorilor de a constitui şi folosi 
unităţi lexicale, cu diverse grade de sudură, pe baza unor cuvinte existente în 
limbă, în scopul enunţării unei idei, stări, reacţii afective ori diverse acţiuni 
curente, ţinând cont de experienţele lor.  

Astfel, competenţa frazeologică indică acea „activitate creatoare de 
semne”103 a limbajului, care determină procesul de formare a unităţilor 
complexe. Acest mecanism impune conexiunea dintre idei şi lucruri (cf. 
metoda Wörter und Sachen „cuvinte şi lucruri”): 

„Seturile de particularităţi expresive sunt legate de condiţiile sociale 
în care limba este actualizată, şi anume, prin utilizările ei.”104 

Grupurile sudate sunt rezultate ale unui proces care implică asocierea 
dintre un datum lingvistic şi gândirea umană, aşa cum se întâmplă şi în cazul 
unităţilor lexicale şi al elementelor de realia pe care acestea le exprimă105. 
În ceea ce priveşte structurile fixe, subliniem faptul că acestea, pe lângă 
capacitatea de a denumi obiecte, acţiuni, stări, au capacitatea de a conferi un 
grad mare de expresivitate limbajului, indiferent de registrul lexical în care 
sunt uzitate, după cum vom vedea.  

 
101 Eugeniu Coşeriu, 1997, p. 41.  
102 Cf. Dumitru Ştefan, 2013, p. 26.  
103 Cf. Eugenio Coşeriu, 1997, p. 43.  
104Apud Estelle Dubreil, 2008, p. 1.  
105 De exemplu, situațiile de condiționalitate din viața reală se regăsesc în structurile 
frazeologice bazate pe structurile logico-sintactice condiționale din frazeologismele 
simetrice bimembre de tipul Dacă taci, bine faci!, cf. Olimpia Varga, 2014, pp. 87-93. 
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Tocmai modul de manifestare a competenţei frazeologice în planul 
vorbirii indică diverse posibilităţi de constituire a unităţilor funcţionale 
complexe şi unghiuri diferite de analiză a acestora:  

„Ansamblul de turnuri tipice care aparţin unei limbi, fie prin 
frecvenţa lor, fie prin caracterul lor idiomatic.”106 

În acest context, studiile de specialitate admit că unitate conceptuală 
a frazeologiei este unitatea frazeologică, aşa cum cuvântul este unitatea de 
bază a lexicologiei.  

Privind terminologia acestei ştiinţe, se regăsesc în lucrările de 
specialitate diverse noţiuni convenţionale, aplicate unităţii frazeologice: 
locuţiune (fr. locution), unitate frazeologică (it. modi di dire, fr. unité 
phraséologique, expression figeé), colocaţie (engl. collocation, idiom, fixed 
expressions, bound phrases, frozen phrases, multiwords units etc.).107 

Or, multitudinea de concepte operaţionale dezvoltă o confuzie în 
ceea ce priveşte cadrul conceptual definitoriu al statului unei discipline, în 
general. În acest caz, noţiunile utilizate în analiza faptelor de limbă din 
domeniul vast al frazeologiei, şi anume, ‛locuţiunea’, ‛sintagma’, 
‛colocaţia’, ‛expresia’, ‛clişeul’ ş.a.  dezvoltă o ambiguitate a clasificării şi 
tipologizării unităţii frazeologice.  

În mod vizibil, ambiguitatea terminologică creează dificultăţi şi 
limite în cercetarea frazeologică, subliniate în repetate rânduri în lucrările de 
specialitate108: pe de o parte, lipsa unei viziuni unitare asupra definirii şi, 
implicit, asupra tipologiei unităţilor frazeologice, iar pe de altă parte, 
limitele impuse de abordările tradiţionaliste în analiza materialului 
frazeologic. Punctele de vedere opuse cu privire la comportamentul sintactic 
şi semantic al structurilor în cauză conferă un statut neclar disciplinei. De 
asemenea, cercetările întreprinse în acest domeniu sunt uneori neclare din 

 
106Ibidem.  
107 Liviu Groza, 2011, p. 12; Dumitru Ştefan, 2013, p. 26.  
108 Cf. Liviu Groza, 2011, pp. 14-14. Un punct de vedere privind clasificarea neclară a 
unităţilor frazeologice se remarcă şi în lucrările lexicografice, la nivel internaţional, cât şi 
naţional, întrucât o structură este încadrată atât ca locuţiune – îndeplinind un anumit statut 
morfologic, cum ar fi, locuţiune adjectivală/locuţiune verbală, cât şi ca expresie – marcând 
anumite conotaţii, eufemistice, hiperbolice etc. De exemplu, structura cât vezi cu ochii este 
considerată expresie şi, în acelaşi timp, locuţiune adverbială. DEX2, 1998, s.v. ochi.  
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cauză că, la rândul lor, criteriile de analiză a structurilor frazeologice sunt 
diferite de la un studiu la altul, de la un cercetător la altul, aşa cum vom 
vedea în paginile ce urmează, fapt ce conduce la o analiză sinuoasă a 
faptelor de limbă.  

Pe de o parte, frazeologia este disciplina care dispune, după am 
menţionat, de un obiect de studiu şi de metode analiză care marchează 
interdependenţa dintre disciplinele generale ale limbii: lexicologie, 
morfologie şi sintaxă. Pe de altă parte, frazeologia se apropie şi de alte 
domenii, precum paremiologia şi întreaga literatură aforistică, datorită 
tiparelor şi modelelor de analiză sociolingvistice şi psiholingvistice, 
constituite prin prisma factorului socio-cultural care acţionează atât în 
geneza aforismelor sau a proverbelor, cât şi a frazeologismelor.  

 
2.1. Direcţii de analiză în cadrul frazeologiei  
Aşa cum am menţionat, frazeologia dispune de numeroase studii în 

literatura de specialitate şi cercetări care par a se cristaliza, încet și sigur, în 
câteva direcţii de analiză a acestui vast domeniu. Astfel, cercetările 
tradiţionale propun, pe de o parte, direcţia emisă de către Charles Bally, iar 
pe de altă parte, studiile întreprinse recent dezvoltă o direcţie de analiză 
impusă cu câteva decenii în urmă de teoria lingvisticii integraliste, 
codificată de către Eugeniu Coşeriu.  

În cele ce urmează, vom prezenta, pe scurt, cele două direcţii de 
analiză a frazeologiei şi, implicit, a cadrului conceptual al disciplinei, în 
vederea unei precizări, în măsura în care acest lucru este posibil, şi, mai 
ales, a unei sistematizări a conceptelor operaţionale ale disciplinei, necesare 
analizei noastre.  

 
2.1.1.  Viziunea tradiţionalistă asupra frazeologiei  

În ceea ce priveşte această direcţie de analiză, vom trece în revistă 
teoria emisă de către Charles Bally109, cu privire la modul de constituire a 

 
109 Direcţia de analiză a frazeolgiei este teoretizată în lucrarea Traité de stylistique 
française, Genève, Georg et Klincksieck, 1909. 
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frazeologismelor, respectiv clasificarea propusă, într-o manieră tradiţională, 
pentru unităţile frazeologice.  

 Considerând frazeologia o „parte a vocabularului care vizează 
îmbinările de cuvinte care au un caracter stabil, având ca echivalent o 
unitate lexicală”110, Ch. Bally subliniază ca frazeologismele sunt analizate 
prin prisma unui proces psihologic care cuprinde mai multe etape de 
constituire a structurilor fixe într-o limbă şi care implică acţiunea unor 
factori extralingvistici – contextul social, cultural ş.a. – şi lingvistici: 

(I) un grup de cuvinte denumeşte o idee; 
(II) ideea respectivă este asociată în plan cognitiv cu grupul de 

cuvinte constituit; 
(III) asocierile create între elementele componente ale grupului se 

sudează, iar uzul îl transformă într-un tot unitar, echivalent cu o anumită 
unitate lexicală.111 

Acest proces nu se manifestă exclusiv în formarea frazeologismelor, 
întrucât, la rândul lor, formarea cuvintelor (unităţile lexicale libere) este la 
rândul ei rezultatul unui asemenea proces: un lexem este asociat unei idei, 
unui obiect sau stări, iar cuvântul denumeşte ideea respectivă.112 

De asemenea, în cazul formării structurilor indisolubile prin 
asocierea dintre cuvinte şi idei, intervine şi afectivitatea locutorilor, conform 
lui Charles Bally:  

« Les faits d’expression du langage organisé du point de vue de leur 
contenu affectif, c’est-à-dire l’expression des faits de la sensibilité par le 
langage et l’action des faits de langage sur la sensibilité ».113 

Având în vedere mecanismul psihologic descris, lingvistul elveţian 
clasifică unităţile frazeologice având la bază criteriul ‛stabilităţii’. În funcţie 
de statutul ‛fix’, respectiv ‛relativ’ al structurilor formate în orice idiom, 
grupurile de cuvinte nou-formate sunt caracterizate prin diverse grade de 
sudură: « la fixité plus ou moins variable des groupes de mots »114. 

 
110Apud Liviu Groza, 2013, p. 21.  
111Ibidem.  
112 Cf. Liviu Groza, 2011, p. 21.  
113Apud Brigitte Lépinette, 2013, p. 61.  
114Idem, p. 65.  
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Ele sunt repartizate în două tipuri:  
a. seriile frazeologice,numite « séries phraséologiques »115, sunt 

considerate grupurile libere care au un grad de sudură variabil (fr. semi-figée):  
« [...] nous nommerons séries (subl. noastră, F. M.) celles où la 

cohésion des termes n’est que relative [...] »116 
Gradul variabil de sudură al grupurilor libere este probat de faptul că 

utilizatorii au o libertate de selecţie a cuvintelor din structurile „de-a gata”, pe 
care le integrează într-un asemenea grup, în anumite situaţii de comunicare.  

Pe de o parte, unele structuri, constituite, de cele mai multe ori, 
dintr-un ‛verb + substantiv’, prezintă, conform lui Ch. Bally, posibilitatea 
substituţiei verbului-nucleu cu un alt termen sinonim, în funcţie de registrul 
limbii, adăugăm noi. 

Autorul exemplifică acest tip prin următoarele serii frazeologice:  
- fr. faire un projet  
sau 
- former un projet117; 
Pe de altă parte, structurile alcătuite din ‛adjectiv + substantiv’ nu 

permit de fiecare dată o substituţie, conducând la constituirea altei structuri 
frazeologice, de tipul ‛adverb + adjectiv’:  

- fr. grave maladie 
vs.  
- grièvement blesée.  
În acest caz, subliniem faptul că substituţia nu este permisă în orice 

situație, dat fiind faptul că sinonimia face o selecţie în rândul părţilor de 
vorbire. Astfel, orice parte de vorbire este înlocuită, în context, cu un cuvânt 
care face parte din clasa gramaticală respectivă sau cu o îmbinare de cuvinte 
care are valoarea morfologică respectivă:  

- fr. aimer éperdument ou désirer ardemment; 
- fr. faim canine ou une faim de loup; 
- fr. bruit infernal ou bruit d’enfer.118 

 
115Ibidem; Liviu Groza, 2013, p. 22.  
116Apud Brigitte Lépinette, 2013, p. 66; Liviu Groza, loc. cit.  
117Ibidem.  
118 A se vedea, pe larg, discuţia la Brigitte Lépinette, 2013, pp. 66-67.  
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De aici reiese faptul că Ch. Bally utilizează un criteriu strict 
morfologic pentru exemplificarea grupurilor libere, fără a sublinia 
importanţa criteriilor sintactic, semantic şi stilistico-funcţional, care 
acționează simultan cu cel morfologic.  

Se constată că unele grupuri care permit o oarecare libertate de 
alegere în rândul utilizatorilor prezintă un proces de metaforizare, având la 
bază relaţia de echivalenţă119 dintre termenul propriu şi termenul figurat, cf. 
metaforele bruit d’enfer, une faim de loup.  Dată fiind situaţia, este firesc ca 
structurile care indică o metaforă, comparaţie ori metonimie să prezinte 
posibilitatea de substituţie a termenilor.  

 De asemenea, structurile formate din ‛adverb + adjectiv’ sau de tipul 
‛substantiv + adjectiv’ prezintă, la rândul lor, un sens conotativ: adjectivul, 
respectiv adverbul sunt folosite cu valoare de epitet (hiperbolic, după cum se 
poate vedea în exemplele date), fapt ce evidenţiază, în mod clar, 
afectivitatea locutorilor, manifestată în funcţie de contextul comunicaţional.  

Or, această situaţie poate fi una particulară, şi nu generală, ceea ce 
subliniază limita impusă de această clasificare în analiza frazeologiei. În 
plus, tropii pe care îi conţin unele serii frazeologice sunt, după cum am spus, 
„de-a gata”, întrucât prezintă fenomenul catachrezei120.  

b. unităţile frazeologice(fr. unités phraséologiques) sunt îmbinările 
care marchează, din punct de vedere semantic, un sens global, imposibil de 
modificat în uz, marcând un grad maxim de sudură (fr. figée):  

« Un groupe forme une unité lorsque les mots qui les composent 
perdenttoute leur signification et que l’ensemble seul en a une(subl. 
noastră, F. M.). L’oubli et l’incompréhension des mots isolés de la part du 
sujet parlant sont la marque commune dans ces cas, due souvent à la 
présence de particularités soit lexico-sémantiques (archaïsmes de forme et 
de sens) soit syntaxiques ».121 

 
119 Grupul µ, 1974, p. 155.  
120 În limbajul curent, figura dobândește o formă împietrită, fixată prin uz, fiind resimţită 
uneori ca mai puţin expresivă decât o figură poetică.  
121Apud Brigitte Lépinette, 2013, p. 68.  
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În ceea ce priveşte caracterizarea unităţii frazeologice, Ch. Bally 
utilizează mai mulţi indici pe care îi codifică drept parametri de analiză a 
unităţilor fixe dintr-o limbă. 

Indicii de analiză a unităţilor frazeologice sunt de natură exterioară şi 
interioară şi cuprind informații etimologice, semantice şi morfosintatice.  

1. gramaticalizarea122 (fr. grammaticalisation)   
Acest parametru descrie ceea ce lingvistul denumeşte „instinctul 

etimologic” (fr. instinct étymologique)123, care vizează uitarea semnificaţiei 
etimologice, situaţie din care rezultă demotivarea (fr. 
démotivation)semnelor lingvistice. Situaţia respectivă este ilustrată prin ceea 
ce astăzi numim clişee internaţionale:  

faire table rasse (cf. lat. tabula rasa).  
2. caracterul arhaic al unităţii frazeologice, conferit de unul sau mai 

mulţi termeni constituenţi.  
În ceea ce priveşte parametrii codificaţi în teoria lui Ch. Bally, 

studiile de specialitate subliniază imprecizia pe care o creează aplicarea lor  
în cercetările întreprinse în acest domeniu.  

Pe de o parte, în cazul formării unei unităţi frazeologice, demotivarea 
este  o primă etapă, întrucât cuvintele inserate într-o structură îşi pierd sensul 
iniţial, însă construiesc, prin remotivarea (refacerea motivării) grupului unitar, 
pe baza datelor oferite de unităţile lingvistice constituente şi a interdependenţei 
factorilor inter- şi intralingvistici, un sens nou:  

- a da bir cu fugiţii; 
- a tăia frunză la câini; 
- nici în ruptul capului; 
- a pune gaz pe foc etc.  
Pe de altă parte, existenţa arhaismelor ca elemente constituente într-o 

unitate frazeologică nu este un indice general-valabil, întrucât arhaismele 

 
122 Acest fenomen este considerat un proces care vizează schimbări de ordin lingvistic prin 
care o unitate lexicală devine, îndeplinind alte funcţii, o unitate gramaticală sau prin care o 
unitate gramaticală devine „şi mai gramaticală”: „[...] linguistic changes through which a 
lexical item in certain uses becames a grammatical item, or through which a grammatical 
item becomes more grammatical. Apud Kristel van Goethem, 2009, p. 27.  
123Ibidem.  
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fac parte din diverse tipuri de structuri stabile: de istov, a da (în) brânci, pe 

de rost etc.  

 În plus, arhaismele vizează atât criteriul vechimii, cât şi pe cel 

morfo-sintactic, întrucât diverse tipuri de arhaisme – lexical, semantic, 

morfologic – sunt distribuite în planul unităţilor frazeologice:  

a. unităţi care conţin arhaisme lexicale: a-şi aduce aminte, a lua 

aminte, a da în vileag, a da târcoale,  

b. unităţi care conţin arhaisme semantice: a trimite carte; 

c. unităţi care conţin arhaisme morfologice: a bate câmpii, pe veci, 

a băga în boale.  

 

Direcţia de analiză propusă de către Ch. Bally s-a dovedit 

incompletă, de-a lungul timpului, însă a reprezentat, fără doar şi poate, un 

punct de plecare în analizele întreprinse la nivel internaţional în cadrul 

frazeologiei.  

Pe baza conceptelor şi a parametrilor unităţilor frazeologice impuse 

de teoria lingvistului elveţian, literatura de specialitate a dezvoltat, ulterior, 

un cadru conceptual care a vizat extinderea analizei la locuţiuni, expresii 

idiomatice, colocaţii, sintagme, clişee sau discurs repetat.  

 

2.1.2. Direcţii actuale în studiul frazeologiei  

În studiile recent întreprinse în cadrul frazeologiei, cercetarea s-a 

axat asupra unei abordări interdisciplinare, care au vizat, pe de o parte, 

delimitarea diferitelor tipuri de unităţi frazeologice, iar pe de altă parte, 

extinderea unei analize multiple şi complexe care implică descrierea 

lexicală, morfologică, stilistică şi sociolingvistică a structurilor care 

alcătuiesc vastul domeniu despre care discutăm.  

Aceste aspecte evidenţiază evoluţia metodelor, criteriilor şi 

principiilor folosite în studiul lingvisticii, în general, şi al frazeologiei, în 

special, fapt ce a condus la trasarea unor noi direcţii de analiză a 

materialului frazeologic. Astfel, două dintre punctele de referinţă des 

întâlnite în ultimele decenii în literatura de specialitate, sunt: 

a. direcţia integralistă din cadrul teoriei propuse de către Eugenio 

Coşeriu, cunoscută sub denumirea de discurs repetat 
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b. direcţia emisă de grupul lui G. Lakoff, şi anume, teoria cognitivă 
a metaforei.  

 
a. Discursul repetat  
Direcţia de analiză inițiată de către Eugenio Coşeriu vizează, în 

esenţă, un studiu al unităţilor complexe dintr-o limbă din perspectivă 
etnolingvistică (în sensul general al disciplinei, şi anume, analiza limbajului 
ca o funcție a culturii), întrucât relaţia dintre cultură şi lexic este exprimată 
prin prisma motivaţiei dintre modelul cultural prestabilit şi recunoscut de 
utilizator şi termenul care îl desemnează pe baza unei activităţi cognitive124. 
De altfel, este cunoscută teza generală emisă de E. Coşeriu asupra relaţiei de 
interdependenţă dintre cultură şi limbaj, ca funcţie socială.  

În primul rând, lingvistul citat afirmă că limbajul este, pe de o parte, o 
formă primară a culturii, a redării  realității propriu-zise într-un mod obiectiv.  

În al doilea rând, „limbajul reflectă cultura nonlingvistică”125, dat 
fiind faptul că exprimă idei, noţiuni şi judecăţile emise despre realitatea 
identificată. De asemenea, comunicarea dezvoltă, pe lângă competenţa 
lingvistică, pe cea extralingvistică, descrisă prin tot ce înseamnă cunoaşterea 
exterioară a lumii.  

Având în vedere ce înseamnă relaţia lexic – cultură, discursul repetat 
(sp. discurso repetido) oferă o nouă abordare în studiul frazeologic: „tot ce 
este în frazeologie, este un discurs repetat”.126 

În acest context, conceptul de ‛discurs repetat’ înglobează totalitatea 
elementelor sus-discutate: 

 „... totalitatea ceea ce se repetă în vorbirea unei comunităţi, într-un 
mod  mai mult sau mai puţin identică, sub forma unui discurs (subl. n.)deja 
făcut sau de combinare mai mult sau mai puţin fixă, ca fragment, lung sau 
scurt, a «ceea ce s-a spus deja» (subl. n.): citate, proverbe, locuţiuni fixe, 
anumite sintagme, perifraze lexicale, formule tradiţionale de comparaţie”.127 

 
124 Cf. Eugenio Coşeriu, 2000, p. 15.  
125Apud Petronela Savin, 2012, p. 17.  
126Apud Cristinel Munteanu, 2013, p. 17; Apud Petronela Savin, 2011, p. 382.  
127Ibidem.  
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Din definiţia dată, reiese că discursul repetat propune o extindere a 
obiectului de studiu al frazeologiei, întrucât sunt precizate citatele, 
proverbele și elemente ale literaturii aforistice  sau chiar textele literare 
propriu-zise.  

În ceea ce ne priveşte, vom utiliza conceptul coşerian din perspectiva 
restrânsă a cadrului frazeologiei, referindu-ne la noţiunile unanim acceptate în 
literatura de specialitate, şi anume: locuţiuni, expresii, unităţi frazeologice.  

Revenind la definirea frazeologiei pe baza unui discurs repetat, în 
studiile de specialitate se subliniază faptul că ceea ce rezultă, pe baza 
tehnicii colajului, din diversele elemente alăturate este un text, o formulă 
sau o sintagmă care să evidenţieze asocierea dintre termeni cu un nou 
sens128, marcând aspectul intertextualităţii (discursul nou-construit trimite la 
un alt discurs).   

Prin urmare, discursul repetat dezvoltă o direcţie de analiză 
etnolingvistică, deoarece valorifică, de fapt, varietatea şi, totodată, variaţia 
limbajului, având în vedere relaţia dintre acesta şi cultură, prin 
exemplificarea modului în care un semn lingvistic este echivalentul unui 
anumit tip de experienţă şi de cunoaştere a realităţii.  

Abordarea etnolingvistică a frazeologiei aduce în discuţie 
universaliile lingvistice, deoarece acestea propun, conform lui Eugenio 
Coşeriu, „fapte [de limbă] care se află în toate limbile sau în toate limbile 
cunoscute, sau sunt posibile în toate limbile”129.  

Astfel, perspectiva discursului abordat dezvoltă modelul analizei 
prin prisma unei abordări socio-culturale care să evidenţieze tiparul 
constituirii unităţilor frazeologice în cadrul mai multor limbi ori în cadrul 
unui singur idiom.  

Pornind de la teoria coşeriană, lingvistul Stelian Dumistrăcel 
dezvoltă un concept care sugerează mecanismul constituirii unităţilor cu 
diverse grade de sudare, şi anume, ‛universaliile frazeologice’130.  

Conceptul desemnează, în studiile de dată recentă131, fenomenul 
poligenezei (constituirea unor frazeologisme în mai multe idiomuri, pe baza 

 
128 Cf. Cristinel Munteanu, 2013, p. 15.  
129Ibidem.  
130Ibidem.  
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materialului lingvistic existent, în funcţie de factorul cultural) care descrie 
perfect universaliile gândirii.  

În acest caz, unităţile frazeologice vizează „universalii «de 
mentalităţi»132,  caracteristice utilizatorilor mai multor idiomuri distincte, 
având în vedere două clase de expresii idiomatice, potrivit opiniei lui S. 
Dumistrăcel, şi anume: „cόpii ale realităţii” şi „imaginare”133, despre care vom 
discuta, pe larg, într-o altă parte a lucrării noastre. Astfel, aceste structuri 
rezultate sunt expresive şi descriu o serie corespondentă în alte idiomuri.  

De exemplu, conceptul de ‛universalii de mentalităţi’ este ilustrat în 
diferite studii de specialitate prin expresii de tipul: 

a pescui în ape tulburi 
a fierbe de mânie 
măsea de minte 
bani gheaţă 
a fi ceva putred la mijloc etc.  
Prima dintre acestea, a pescui în ape tulburi, cu sensul de „a profita 

de o situaţie încordată, confuză, pentru a trage foloase”, este explicată prin 
prisma universaliilor frazeologice, datorită faptului că este general valabilă 
prin practica obişnuită „de a pescui oriunde” şi prezintă idiotisme 
corespondente în multe alte limbi, fie romanice, fie nonromanice:  

fr. pêcher en eau trouble 
sp. a rio buelto ganacia de pescadores y pescadores 
engl. it is good fishing in troubled waters ş.a.m.d.134 
În mod evident, structurile frazeologice au la bază un proces de 

transfer semantic de la concret la abstract. Astfel, cele mai multe unităţi 
complexe reprezintă o metaforă.  

Acest proces metaforic este descris pornind de la următorii indici, 
codificaţi de către Stelian Dumistrăcel135: 

 
131 Stelian Dumistrăcel, 2001, pp. 5-8; Petronela Savin, 2011, pp. 383-384.  
132Apud Petronela Savin, 2011, p. 384.  
133Ibidem.   
134 A se vedea discuţia, pe larg, la Stelian Dumistrăcel, 2001, s.v. a pescui.  
135 Stelian Dumistrăcel, 1980, pp. 125-126.  
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1. ‛trecerea de la sensul denotativ la cel conotativ’, bazându-se pe 
procesul analogiei și marcând o restrângere sau o extensie a sensului unui lexem.  

- arcan „laț pentru prinderea sau pentru priponirea animalelor, în 
special a vitelor” trece de la concret la abstract în expresia a prinde cu 
arcanul „a aduce pe cineva cu forţa”. 

Transferul în plan conotativ indică reprezentări care exprimă un grad 
ridicat de subiectivitate, datorată practicii sau imaginaţiei136 utilizatorului. 

2. ‛conotaţiile rezultate’ prin transferul sensului devin catachreze.  
Astfel, acestea sunt inserate în comunicare ca forme ale discursului 

repetat, situaţie datorată gradului mare de recunoaştere în uzul limbii. 
- a o lua la sănătoasa, a-i veni bâzdăcul, a avea sare şi piper etc.  
3. ‛modificări accidentale în planul formei cuvintelor’, datorate 

intervenţiei vorbitorilor sau trecerii dintr-o limbă în alta. 
- apă chioară, în loc de apă clară; 
- a da sfoară în ţară, pentru a da şfară în ţară.  
4. ‛posibilitatea de a desemna mai multe cuvinte, respectiv mai multe 

expresii pentru aceeaşi noţiune’:  
- a (se) da de-a berbeleacul/a (se) da de-a rostogolul/ a (se) da peste 

cap „a (se) rostogoli”;  
- a lua la trei păzeşte, a face cu ou şi cu oţet „a mustra, a ocărî”;  
- a-şi găsi beleaua/a da de belea „a da de necaz, a avea o supărare” etc.  
Cei patru indici ai unităţilor frazeologice descriu, de fapt, dinamica 

limbii, în general, care determină schimbări de ordin formal, lexical şi, mai 
ales, semantic, în cazul de faţă. Aceste schimbări conduc la constituirea unui 
număr foarte mare de metafore.  

La rândul ei, metafora, considerată una dintre schimbările de sens 
fundamentale în cazul cuvintelor, acţionează în mod sistematic şi în cazul 
constituirii unităţilor frazeologice.  

Acest metasemem, conform clasificării realizate de către Grupul de 
la Liège, conduce la modificarea conţinutului semantic al termenilor, pe 
baza a două operaţii: adjoncţie şi suprimare.137 

 
136 DŞL, 2005, s.v. conotaţie.  
137 Grupul µ, 1974, p. 156.  
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De asemenea, metafora, ca formă de extrapolare, implică o identitate 
reală, manifestată prin intersectarea a doi termeni cu scopul afirmării 
identităţii dintre cuvintele respective.  

Prin urmare, procesul metaforic este descris prin următoarea schemă: 
D (termen de plecare) → I (lexem intermediar)→ A (termen de sosire). 
Termenul de plecare (D) reprezintă cuvântul cu sens propriu, 

termenul intermediar (I) este implicit şi marchează intersecţia semică, iar 
termenul de sosire (A) este termenul care dobândeşte un sens conotativ.  

De exemplu, în planul unităţilor frazeologice, mecanismul metaforic 
stă la baza a numeroase expresii idiomatice: 

- D (a) greşi, ghiotură „mult, belşug” → A „a greşi cu ghiotura” → I 
[+ cantitate];  

- D (a) înghiţi/a lua hap „medicament preparat în formă de pastilă 
sau de caşetă, pentru a putea fi înghiţit uşor” → a „a înghiţi hapul”, „a lua 
hapul” → I [+ peiorativ] „a suporta cu greu”.  

Privită din această perspectivă, metafora probează, de fapt, teza 
emisă de către Eugenio Coşeriu, despre cunoaşterea lingvistică şi despre 
universaliile gândirii:  

„[...] cunoaşterea lingvistică este de multe ori o cunoaştere 
metaforică (subl. noastră, F. M.), o cunoaştere prin imagini, care, de altfel, 
se orientează atât de des în aceeaşi direcţie, încât ne face să ne gândim în 
mod serios la o anumită unitate universală a imaginaţiei umane, dincolo de 
diferenţele lingvistice, etnice sau culturale.”138 

 
b. Teoria cognitivă a metaforei 
Studiile despre metaforă au valorificat „modelul cognitiv” din teoria 

cognitivă a metaforei, propusă de către George Lakoff şi Michael Johnson, 
în lucrarea Metaphors We Live By, publicată, iniţial, în 1980, şi reluată 
ulterior, sub denumirea de teoria metaforei conceptuale. 

Această abordare cognitivă descrie, în primul rând, interdependenţa 
dintre limbă şi gândire, pe baza unui scheme reprezentând mecanismul 

 
138 Eugenio Coşeriu, 1956, pp. 24-26. 
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cognitiv prin care vorbitorii îşi exprimă ideile, sentimentele, în funcţie de 
imagine pe care şi le construiesc pentru a reprezenta ceea ce gândesc:  

Imagine-schemă → Obiecte→ Expresii (metafore lingvistice) → 
Metafore conceptuale (subl. n.).139 

Metaforele conceptuale rezultate ale procesului prin entităţile literare 
sunt lexicalizate în domeniul-ţintă, pe baza corespondenţei termenilor ori 
sintagmelor din domeniul-sursă, având în vedere experienţa lor.  

Astfel, metafora conceptuală ar descrie, la rândul ei, procesul de 
constituire a unor unităţi frazeologice, în care acţionează universaliile 
gândirii coroborate cu cele lingvistice.  

De exemplu, ideea de „înţelepciune” este reprezentată, în planul 
unităţilor frazeologice, prin diverse structuri afective, în cazul cărora 
utilizatorii apelează la anumite elemente din realia sau elemente abstracte, 
care indică, metaforic, ideea reprezentată prin metaforele conceptuale, cf. 
rom. a-i veni mintea la cap; sp. entrar en razón.  

Restrângând sfera de analiză a metaforei conceptuale la nivelul 
frazeologiei româneşti, subliniem faptul că cele două tipuri de metafore 
cognitive, şi anume, ‛metafore orientaţionale’140, respectiv ‛metaforele 
ontologice’141, oferă o analiză complexă a faptelor de limbă.  

 metaforele orientaţionale vizează frazeologismele care redau ideea 
de „spaţiu”, în sens pozitiv sau negativ, care reprezintă în mentalul popular 
structura antonimică bine – rău:  a-i da cuiva cu sictir, a (nu) năvăli turcii, a 
pune tabăra, taman acolo unde trebuie, a se duce/a merge la/în hagialâc, a 
umbla tiptil; 

 metaforele ontologice reprezintă structuri mai complexe, dat fiind 
faptul că au la bază experienţa vorbitorului în interacţiunea cu universul în 
care se desfăşoară. Astfel, acest tip de metaforă creează tipare 
metasememice care focusează diverse aspecte ale experienţei în plan 

 
139 G. Lakoff, M. Johnson, 1980, pp. 178-180.  
140 Un prim nivel metaforic este reprezentat de aşa-numitele domenii de bază (engl. basic), 
care sunt cele mai apropiate de experienţa noastră, în plan exterior. Ibidem.  
141 Acest tip de metaforă este constituit în funcţie de datele pe care le oferă gândirii 
experienţele umane şi de capacitatea oamenilor de a transforma emoţiile, senzaţiile, 
activităţile, ideile etc. în entităţi sau substanţe. Idem, p. 30.  
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cognitiv. Evident, experienţa acumulată implică anumite valori etice şi 
morale, relaţii interumane ori elemente de realia, fără a face trimitere 
directă la aceste aspecte, pentru că utilizatorul trebuie să le decodifice, 
atribuindu-le un context potrivit: a o duce bine, a o duce rău, a da de bine, a 
da de rău, a trăi în huzur, a găsi capac la toate, a pune capac cuiva, a lucra 
de zor, a face trampa ş.a. 

De aici reiese faptul că cele două tipuri de metafore indică un proces 
complex prin care se manifestă experienţa umană, aspectele culturale în 
planul frazeologismelor.  

Mecanismele prin care metafora cognitivă conduce la formarea 
unităţilor frazeologice, expresiilor idiomatice ori locuţiunilor este descrisă 
prin intermediul fundamentului cultural care descrie, în numeroase situaţii, 
legătura dintre denotaţie şi conotaţie.142 

 

3.  Concluzii cu privire la direcțiile de cercetare a sintagmelor 
Direcţiile de analiză expuse în această parte a lucrării deschid 

diverse căi de cercetare şi de interpretare a fenomenului complex al formării 
unităţilor frazeologice.  

De asemenea, cele două „modele”, în speţă, discursul repetat şi 
teoria metaforei cognitive, oferă informaţii cu privire la modul în care 
oamenii percep realitatea obiectivă şi subiectivă – constituită din stări, 
sentimente, senzaţii, trăiri, de cele mai multe ori, intense. 

Dincolo de aspectele legate de relaţia dintre lexic şi cultură, 
frazeologismele completează datele privind un material lexical bogat, care 
necesită o organizare a acestuia în funcţie de metodele şi criteriile aplicate în 
cercetarea lor. Or, după cum am menţionat, imprecizia statutului pe care îl 
are obiectul de studiu, respectiv neclarităţile delimitării conceptelor 
operaţionale conferă frazeologiei – un domeniu pe cât de vast, pe atât de 
sinuos în cercetare – un statut incert între disciplinele lingvisticii.  
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 1. Preliminarii  
 Noile gramatici academice românești (GALR2, GBLR) conțin o 

secțiune dedicată organizării discursive a claselor lexico-semantice, în care sunt 
reprezentate aspectele definitorii cu privire la construcția discursului: afirmația, 
negația, modalizarea, deixisul, anafora, conectorii frastici și transfrastici, 
repetiția, anacolutul, construcțiile incidente, elipsa și imbricarea. 

Ion Bărbuță este de părere că modalitatea reprezintă una dintre 
categoriile „distinse” din cadrul construcției semantico-sintactice a 
enunțului, având ca bază semantică „noțiunea de apreciere subiectivă de 
către locutor a celor comunicate”1. 

Categoria modalității, susține cercetătorul sus-menționat, cuprinde o 
largă paletă de valori, condiționate de modul în care vorbitorul observă 
situația din realitate descrisă prin enunț, iar dificultatea nu rezidă neapărat în 
definirea acestor valori, ci în delimitarea lor una de cealaltă ori în 
delimitarea acestora de valorile altor categorii.  

Din punctul de vedere al organizării lingvistice, adică al mijloacelor 
de exprimare, modalitatea constituie o categorie funcțional-semantică, iar 
mijloacele lingvistice de realizare a modalizării vizează toate nivelurile 
limbii: fonetic, morfologic, lexical și sintactic. 

Este oportună, deci, opinia autorilor GALR2, care consideră că, în 
funcție de statutul său lingvistic, modalitatea reprezintă o categorie 
semantică, parțial gramaticalizată:  

 
1 Ion Bărbuță, 2008, „Categoria modalității în limba română”, in: Revistă de lingvistică și 
știință literară, nr. 3-4 (237-238), Chișinău, pp. 58-70. 
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 „...o categorie semantică, parțial gramaticalizată, care exprimă 
raportarea locutorului la un conținut propozițional, atitudinea sa cognitivă, 
volitivă sau evaluativă față de stările de lucruri, reale sau potențiale, 
descrise prin limbaj”2. 

 Deducem că modalitatea redă implicarea vorbitorului în enunț și 
arată modul în care se reflectă în comunicare realitatea percepută din 
punctul de vedere al emițătorului, deci este „o expresie a subiectivității”3, 
așa cum o numește Ion Bărbuță. 

 O amplă definiție a modalității o regăsim și în DȘL, de la care 
pornește, de altfel, și cercetătorul sus-menționat:  

„Categoria modalității vine din logică, unde reprezintă aprecierea 
judecății din punctul de vedere al veracității, având la bază triada: realitate, 
posibilitate, necesitate. În lingvistică, prin categoria dată se înțelege modul în 
care cele enunțate se reflectă în conștiința vorbitorului.”4. 

Ion Bărbuță observă că nu există o opinie universal acceptată în 
studiile de lingvistică cu privire la categoria modalității și la valorile pe care 
aceasta le cuprinde, în schimb, există un aspect asupra căruia lingviștii sunt 
de acord – baza modalității: 

„...atitudinea, opinia, aprecierea subiectivă a locutorului în legătură 
cu latura descriptivă (conținutul factual) a celor enunțate, deci modalitatea 
este în temei o categorie de natură subiectivă”5. 

Din acest punct de vedere, toate definițiile modalității sunt unitare. 
O definiție a modalizării propun și autorii GBLR:  
„...marcarea în enunț, prin mijloace specifice (modalizatori), a 

atitudinii vorbitorului față de adevărul, obligativitatea sau valoarea stărilor 
de lucru descrise”6. 

 În același tratat, se realizează distincția modalizare/modalitate: 
 „Termenul modalizare se referă la proces, la marcarea atitudinii, 

iar modalitate desemnează rezultatul, atitudinea exprimată.”7. 

 
2 GALR2, 2008, p. 702. 
3 Ion Bărbuță, op. cit., pp. 58-70. 
4 DȘL, 2001, p. 65. 
5 Ion Bărbuță, op. cit., pp. 58-70. 
6 GBLR, 2016, p. 631. 
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 Aceiași gramaticieni atrag atenția asupra faptului că noțiunile de 
modalizare, modalitate și modalizatori sunt unele semantico-funcționale, și 
nu sintactice.  

Modalizatorii pot apărea în diferite poziții sintactice, iar, în unele 
limbi, sunt gramaticalizați (ca auxiliare sau morfeme gramaticale). În limba 
română, în schimb, gramaticalizarea nu este decât parțială (prin 
specializarea unor verbe modale și a unor structuri adverbiale), după 
observă specialiștii8. 

Manuela Margan constată că gramatica tradițională punea semnul 
egalității între atitudinea vorbitorului față de enunț și sistemul modurilor 
verbale, pe când gramaticile din secolul al XXI-lea clarifică această 
problemă complexă: modurile verbale nu reprezintă decât una dintre 
formele de exprimare a modalității, pe lângă verbele modale, adverbe sau 
locuțiuni adverbiale, verbe sau perifraze cu sens modal9.   

 În GALR2, sunt consemnate principalele tipuri de modalitate, pe 
care le vom discuta numai în măsura în care regăsim adjectivele printre 
mijloacele de marcare a atitudinii modale în enunț: 

 epistemică (sau cognitivă): Se pare că s-au construit diguri.; 

 deontică (prescriptivă sau volitivă): Trebuie/vrem să se 
construiască diguri.; 

 apreciativă (evaluativă): E bine că s-au construit diguri.; 

 pseudomodalitatea „dinamică”. 
Dintre acestea, autorii GBLR observă că modalitatea epistemică este 

prototipică datorită frecvenței sale în limbă și a multitudinii modalităților de 
expresie. Aceiași gramaticieni menționează că modalitatea este întotdeauna 
subiectivă și se realizează prin două variante: 

 asumarea subiectivității, prin utilizarea persoanei I singular (este 
vorba aici de modalitate subiectivă): Sunt sigur că a greșit.; 

 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Manuela Margan, 2018, „From modality to gramaticalization in Romanian and English”, 
in: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue 
and National Identity. Section: Language and Discourse, Târgu-Mureș: Editura Arhipelag 
XXI Press, p. 152.  
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 aparentă obiectivizare, în construcții adverbiale impersonale (așa-
numita modalitate obiectivă): Desigur/e sigur că a greșit10.  

Autorii GALR2 sunt însă de părere că diversele tipuri de modalitate 
au grade diferite de subiectivitate: modalitatea deontică prescriptivă nu este 
atât de clar subiectivă precum sunt modalitatea epistemică, cea deontică 
volitivă ori cea apreciativă11. 

 

 2. Modalizatori 
 Cercetătorii observă că, în sens larg, noțiunea de modalizatori se 

aplică tuturor mijloacelor prin care se realizează modalizarea, însă, în sens 
restrâns, se referă mai ales la construcțiile parțial gramaticalizate12.  

Enumerăm modalizatorii specializați menționați în GBLR: 

 adverbe și locuțiuni adverbiale de modalitate (din păcate, desigur, 
neapărat etc.); 

 semiadverbe și interjecții modale (oare, zău); 

 verbe modale (a putea, a trebui). 
 Nu sunt însă singurele mijloace de realizare a modalizării, deoarece 

modalitatea se exprimă și prin: 

 modul verbului și intonație; 

 mijloace lexicale, nefixate (cuvinte care redau ideea de certitudine sau 
incertitudine; obligație sau permisiune; apreciere pozitivă sau negativă: în mod 
inacceptabil, paznicul doarme; Am convingerea profundă că... etc.)13. 

O clasificare a modalizatorilor întâlnim și în GALR2
14. Aceștia sunt 

organizați în patru categorii: 
1) gramaticali: 

– modurile verbale; 
2) lexico-gramaticali (expresii modale specializate): 

– adverbe și locuțiuni adverbiale; semiadverbe;  
– verbe modale (operatori modali); 

 
10 GBLR, 2016, p. 631.  
11 GALR2, 2008, p. 703.  
12 Ibidem. 
13 GBLR, 2016, pp. 631-632. 
14 GALR2, 2008, p. 703. 
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 3) lexicali: 
– verbe cu sens modal (epistemice, volitive, deontice și apreciative); 
– perifraze stabile sau libere; 

 4) prozodici: 
– intonația.  

Clasificarea modalizatorilor din GALR2 este completată de 
prezentarea particularităților sintactice ale modalizatorilor lexicali și lexico-
gramaticali, însă, dintre aceștia, ne vom opri doar asupra perifrazelor stabile 
sau libere, în structura cărora pot intra și adjective.  

 Perifrazele care au rol de operator modal cunosc diferite tipuri, după 
cum exemplifică autorii GALR2:  

 construite cu: 
– adverbe/adjective (e obligatoriu, e bine, e sigur);  
– adjective și participii (sunt obligat, sunt sigur);  
– substantive (am certitudinea, am permisiunea).  

Dacă formează propoziții, acestea pot fi față de propoziția 
modalizată regente (Sunt sigur că ieri Ioana nu a venit la școală.) sau 
incidente (Ioana nu a venit ieri, sunt sigur, la școală.)15. 

  

 3. Modalizarea epistemică  
 În noile gramatici academice (GALR2, GBLR), se arată că 

modalitatea epistemică „exprimă gradul de certitudine sau incertitudine a 
locutorului asupra adevărului unui fapt enunțat”16 și se realizează în două 
forme interdependente: evaluarea sau judecata cognitivă (modalitatea 
epistemică propriu-zisă), care depinde într-o mare pondere de sursa din care 
provine informația, și indicarea tipului de sursă a cunoașterii 
(evidențialitatea)17. 

 
3.1. Modalizarea epistemică propriu-zisă (judecata epistemică / cognitivă) 
 Principalele mijloace lingvistice de realizare a modalizării 

epistemice sunt: modurile verbale, verbele modale, verbele cu sens modal, 
adverbe și locuțiuni adverbiale, adjective în diverse construcții, particule 
pragmatice, îmbinări lexicale libere care conțin substantive ce au sens 

 
15 GALR2, 2008, p. 706. 
16 GBLR, 2016, p. 632.  
17 GALR2, 2008, p. 707. 
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modal; în GALR2, se face precizarea că unele adjective și adverbe care au 
sens modal se obțin prin sufixarea cu sufixul -bil.  

 Așa cum arătat anterior, modalitatea epistemică se realizează 
obligatoriu prin modurile verbului, însă există și o serie de adverbe și 
locuțiuni adverbiale de modalitate, care, semantic, se pot grupa în două 
categorii, exprimând grade diferite de certitudine:  

– modalizatori de certitudine (desigur, evident, cu siguranță, de bună 
seamă, fără nicio îndoială, mai mult ca sigur etc.); 

– modalizatori de incertitudine (parcă, poate, eventual, probabil). 
 În categoria modalizatorilor de certitudine intră și grupurile 

prepoziționale epistemice alcătuite pe tiparul în mod (în chip) + adjectiv (în 
mod sigur, în mod cert, în mod evident, în chip evident), care apar în 
construcții parantetice sau, mult mai frecvent, integrate, apropiate de 
comportamentul unui circumstanțial de mod, dar care vizează, totuși, din 
punct de vedere semantic, adevărul propoziției, după cum evidențiază 
autorii GALR2:  

 În mod evident câinii, de exemplu, sunt mai puțin talentați întru 
existență decât pisicile. (A. Blandiana, Autoportret); 

 Unu și repetiția sa caracterizează în chip evident culturile primitive 
de tip totemic. (C. Noica, Modelul); 

 Nu s-a ținut de cuvânt, pierzând șansa de a înzestra corpul 
diplomatic românesc cu un reprezentant ce i-ar fi făcut în mod sigur cinste. 
(Al. Paleologu, Despre lucrurile)18. 

 O serie de adverbe și locuțiuni adverbiale epistemice, care pot fi 
interpretate și ca adjective invariabile în contextul acordului cu un subiect 
abstract („faptul”, „lucrul”), se situează frecvent în poziția de nume 
predicative, în construcții impersonale care solicită prezența unei propoziții 
subiective, introduse prin că, al cărei verb predicat este la modul indicativ: e 
sigur, e mai mult ca sigur, e indiscutabil, e evident, e cert, e adevărat, e 
limpede, e clar, e incontestabil, e neîndoielnic, e de la sine înțeles (cu 
locuțiune adjectivală) că...: E evident că au venit fără bani19. 

 
18 GALR2, 2008, pp. 712-713. 
19 GALR2, 2008, p. 714. 
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 O categorie de adjective (unele dintre ele participiale) epistemice 
intră în componența unor construcții modalizante subiective ca nume 
predicative, construite cu un verb copulativ: sunt convins(ă) că...; sunt 
sigur(ă) că... etc. Așa cum se întâmplă și în cazul verbelor epistemice, 
valoarea propriu-zis modală caracterizează formele de persoana I singular, 
indicativ prezent, care arată o atitudine subiectivă, asumată de către locutor: 
Sunt sigur că Matei a câștigat. Aceste adjective pot primi mărci ale 
gradării: extrem de convins, foarte convins etc. 

 Propoziția pe care o formează aceste predicate apare frecvent și ca o 
expresie modalizatoare incidentă: Anticii, sunt convinsă, ar fi continuat să 
scrie. (A. Blandiana, Autoportret)20. 

 
 3.2. Evidențialele  
 Noțiunea de evidențialitate este definită de autorii GBLR: 
„...reprezintă marcarea în enunț – prin elemente specifice – a 

surselor pe care locutorul le-a avut la dispoziție pentru a cunoaște 
conținutul unei propoziții”21. 

 Evidențialele se împart, în funcție de tipul de sursă a informației 
propoziționale pe care îl indică, în: 

– mărcile inferenței: Maria trebuie să fi plecat; nu răspunde nimeni.; 
Pesemne că Maria a plecat.; Maria o fi plecat.; 

– mărcile relatării (citării): Se zice că Maria a plecat.; Maria cică a 
plecat.; Maria ar fi plecat.; 

 – mărcile percepției: Uite, nu-i nimeni în grădină.; Dan arată vesel.  
 Prin consultarea celor două gramatici academice românești (GALR2, 

GBLR), am constatat că adjectivele nu se regăsesc în lista mijloacelor 
lingvistice de realizare a evidențialității (a indicării sursei cognitive). 
Menționăm, în schimb, modurile verbale, operatorii modali, verbele cu sens 
epistemic, verbele de declarație, verbele de percepție a vedea, a auzi, a simți 
etc. (când nu sunt folosite cu sens figurat), adverbe, expresiile prezentative 
(iată, uite), deicticele (acum, aici) etc.  

 
20 GALR2, 2008, p. 715. 
21 GBLR, 2016, p. 633. 
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 4. Modalitatea deontică  
 Modalitatea deontică „indică gradul de obligativitate sau de permisivitate 

a situațiilor descrise într-o propoziție, în raport cu un corp de norme 
preexistente”22. Principalele sale valori sunt obligatoriu – permis – interzis23 

 În cadrul modalității deontice, noile gramatici academice disting 
între modalitatea deontică propriu-zisă24 (cu un grad mai ridicat de 
obiectivitate și care se raportează la norme deja existente: Trebuie să 
eliberați locul!) și cea volitivă (care arată o exprimarea subiectivă a 
necesității: Vreau să eliberați locul!). 

 Autorii GALR2 sunt de părere că adevărata modalitate deontică are 
„un suport extralingvistic obiectiv”25, în absența căruia locutorul poate să 
fabrice niște pseudonorme, ce corespund, mai degrabă, voinței sale 
subiective; este momentul în care deonticul și volitivul se apropie.  

 Modalizarea deontică și volitivă se realizează prin:  
1. moduri verbale (imperativul, conjunctivul, condiționalul);  
2. modalizatori specializați:  

– adverbe (obligatoriu, neapărat, negreșit); 
– verbe modale (a trebui, a putea); 
– verbe cu sens modal (a se cuveni, a se cere, a vrea, a dori); 
– construcții impersonale (e obligatoriu, e necesar, e de 

dorit, e posibil etc.).  
 Am observat anterior că modalitatea deotincă poate fi exprimată prin 

construcții impersonale alcătuite dintr-un verb copulativ și un adverb care 
poate fi interpretat și ca un adjectiv invariabil.  

 Astfel de construcții deontice se deosebesc de cele epistemice prin 
aceea că se construiesc cu o propoziție subiectivă la modul conjunctiv, 
introdusă prin să (ori un infinitiv cu particula a): e obligatoriu să.../a...; e 
necesar să.../a...; e imposibil să.../a...; (popular) e musai să.../a...:  

 
22 GALR2, 2008, p. 718. 
23 GBLR, 2016, p. 634. 
24 În GALR2, 2008, p. 719, se face precizarea că modalizarea deontică propriu-zisă se 
utilizează mai ales în limbajul juridic-administrativ. Exterior acestui limbaj, obligativitatea, 
permisiunea și interdicția sunt interpretate în mod subiectiv și sunt folosite argumentativ: E 
permis să fumezi la noi în casă!; Trebuie să mănânci tot! 
25 GALR2, 2008, p. 718. 
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 Nu este imperios necesar să iei bani mărunți în mod public „cine ce 
a făcut”. („Timpul”, 2004); 

 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este 
necesar a se lua o hotărâre. (Legea 31/1990). 

 În GALR2, sunt amintite și structuri precum e permis să.../a...; e 
interzis să.../a..., despre care se afirmă că au constituit la origine construcții 
pasive cu operatorul a fi: 

 Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau 
terților date referitoare la operațiunile societății. (Legea 31/1990)26.  

 O serie de adjective deontice intră în componența unor construcții 
modalizante subiective ca nume predicative, construite cu operator 
copulativ. Modalizarea, se specifică în GALR2, „este pusă în legătură cu 
persoanele vizate de obligativitate sau permisiune, constituind subiectul 
sintactic al construcției”27 (X e dator să..., e liber să... etc.):  

 Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcției, ca 
împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie un 
bilanț. (Legea 31/1990).  

 Despre construcțiile cu participii (e obligat să...), se consemnează că 
se află la limita cu construcțiile pasive:  

 Acesta îl poate ține în concediu medical, timp în care e obligat să se 
trateze. („Timpul”, 2004). 

 Sufixul -bil formează derivate cu înțeles de permisiune: negociabil 
(= „care se poate negocia”); înstrăinabil (= „care poate fi înstrăinat”). 
Autorii GALR2 subliniază însă că nu este vorba doar despre o semnificație 
deontică, ci își face simțită prezența și sensul dinamic („posibilitate internă 
sau circumstanțe externe favorabile”28). În româna actuală, se produc 
extinderi incorecte care se îndepărtează de sensul structurii tranzitive: „(teren) 
construibil”, construcție utilizată cu înțelesul de „pe care se poate construi”.  

  
 

 
26 GALR2, 2008, p. 721. 
27 Ibidem. 
28 GALR2, 2008, p. 722. 
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 5. Pseudomodalitatea „dinamică” 
 Construcțiile „dinamice”, susțin autorii GALR2, au caracteristici 

obiective care fac referire la agentul acțiunii desemnate ori la situația însăși. 
În acest mod, se arată capacitatea ori abilitatea Agentului, a Pacientului etc., 
existența circumstanțelor externe care permit o anumită situație (a putea, a fi 
posibil, a fi în stare etc.) ori impunerea unei situații din cauze exterioare, 
obiective (a trebui, a fi nevoie, a fi nevoit, a fi necesar etc.): 

 Pentru a merge însă între două puncte este absolut necesar să fim 
convinși că cele două puncte există. (A. Blandiana, Calitatea)29. 

 Printre mijloacele lingvistice de realizare a pseudomodalității 
dinamice se numără: verbe modale (a putea, a trebui), verbe cu sens specific 
(a izbuti, a sili, a reuși), adverbe, adjective, locuțiuni adverbiale și 
adjectivale în diferite construcții (e necesar, e posibil, e imposibil, e capabil, 
e în stare), îmbinări lexicale libere care conțin substantive cu înțeles de 
posibilitate sau de necesitate, adjective (și adverbe, prin conversiune) 
rezultate în urma sufixării cu sufixul -bil. 

Autorii noilor gramatici academice susțin că noțiunea de posibilitate, 
care este exprimată lexical în derivatele cu sufixul -bil, dar și în structura cu 
supinul (loc vizitabil/loc de vizitat), are înțeles obiectiv-dinamic, întrucât 
„atribuie o calitate stabilă, prezentarea făcându-se în termenii unor circumstanțe 
obiective” 30: Infinitul nu e inventariabil. (G. Liiceanu, Despre limită). 

 

 6. Modalitatea apreciativă  
 Modalitatea apreciativă cunoaște o succintă descriere în GBLR: 
 „...cea mai subiectivă dintre toate tipurile de modalitate, exprimă 

gradul în care locutorul evaluează pozitiv sau negativ un fapt (e bine, e rău, 
din fericire, din păcate etc.); în apreciere pot intra și elemente afective. 
Enunțul apreciativ tipic este cel exclamativ.”31. 

 Autorii GALR2 constată că apreciativul este o categorie generală, ce 
implică adjectivul (bun/rău), adverbul (bine/rău), substantivul 

 
29 Ibidem. 
30 GALR2, 2008, p. 723.  
31 GBLR, 2016, p. 635. 
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(bunătate/răutate) ori verbul (a plăcea/a displăcea) și redă atitudinea 
favorabilă sau nefavorabilă a locutorului, inclusiv sub raportul alegerii 
lexicale. Cercetătorii evidențiază astfel diferențele fundamentale dintre 
modalitatea apreciativă și celelalte tipuri de modalitate:  

 „...se pot cunoaște și permite doar stări de lucruri, dar se pot 
aprecia și obiecte, entități izolate, nonpropoziționale: E frumos să fii 
darnic./Dărnicia e frumoasă./Darul e frumos.”32. 

 Printre mijloacele de exprimare a modalizării apreciative se numără 
și: verbele cu sens lexical apreciativ, anumite construcții cu adverbe și 
locuțiuni adverbiale, cu adjective sau cu substantive cu sens apreciativ, 
interjecții și particule exclamative și, chiar mai mult decât la celelalte tipuri 
de modalitate, intonația. 

 În GALR2, este consemnată frecvența cu care adverbele apreciative 
apar ca termeni regenți pentru o propoziție conjuncțională, fie ca adverbe 
predicative, fie în structuri cu un verb copulativ: (e) ciudat că...; (e) rău 
că...; (e) bine că...; (e) de mirare că... etc. În asemenea structuri, pot apărea 
foarte multe adjective utilizate adverbial (ce aparțin unor categorii 
semantice diferite: valoare generală, utilitate, importanță, emoție, efect etc.): 
e curios, superb, minunat, paradoxal, surprinzător, util, trist, regretabil, 
semnificativ, cinstit, important, esențial, caracteristic etc.  

 Predicatele complexe pot fi modalizate adițional cu operatorul 
epistemic a (se) părea (mi se pare trist că.../să...), combinație din care au 
rezultat expresiile clișeizate: îmi pare bine/rău (că.../să...). 

 O categorie de adjective, dintre care unele participiale, intră în 
alcătuirea unor structuri modalizante subiective ca nume predicative, 
construite cu o copulă; de asemenea, aceste adjective sunt susceptibile de 
gradație: sunt (foarte) bucuros(-oasă) că.../să...; sunt (destul de) mulțumit(ă) 
că.../să... și altele33. 

 Autorii noilor gramatici academice observă că modalizatorii se pot 
combina în același enunț, chiar dacă sunt: 

 de tipuri diferite:  

 
32 GALR2, 2008, p. 723. 
33 GALR2, 2008, pp. 724-725. 
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– epistemici + deontici: Firește, e neapărat necesară o anumită școlire 
și instrumentație prealabilă. (Al. Paleologu, Despre lucrurile); 
 – epistemici + apreciativi: Probabil că e bine că vor pleca./E bine 

că probabil vor pleca.  

 de același tip: 
 – cu grade similare („combinații armonice”: certitudine + 

certitudine): Curajul de a se fi răsculat ar fi putut fi, poate, uitat34. (Ana 
Blandiana, Autoportret);  

 – cu grade diferite („combinații disarmonice”: certitudine + 
incertitudine): E adevărat, probabil că nici unul dintre ei nu stătuse în viața 
lui la vreo coadă. (C. T. Popescu, Copiii fiarei); se face precizarea aici că 
probabil este un modalizator epistemic propriu-zis, pe când e adevărat 
evidențiază rolul de concesie pe care îl are secvența imediat următoare35. 

 În GBLR se recomandă însă evitarea combinațiilor de modalizatori: 
 – tautologice: # poate că e posibil; 
 – contradictorii: # poate că e sigur36. 
 

 7. Concluzii 
 Dacă gramatica tradițională consideră că un aspect al discursului 

cum este atitudinea vorbitorului față de enunț poate fi tratat doar prin prisma 
paradigmei modurilor verbale, cercetările din domeniul lingvisticii sau al 
logicii din ultimul secol au scos la iveală un vădit interes pentru studiul 
modalității și al modalizării, studiu care și-a lăsat amprenta nu doar asupra 
unor limbi cum sunt engleza și germana, al căror sistem al modurilor 
verbale nu este foarte organizat, ci și asupra unor limbi precum româna. 
Noile gramatici academice românești tratează ambele categorii semnalate, 
cea a „modului” și cea a „modalității” și stabilesc legături între formele 
gramaticale și conținutul semantic pe care acestea îl presupun.  

 
34 Autorii gramaticilor moderne observă că unele dintre aceste combinații armonice sunt 
evitate și chiar criticate în limba română, deoarece sunt considerate pleonastice din cauza 
înrudirii etimologice a modalizatorilor: verbul a putea, adverbul poate, adverbul/adjectivul 
posibil, cf. GALR2, 2008, p. 726.  
35 GALR2, 2008, pp. 725-726. 
36 GBLR, 2016, p. 635. 
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 Evidențierea diferitelor mijloace de modalizare, pe lângă realizarea 
obligatorie și implicită prin modul verbului, a condus la reorganizarea 
domeniului modalizării, foarte utilă în gramatica comparativă sau 
contrastivă, după părerea cercetătorilor. Diferitele limbi gramaticalizează în 
moduri inedite noțiunile ori actele de limbaj: dacă limba româna 
gramaticalizează sfera modalităților mai ales sub raportul modurilor 
verbale, limba engleză recurge, în principal, la verbele modale, după cum 
observă Manuela Margan în studiul comparativ pe care îl întreprinde37. 

 Ion Bărbuță concluzionează că modalitatea reprezintă o categorie 
funcțional-semantică, pentru exprimarea căreia sunt utilizate mijloace de 
natură diferită:  

– gramaticală (formele modurilor verbale); 
– lexico-gramaticală (adverbe și locuțiuni adverbiale modale, verbe 

modale, verbe lexicale cu sens modal); 
– sintactică (ordinea cuvintelor); 
– derivativă (adjectivele derivate cu sufixul -bil care poartă 

semnificația modală de permisiune sau posibilitate: un preț negociabil – un 
preț care poate fi negociat);  

– prozodică (intonația). 
Cercetătorul sus-menționat constată că, în ceea ce privește structura 

categoriei modalității, nucleul acesteia îl constituie categoria modului la 
verb, însă foarte importanți în realizarea modalității sunt modalizatorii 
lexico-gramaticali, deoarece pentru o serie de valori ale modalității deontice 
și apreciative, aceștia reprezintă singurele mijloace lingvistice care se 
folosesc pentru evidențierea lor38.  
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La începuturile existenței poporului român, practica medicală a avut 

la bază metode empirice. Tămăduitorii din popor au transmis aceste metode 

pe cale orală, din generație în generație. Ei au acoperit nevoile medicale ale 

oamenilor de la sate și orașe, unde leacurile – produse vegetale și animale – 

erau vândute de către țărani. Medicina medievală și-a găsit sursa de 

inspirație în botanica farmaceutică empirică, la dezvoltarea căreia a 

contribuit poporul român, prin identificarea plantelor de leac și stabilirea 

efectelor terapeutice, dar și farmacotoxicologice ale acestora.  

În Evul Mediu, oamenii se îndreptau cu credință, pentru vindecarea 

diferitelor afecțiuni, către icoanele făcătoare de minuni de la mănăstiri și 

către călugării care aveau puterea de a vindeca bolile sufletului și trupului. 

În jurul mănăstirilor au apărut bolnițe, unde erau îngrijiți călugării bătrâni și 

bolnavi, care nu mai puteau îndeplini regulile monahale. În secolul al XIV-

lea, au existat bolnițe la Neamț, Tismana și Prislop, iar în secolul al XV-lea, 

la Bistrița (Oltenia)
1
. Plantele medicinale erau cultivate în grădinile 

mănăstirilor, iar călugării din bolnițe preparau medicamentele. Se foloseau: 

rostopasca, angelica, fierea-pământului, brusturele, mușețelul, coada-calului, 

coada șoricelului, sunătoarea, busuiocul. Apariția primelor farmacii, în 

                                                 
1
 Samuel Izsak, 1979, p. 107. 
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secolele al XV-lea-al XVI-lea, favorizează importul de produse vegetale 
(piper, ulei de măsline, scorțișoară, șofran), tincturi și substanțe chimice: 
alaun și mercur2. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, bolnițele au 
reprezentat spitale deschise și laicilor. În Țările Române se înființează 
farmacii, care funcționează fie independent, fie în cadrul spitalelor, cum ar fi 
farmacia ce funcționa în cadrul Spitalului Colțea din București, înființat în 
17043, sau cea din cadrul Spitalului Pantelimon, înființat în 1752.  

Mănăstirile au fost dintotdeauna și adevărate lăcașe de cultură, unde 
s-au tipărit cărți, întâi în slavonește, apoi în românește. Cărțile cu conținut 
medical au contribuit la depășirea metodelor empirice de medicină și la 
înlocuirea acestora cu metode și tratamente științifice, la fel ca și la crearea 
și dezvoltarea terminologiei medicale românești, inclusă în paginile 
literaturii medicale românești. În ceea ce privește scrierile cu conținut 
medical, ele apar în limba română abia la jumătatea secolului al XVIII-lea, 
însă termenii științifici existau dinainte, în cronici, pravile, documente, 
lexicoane. Acestea reprezintă documente de limbă, deoarece reflectă 
preocuparea cercetătorilor pentru crearea și  dezvoltarea terminologiei în 
limba română, necesară comunicării în diferitele domenii ale științei.  

 
Doftorul în literatura veche 
Cuvântul vraciu (slv vraciva, vracevanie > rom. vrăciuire, lecuire), 

cu sensul de doctor se regăsește pentru prima dată în Psaltirea Scheiană 
(sec. al XV-lea) și în Catehismul lui Coresi (sec. al XVI-lea), pentru ca, mai 
târziu, să dispară din cărțile laice și să reapară în rugăciunile bisericești4.  În 
folclor, vraciul fermeca și descânta folosind descântece5.  

Descoperirile din secolul al XVII-lea în domeniul medicinei se 
datorează dezvoltării tuturor domeniilor științei, ce au permis observarea 
directă a fenomenelor, a bolilor, simptomatologiei și efectelor acestora 
asupra corpului uman. Din prima jumătate a secolului al XVII-lea, termenul 
doftor ia locul termenului vraciu.  Pe când cel de-al doilea rămâne exclusiv 

 
2 Ibidem, p. 110. 
3 Ibidem, pp. 197-198. 
4 Pompei Gh. Samarian,  1938, p. 8. 
5 Ibidem, p. 44. 
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în domeniul bisericesc, cel dintâi este împrumutat din Apus și face referire 
la un profesionist cu studii în domeniul medical. Cei mai mulți dintre 
doctorii secolului al XVII-lea erau aduși la noi din străinătate și erau priviți 
și acceptați cu încredere lângă cel bolnav datorită studiilor și leacurilor pe 
care numai ei le cunoșteau și le considerau potrivite pentru specificul 
fiecărei boli. Miron Costin, în Letopisețul său, vorbește despre un doftor 
care a folosit ierburi împotriva otrăvii și a salvat astfel de la moarte pe 
boierul Bucioc, otrăvit de domnitorul Gașpar-Vodă. Nicolae Costin 
folosește termenul doftor, iar nu cel de vraciu. Ioan Neculce vorbește despre 
un doftor grec, Timon, ce l-a otrăvit, în 1674, pe domnitorul Grigore Ghica. 
Tot Neculce relatează despre un doftor grec din timpul domniei lui Mihai 
Racoviță (1716-1726). Alexandru Lăpușneanu cheamă medici din 
Transilvania pentru a trata bolnavi în particular. Și Constantin 
Brâncoveanu cere medici de la principele Transilvaniei, pentru a îngriji 
bolnavi din mai multe pături sociale.   

Despre medicii de la curțile domnitorilor români din epoca 
medievală relatează Nicolae Vătămanu, în Voievozi și medici de curte. 
Îngrijirea rănilor provocate de războaiele permanente, administrarea 
antidotului potrivit împotriva otrăvii administrate domnitorilor de trădători 
au atras   nevoia de medici pricepuți și de încredere.  Aceștia erau aduși 
„de afară”, „garantați fie de patriarh, fie de un rege sau un principe vecin 
și prieten” 6 și foarte bine plătiți de domnitori. Rana lui Ștefan cel Mare de 
la piciorul stâng a determinat corespondența acestuia cu dogele Veneției și 
cererea de medici până în 1475. Odată cu înaintarea în vârstă, 
domnitorului Moldovei i se acutizează suferința provocată de podagră sau 
gută, cu crize dureroase, consemnate de doctorul Matteo Muriano. Dintre 
medicii menționați de N. Vătămanu, amintim: genovezul Ioan bărbierul 
(1468), chirurgul evreu spaniol, Isaak Beg (1473), chirurgul anonim (1475), 
preotul sicilian chirurg Don Branca, medicul anonim (1501),  doctorul 
Johann Klingensporn (1502), dr. Matteo Muriano (1502), dr. Hieronimo di 
Cesena (1502). La moartea lui Ștefan cel Mare, în 1504, asistă neputincioși 

 
6 N. Vătămanu, 1972, p. 6.  
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trei medici: „tânărul Hieronimo, un bărbier din Buda și hekimul, adică 
chirurgul hanului tătăresc” 7. 

Neagoe Basarab, domnitor al Țării Românești între anii 1512-1521, 
a fost îngrijit de medicul chirurg Ieronim Matievich, de ruda soției sale, 
vraciul Constantin, care nu l-au putut ajuta să se vindece. A căutat apoi 
vindecarea în rugăciunile la moaștele patriarhului Nifon, însă a rămas cu 
firea sa bolnăvicioasă până în momentul morții, fire pe care a transmis-o și 
copiilor, dintre care trei i-au murit în timpul vieții. Teodosie, căruia îi dedică 
Învățăturile, a domnit câteva luni după tatăl său, apoi a murit în pribegie.   

Secolul al XVII-lea a reprezentat o perioadă importantă pentru 
dezvoltarea medicinei științifice, practicată, însă, la noi, de medici străini, 
de cultură latină și greacă8. Domnitorul Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, 
a suferit de o boală de ochi, pentru tratarea căreia a adus mai mulți medici: 
chirurgul Petrus, medicul italian Asolla di Bressano, chirurgul Andrei de la 
Bistrița (care a fost cel mai solicitat de domnitor și i-a adus cele mai bune 
leacuri). Mihnea al III-lea (Mihail Radu), domnitor al Țării Românești între 
anii 1658-1659, a fost vindecat de doctorul arab Matei. Hans Andersen 
Skovgaard a fost medicul danez al lui Vasile Lupu. 

 
Bolile din perioada medievală 
Grigore Ureche amintește în Letopiseț de  podagră (gută), inimă 

rea, sănătatea mintală a lui Ștefan cel Mare (era om întreg la hire), boala 
grea a lui Petru Vodă. Bogdan Vodă era orb de un ochi. În 1497, craiul 
leșesc Albert pierde bătălia din Codrii Cosminului în fața lui Ștefan cel 
Mare și aproape că moare de inimă rea. Tot de la cronicarul Ureche aflăm 
pentru prima dată despre podagra de care suferea Ștefan cel Mare, cauzată 
de alimentația excesivă cu carne de vânat. 

Miron Costin relatează despre lingoare (ciumă), vărsat, friguri, 
idropie (ascită), hierbințeală, podagră, întunecarea minții, ulcerele externe, 
boala de ochi. Din punctul de vedere al cronicarului, bolile sunt rezultatul 
desfrânării. Cea mai veche boală de pe fața pământului este dizenteria. 

 
7 N. Vătămanu, op. cit., p. 42. 
8 Ibid., p. 139. 
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Cronicarul vorbește pentru prima dată, la 1661, despre lingoare, care era, 
de fapt, ciumă.  Alexandru al VII-lea Coconul, care a venit la domnia 
Moldovei după Miron Barnovschi, a moștenit starea bolnăvicioasă a tatălui 
său. În timpul domniei lui Vasile Lupu, jupâneasa logofătului Ștefan 
Gheorghe se îmbolnăvește grav. Tot de boală gravă moare într-o 
săptămână  Ilie Cantacuzino, mare vistier în timpul domnitorului Nicolae 
Mavrocordat (1709). Radu Mihnea (1616-1619), bolnav de ochi , a cerut să 
fie mazilit, astfel încât să ajungă la Țarigrad pentru a se vindeca. Ștefăniță 
Vodă a suferit de herbințeală (febră). Radu Vodă Mihnea a murit din cauza 
podagrei (1626). Lui Alexandru Vodă (1620-1621) i s-a întunecat mintea 
din cauza desfrânării, a lăsat domnia și a trecut la mahomedanism. 
Ulcerele sunt afecțiunile externe. Toate bolile interne, însoțite de febră, sunt 
denumite de Miron Costin friguri interne. 

Nicolae Costin vorbește despre cei care au rămas cu tulburări 
mentale în urma unei boli, așa cum a fost fiul lui Radu Vodă din Muntenia 
(1664-1669). Podagria9 (guta, ce provoacă dureri ale piciorului) a fost 
boala lui Ștefan cel Mare, care, din cauza aceste afecțiuni care îi împiedica 
locomoția, l-a urmărit din sanie pe Albert, craiul leșilor, prin Codrii 
Cosminului, și l-a alungat din țară. Trupul domnitorului Duca Vodă este 
îmbălsămat și i se face autopsie, în urma căreia se constată că acesta avea 
pietre biliare. Aflăm de la Ioan Neculce despre folosirea protezei dentare în 
secolul al XVII-lea de către domnitorul Dumitrașcu Cantacuzino (1673-
1685), care își încleia și descleia dinții. Fistula în pântece este denumită la 
Neculce lepra sau gubavul, boală incurabilă de care a suferit Constantin 
Duca (1693-1695), ginerele lui Constantin Brâncoveanu. Dropica este o 
boală de care a suferit – în timpul domniei lui Antioh Cantemir (1695-1700) 
- Lascarache Ruset, fiul cuparului Ruset cel Bătrân, care, întors de la Rodos, 
unde a fost surghiunit, a murit de această afecțiune. Duca-Vodă a murit de 
cataroi sau paliz, boală a sistemului nervos. În a doua domnie a lui Grigore 
Ghica în Moldova (1739-1741), marele logofăt C-tin Costache Gavriliță 
suferă de aceeași boală, denumită și dambla. Nebunia era și de ordin moral, 
astfel încât cei care duceau o viață dezordonată moralmente, erau 

 
9 Mari cronicari ai Moldovei, 2003, p. 59. 
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considerați nebuni, precum copiii lui Antonie Vodă Ruset, care duceau o 
viață în jocuri, beție și nebunie. 

Tot de la Ion Neculce aflăm despre o epidemie de epizootrie (vărsat) 
în anul 1711. În 1740, boala se răspândește în Moldova, iar în timpul 
retragerii generalului rus Munich, se îmbolnăvesc și mor oameni și animale.  

 
Epidemiile de ciumă 
Epidemiile de ciumă din secolele al XIV-lea – al XVII-lea  sunt 

amintite de Marțian Cotrău, în Medicamentul de-a lungul vremii (1995). 
Cauzele apariției bacteriei ce provoacă ciuma se regăsesc în condițiile de 
igienă precară în perioada amintită, înmulțirea șobolanilor ce se hrăneau cu 
gunoaiele de pe străzi, ei fiind cei care propagă boala, războaiele care aduc 
foamete. În 1453, boala este atestată documentar în Moldova, în 1676 ciuma 
a pustiit (caut sinonim) Bucureștiul, iar în Transilvania, numai în secolul al 
XV-lea, peste 10 epidemii de ciumă au decimat populația10. Cronicarul 
moldovean Miron Costin descrie simptomatologia ciumei atunci când îl 
prezintă pe Ștefăniță, poreclit Papură-Vodă, ca suferind de o boală însoțită 
de febră și delir.  

Către epidemiile de ciumă care au afectat Țările Române în perioada 
Evului Mediu își îndreaptă atenția Nicolae Vătămanu, în Originile medicinii 
românești (1979). În timpul epidemiei de la sfârșitul secolului al XV-lea se 
credea că boala ce se manifesta cu răni, erupții, paralizie era cauzată de 
prostituție și de legături extraconjugale, astfel încât, femeile implicate în 
asemenea relații și descoperite au început să fie pedepsite cu moartea.  

Despre noua epidemie începe să se vorbească în literatura din 
Transilvania: în glosarele lui Murnelius, din 1553, în dicționarul clujean din 
1577, în cel al lui Fabritius din 1590, este menționată boala 11.  Învățăturile 
lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie cuprind sfaturi de castitate și 
înfrânare date de domnitor, cu scopul de a readuce la moralitate oamenii 
vremurilor sale și pe cei care le urmează. Domnitorul amintește de păcatul 

 
10 Marțian Cotrău, 1995, p. 96. 
11 Ibidem, p. 81. 
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curviei și preacurviei, ai căror făptuitori mai au șanse la mântuire, doar cu 
condiția întoarcerii la curăție.  

Despre marile epidemii de ciumă și holeră, începând din secolul al 
XV-lea, când pătrunderea străinilor pe teritoriul românesc a contribuit la  
răspândirea bolilor, vorbește Dr. Ch. H. Laugier, în Noțiuni asupra 
geografiei medicale a României (1902). Maladiile infecto-contagioase 
(angina difterică, scarlatina, rujeola, variola tusea convulsivă, febra tifoidă, 
dizenteria au adus numeroase decese (sfârșit de sec. al XIX-lea), fiind 
provocate, mai ales, de condițiile igienice precare, cauzate de sărăcie. 
Vaccinurile apărute au fost refuzate de o mare parte din populație, (de ex., 
vaccinul difteric), de teama reacțiilor adverse. 

 După cutremurul din mai 1675, când s-au dărâmat în Iași mănăstiri 
și biserici, începe altă epidemie de ciumă, ce a ținut toată vara și toamna. 
Aceasta s-a petrecut în timpul domniei lui Dumitrașcu-Vodă și a provocat 
multe decese.   

De la Ligia Livadă-Cadeschi aflăm despre imposibilitatea spitalului 
Pantelimon de a întreține cu hrană bolnavii de ciumă din timpul  epidemiei 
din 1795, obținând de la domn o poruncă de creștere a contribuțiilor pe care 
anumite mănăstiri i le datorau. Ca urmare, la intervenția domnitorului 
Grigore al II-lea Ghica, spitalul va fi mărit și reorganizat, astfel încât să 
poată oferi îngrijire celor infectați, dar și carantină celor predispuși la 
contaminare12. În 1796 se termină construcția spitalului de Ciumați de la 
Dudești13,  un spital mare, cu multe saloane, ce asigura izolarea bolnavilor și 
a contacților acestora.  

Lepra este o boală cauzată de o bacterie înrudită cu cea care 
provoacă tuberculoza. Evoluția bolii este una lentă, extinzându-se și la 
câțiva ani. Simptomatologia – dezintegrarea membrelor, căderea părului, 
răni, erupții, mirosul insuportabil – stârnește, în același timp, dezgust, milă, 
pioșenie, smerenie. Pe de o parte, leproșii erau considerați păcătoșii 
desfrânați care sunt pedepsiți pentru viața lor imorală. Este motivul pentru 
care au fost izolați, în Transilvania secolului al XV-lea, când au fost 

 
12 Ligia Livadă Cadeschi, 2001, p. 221. 
13 G. Barbu, 1962, p. 212. 
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înființate adăposturi pentru ei la Feldioara, Codlea, Râșnov, Sibiu, 
Sighișoara, Brașov14. Ei erau îngrijiți de călugării dominicani ce ridicaseră 
spitale pentru leproși în Ungaria. La Râmnicu Vâlcea și la Câmpulung 
existau, de asemenea, așezări pentru leproși. La Câmpulung exista, înainte 
de sec. al XV-lea, o mănăstire dominicană închinată Sfintei Elisabeta, 
numită popular Cloașterul, care patrona leprozeria15. În Moldova, la Roman 
și Iași existau asemenea așezări în secolul al XV-lea, iar bolnavii erau 
îngrijiți de medici-călugări.  

Pe de altă parte, leproșii au fost percepuți ca însemnați de 
Dumnezeu, ca un dar pentru ei, de aceea, îngrijitorii lor considerau că așa își 
manifestă credința. În secolul al XVI-lea, lepra dispare ca epidemie, iar 
cerșetorii sunt aduși în fostele leprozerii16. 

 
Primele spitale și farmacii 
Primele spitale românești au fost înființate în secolul al XVIII-lea, 

iar medicii și farmaciștii din farmaciile de spital erau certificați cu diplomă. 
Cel dintâi spital înființat în București a fost Spitalul Colțea (1704), așezat 
lângă mănăstirea cu același nume. Spătarul Mihai Cantacuzino este cel care 
a construit mănăstirea (1696-1697) și spitalul (1704).  

Între anii 1735-1752 se construiește în București Spitalul 
Pantelimon, cu sprijinul domnitorului Grigore II Ghica, nepotul lui 
Alexandru Mavrocordat. Spitalul avea o spițerie proprie. În Craiova, 
Spitalul Obedeanu, cu spițerie, este construit la îndemnul domnitorului 
Constantin Mavrocordat (1756-1758), în anul 1757. În Iași, Spitalul Sfântul 
Spiridon a fost ridicat în 1757, lângă mănăstirea ce i-a dat numele. Spitalul 
funcționa în direcția tratării și izolării bolnavilor contagioși, vindecării 
bolnavilor de boli necontagioase, tratarea bolnavilor psihic. În București se 
construiește Spitalul Filantropia, între anii 1813-1815, la propunerea doctorului 
Constantin Caracaș. „Spitalul avea farmacie proprie, locuință pentru farmacist, 
depozit pentru medicamente și paturi pentru 200 de bolnavi”17. 

 
14 Marțian Cotrău, op. cit, p. 96. 
15 Ibidem, p. 97. 
16 Ligia Livadă Cadeschi, 2001, pp. 218. 
17 Marţian Cotrău, op. cit., pp. 121-122. 
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Concluzii 

Cronicile medievale conțin termeni din domeniul medical și capătă, 

astfel, valoare de documente de limbă, deoarece ele reprezintă eforturi ale 

autorilor de a îmbogăți limba română. Dacă, în secolul al XVII-lea, 

împrumuturile imprecise, calchierea greoaie, derivarea, perifrazarea au fost 

mijloace de exprimare a noțiunilor științifice, începând din secolul al XIX-

lea, stilul științific se dezvoltă și se perfecționează, astfel încât, astăzi, limba 

română deține instrumente pentru exprimarea clară și sigură a oricărei 

noțiuni  științifice.  

Termenii medicali utilizați în textele din perioada veche a literaturii 

române sunt preluați din cultura greacă, latină, italiană, rusă și sunt utilizați 

în rețetele medicale apărute în secolul al XVIII-lea. În secolul al XIX-lea, 

numărul tipăriturilor cu conținut medical crește, iar terminologia medicală 

se îmbogățește și capătă caracter neologic. Odată cu contribuția medicilor 

Nicolae Krețulescu, Pavel Vasici și Costache Vîrnav se definitivează 

terminologia medicală științifică
18

. 
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1. Imaginarul – semnificații și caracteristici 

Adeseori auzim în jurul nostru cuvintele: „Ce imaginație bogată ai!” 

sau „Ești lipsit de imaginație!”. De ce zic oamenii așa? Am încercat să 

răspund la această întrebare consultând lucrări de specialitate pe această 

temă, pusă în discuție încă din Antichitate.  

În poetica sa, Aristotel consideră că imaginația are originea în 

lumină, dar o lumină secundară, nu cea a Creației, nefiind  în vreun raport 

de sinonimie sau de antonimie cu realul, ci în corelație cu acesta: „Fără 

lumină nu e posibil să vedem”
1
. 

Alain Montandon vorbeşte despre o imaginație ca o „oglindă pe 

dos a realității”
2
. 

În urmă cu circa două decenii au apărut două lucrări consacrate 

imaginarului în ceea ce autorii numesc „literatura pentru copii și 

tineret”(LCT): De la local la universal. Spații imaginare și identități în 

Literatura pentru copii, coordonator Petre Gheorghe Bârlea, și Dicționar de 

locuri imaginare, coordonator Petre Gheorghe Bârlea. 

În Dicționar, imaginarul este definit ca: „prelungire a realului prin 

mecanismele gåndirii și sentimentelor printr-o manipulare specială a 

timpului și spațiului”
3
. 

Autorul definiției, P. Gh. Bârlea, afirmă că locurile imaginare care 

apar frecvent în paginile cărților pentru copii sunt: casa, palatul, grădina, 

peştera, curtea, grajdul, turnul. Apariția lor în texte ține de rolul literaturii ca 

                                                 
1
 Apud L. Chișu, 2006, p. 37. 

2
 A. Montandon, 2004, p. 93. 

3
 P. Gh. Bârlea, s.v. imaginar. 
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oglindire a realității în imagini artistice: „Locuința respectivă intră în 
țesătura inefabilă a irealului prin conexiuni cu celelalte dimensiuni ale 
imaginarului: timpul și acțiunea”4. 

Bârlea analizează spațiile amintite în poveşti sau povestiri 
concluzionând că aceste locuri „se suprapun acelorași legi ale imaginarului 
intrând în legătură cu personajele care le locuiesc”5 

Profesorul Lucian Chişu, în Ținuturile gândirii, şi-a propus să 
stabilească trăsăturile imaginarului în funcție de specificul național al 
fiecărui popor. Autorul studiului face referire la o punte de legătură între 
real și imaginar și combate o prejudecată conform căreia în L. P. C. 
imaginarul ține de naivitate, de „jocul gratuit al impulsurilor afective 
greu controlabile”6. 

O altă idee demnă de luat în seamă din același studiu este că realul 
ține de zona ontologicului (de teoria existenței), pe când imaginarul ține de 
gnoseologic (teoria cunoașterii). Faptul că legătura între ele este stabilită de 
metaforă, de exemplu, este un adevăr de mult timp stabilit7. 

Din bogăția locurilor imaginare în L.P.C., am selectat câteva 
fragmente din scriitori români şi străini precum: Mihai Eminescu, Barbu Şt. 
Delavrancea, Ionel Teodoreanu, Ioan Slavici, Tudor Arghezi, Mihail 
Sadoveanu, Hans Christian Andersen. 

În Făt-Frumos din lacrimă, Mihai Eminescu îşi imaginează un palat: 
„…de o marmură ca laptele, lucie şi albă, atât de lucie încât în ziduri 

răsfrângea ca-ntr-o oglindă de argint, dumbravă, luncă, lac și păduri”8. 
Basmul Toamnei, de Ionel Teodoreanu, este bogat în locuri 

imaginare. Căderea unei frunze anunță sosirea toamnei: 
„Pomiii deşteptați din toropeala verii deschid ochii vineți aiuriți. Vântul 

caută merele și prunele care au fugit; prin ierburi greierii doinesc zilele de vară; 
floarea-soarelui s-apleacă tot mai jos și trage cu urechea”9. 

 
4 P. Gh. Bârlea, 2006, p. 87. 
5 P. Gh. Bârlea, 2006, p. 93. 
6 L. Chișu, 2006, p. 36. 
7 Pentru metaforă ca formă de definire a realității, cf. M. Constantin, 2018, pp. 78-89.  
8 M. Eminescu, 1995, p. 31. 
9 I. Teodoreanu, 2002, p. 35. 
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Alain Montandon consideră basmele culte „un inventator de imaginație”10. 
Ioan Slavici este autorul câtorva basme care au încântat copilăria, 

printre care Zâna Zorilor atrage atenția prin cetatea alcătuită din lumină și 
colorată în alb: 

„Niște pereți albi ca ghioceii și ridicați mai sus decât cum stă 
soarele la prânzul cel mare, un acoperiş de argint, așa că nici nu strălucea 
în fața soarelui.”11. 

Printre numeroasele basme citite de copiii din întreaga lume, se află 
și cele ale scriitorului danez Hans Christian Andersen. În Zâna Mării ne 
invită într-un palat unde locuiește împăratul mării: 

„Zidurile sunt de mărgean; ferestrele înalte și arcuite sunt de 
chihlimbar striveziu; acoperişul e făcut din scoici care se închid și se 
deschid după cum se mişcă apa.” 

Un alt spațiu imaginar descris în basmele lui Andersen, este palatul 
Crăiesei Zăpezii: 

„Pereții palatului erau făcuți din zăadă viscolită, ferestrele şi uşile 
din vânturi vijelioase; erau peste o sută de încăperi, toate aşa cum le 
alcătuia zăpada;... Toate erau luminate de aurora boreală şi erau goale, 
ghețoase, reci și sclipitoare.”12 

O altă poveste citită cu drag de cei mici este Degețica. Aceasta 
impresionează prin universul miniatural în care trăiește personajul principal, 
caracterizat prin gingășie, puritate și delicatețe. Dintr-un bob de orz pus la 
încolțit răsare o lalea ce avea în mijlocul florii:  

„...o fetiță mititică de tot, gingaşă și drăgălaşă și nu era mai mare 
decât un deget şi de aceea i-au pus numele Degețica.”13.  

Imaginaţia nu mai este acuzată că incită oamenii s-o ia razna, cum se 
întâmpla în psihologia și pedagogia de altădată. Dimpotrivă, i se recunosc 
meritele, fiind pusă pe acelaşi plan cu sora ei geamănă, raţiunea. Ambele sunt 
socotite drept inspiratoarele unor descoperiri, şi, implicit, promotoarele 

 
10 A. Montandon, 2001, p. 33. 
11 I. Slavici, 2002, p. 246. 
12 H. C. Andersen, 2005, p. 133. 
13 H. C. Andersen, 2005, p. 5. 
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progresului14. Imaginaţia, aflată la baza subconştientului uman subordonează 
simbolurile care devin nucleul atenţiei şi implicit al vieţii imaginative.  

 

2. Fantasticul – semnificații și caracteristici  
Termenul „fantastic” este definit în DEX astfel: „…care nu există în 

realitate; creat, plăsmuit de imaginație, ireal, fabulos, extraordinar, grozav, 
de necrezut – din fr. fantastique, lat. phantasticus”15.  

Dicționarul de neologisme oferă ca sinonime: „ireal, fabulos, bizar, 
fantezist, straniu, extraordinar”16 . 

Inițial, fantasticul a fost definit ca:  
„…obiect fundamental a unor manifestări artistice cu caracter 

filosofic (Diderot) sau ca o premisă a reprezentărilor artistice, religioase 
cât și a celor folclorice (Hegel).”17  

Remarcând în definițiile uzuale ale conceptului în discuție câteva 
elemente de sinonimie între imaginar și fantastic – ireal, plăsmuit, scornit, 
gândurile m-au dus la o încălcare a granițelor  semantice  ale  celor  doi  
termeni.  Lucrurile par aşa la prima vedere. La o analiză mai atentă a 
semnificațiilor, Naomi Ionică afirmă:  

„Fantasticul  se  sprijină  pe  plăsmuirile imaginației concurând 
realul prin imagini stranii, misterioase, supranaturale. Fantasticul 
sugerează un „dincolo” care dă semnificația faptului haotic de viață, 
marcând evenimente care depăşesc limitele realității, aventura fiind 
transferată pe alte tărâmuri: lumi astrale, acvatice subpământene”18. 

De asemenea, fantasticul oferă detalii ce țin de două ordini diferite, 
determinând ezitarea cititorului față de o explicație naturală sau supranaturală:  

„…ezitare care aparține și unuia dintre personaje. Dacă cititorul 
optează asupra unui răspuns sau altul părăseşte fantasticul și intră în 
straniu sau miraculos.”19 

 
14 Pentru cercetarea relației real-imaginar, cf. R.-M. Bârlea, 2012. 
15 DEX. s.v. fantastic, p. 366. 
16 D. Neo., 1994, p. 133. 
17 G. Bădărău, 2003, p. 3. 
18 I. Naomi, 2001, p. 64. 
19 G. Bădărău, 2003. p. 7. 
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 Din basme, literatura fantastică preia o mulțime de elemente: 
tărâmuri misterioase, monştri, zâne, vrăjitoare, plante ucigătoare, ființe 
ciudate, magicieni, animale vorbitoare. Scriitorii români Mihai Eminescu, 
Ion Creangă, Ioan Slavici ș.a. au adaptat motivele literare universale din 
basmele populare la spiritul românesc, cunoscând tezaurul folcloric înclinat 
spre fantastic.  

În Făt-Frumos din Lacrimă, Mihai Eminescu a creat un personaj 
născut în mod miraculos din lacrima unei icoane vechi. Crescând, acesta 
devine un tânăr cu trăsături de păstor: 

Nicolae Iorga afirma că în acest basm „fantasticul ajunge la 
dimensiuni uriașe în scena cu strigoiul care are caracter fioros, dar și în 
episodul luptei cu Genarul, care-l aruncă în nori pe Făt-Frumos”.20 . 

Elementele fantastice întâlnite în basmele populare capătă o 
originalitate specific eminesciană. Din peria aruncată de Făt-Frumos în calea 
babei „se ridică o pădure neagră, deasă, mare, înfiorată de un lung freamăt 
de frunze și de un urlet flămând de lupi”  Din cutea aruncată de Făt-Frumos 
„se ridică din pământ un colț sur, drept, neclintit, un uriaş împietrit ca 
spaima, cu capul atingând de nori. Năframa aruncată se transformă într-un 
lac cu „un luciu întins, limpede, adânc, în a cărui oglindă bălaie se scălda 
în fund luna de argint și stelele de foc.”21 

Un punct de vedere controversat pe care o discuţie prealabilă asupra 
fantasticului trebuie să-l abordeze, confirmându-i sau infirmându-i 
consistenţa, este şi cel al interesului în creştere al cititorului epocilor de 
civilizaţie modernă pentru literatura de imaginaţie. Aceştia trebuie să 
manifeste un interes profund faţă de cartea citită, pentru a putea înţelege 
subiectul ei. Totul depinde de caracterul şi de atitudinea fiecăruia de a 
înţelege statutul funcţiei fantastice. 

Această funcţie rezidă în suplimentul de suflet pe care angoasa 
contemporană îl caută anarhic pe ruinele determinismelor, întrucât funcţia 
fantastică adaugă utilitaţii satisfacţia agreabilului: 

 
20 N. Iorga, 1981, p. 42. 
21 M. Eminescu, 1995, pp. 42-43. 
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„Fantasticul are o durată limitată, deoarece durează atâta timp cât 
ţine ezitarea comună a personajului şi a cititorului, aceştia fiind chemaţi  să  
decidă dacă ceea ce percep ţine sau nu de realitate sau de irealitate.”22  

Povestirea fantastică vrea să ne prezinte nişte oameni asemeni nouă, 
locuitori ai lumii reale în care ne aflăm şi noi, azvârliţi dintr-o dată în inima 
necunoscutului şi al implacabilului, de unde rezultă că orice fantastic este 
condiţionat de ficţiune şi de sensul literar.  

Fantastic întâlnim atât în literatura universală, cât şi în literatura 
națională, în romane, nuvele, poveşti sau povestiri.  

Unul  dintre  cei  ce au  creat fantasticul în literatura română, 
evidenţiind o lume magică  fără  cusur, este Ion Creangă, fără îndoială. El 
ştie să reliefeze fabulosul sau să creeze un basm pur. În opera lui Creangă se 
merge pe ideea generală că o povestire este fantastică dacă cititorul resimte 
un puternic sentiment de spaimă, dacă recunoaşte prezenţa lumilor şi a 
puterilor insolite.23 

Acesta vizează ideatica fantastică, oricât s-ar încerca disimularea 
artificiului. Deci, fără îndoială texte fantastice de bună calitate există. Nu 
însă şi o literatură propriu-zisă, în sensul unor autori specializaţi numai în 
acest gen. Dar prezenţa fantasticului în literatura română reprezintă un mare 
pas înainte.  

Poveștile lui Creangă oferă imaginea unor lumi cu totul deosebite, 
cum sunt cele din Povestea porcului sau Punguța cu doi bani. În Povestea 
porcului, elementul fantastic prinde contur odată cu dorința babei de a avea 
un copil. Aceasta îl trimite pe moşneag încotro o vedea cu ochii:  

,,…și ce ți-a ieși în cale întâi și-ntâi, da' a fi om, da' șerpe, da' orice 
altă jivină a fi, pune-o în traistă și o adă acasă; vom crește-o și noi cum 
vom pute și acela să fie copilul nostru.”24 

Moşneagul îi aduce un purcel, pe care baba îl îngrijește „cum se 
grijesc băieții”25. Auzind că împăratul vrea să-şi mărite fata şi că o va da 

 
22 G. Călinescu, 1998,  p. 9. 
23 N. Ciobanu, 1987, p. 43. 
24 I. Creangă, 1989, p. 42. 
25 I. Creangă, 1989, p. 43. 



184 
 

celui care îi va face ,,un pod de aur pardosit cu petre scumpe”26,  purcelul 
zice de sub vatră: „Tată și mamă! Eu îl fac.”27 

În Punguța cu doi bani, peripețiile cocoşului izgonit de moşneag 
pornesc de la găsirea unei punguțe cu doi bani, pe care boierul vrea cu tot 
dinadinsul să i-o fure. Firul epic al poveștii are elemente care aparțin 
fantasticului, prin înzestrarea cu puteri supraomeneşti a cocoşului: înghite 
apa din fântâna în care este aruncat, stinge jăraticul din cuptor, înghite 
cireada cu vite a boierului.  

Călătoria fantastică se încheie în ograda de unde a aplecat. Cocoşul 
cere moşului să aștearnă un țol.  Apoi își descarcă agoniseala: 

„…scutură  puternic  din  aripi  și  îndată  se  umple  ograda și 
livada moşneagului, pe lângă paseri, și cirezi de vite; iară pe țol toarnă o 
movilă de galbeni care străluceau la soare de-ți lua ochii!.”28 

Ca și Mihai Eminescu, Ioan Slavici a apreciat basmul popular ca 
specia cea mai apropiată de înclinația spiritului spre fantastic. El a dezvoltat 
tema principală a basmelor, lupta dintre bine și rău, ilustrând-o în poveștile 
sale prin faptele oamenilor din popor. Chiar și în operele în care elementul 
fantastic este predominant, personajele sunt oameni simpli care săvârşesc 
acțiuni eroice. 

În Florița din codru are în vedere un motiv existent în folclorul 
multor popoare29, fiind cunoscut sub denumirea „Albă-ca-Zăpada”. În 
versiunea românească, Florița nu este fată de împărat, ci o orfană găsită în 
codru. Ea atrage răutatea mamei vitrege prin frumusețea ei. Maştera o 
supune la diferite munci pentru a-i distruge frumusețea. Cârciumăreasa 
întreba oglinda cine-i mai frumoasă. De fiecare dată, obiectul magic îi 
răspundea că mai frumoasă este Florița. Ajunsă în codru, fata îngrijeşte nişte 
hoți, dar mama adoptivă trimite diverse obiecte pentru a o ucide: inel, 
rochie, firul morții. Hoții o scapă de două ori de la moarte, dar a treia oară 
nu mai reuşesc. Fiul împăratului o găseşte și o aduce la palat, unde fetele ce 
o îngrijesc găsesc în părul ei firul morții împletit de maşteră.  

 
26 I. Creangă, 1989, p. 44. 
27 I. Creangă, 1989, p. 45. 
28 I. Creangă, 1989, p. 27. 
29 Despre circulația internațională a motivelor folclorice, cf. Olimpia Varga, 2017, pp. 247-254. 
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Poveștile create de Barbu Şt. Delavrancea poartă pecetea 
originalității scriitorului. Neghiniță este un model al genului cunoscut la mai 
multe popoare. La Delavrancea devine Gândul lumii, capabil să înțeleagă 
cele mai intime gânduri ale omului: 

„De mic ce sunt pătrunz în urechile oamenilor și ascult cum 
gåndesc, căci omul spune mai puțin decât gândeşte.” 

 Scriitorul îi face un scurt portret:  
„Mic cât o neghină, frumos ca o piatră scumpă, avea niște ochişori ca 

două scântei albastre și niște mâini și picioruşe ca niște firişoare de păianjăn.”30 
În cele din urmă, ajunge în urechea împăratului şi-i spune ce gândesc 

supuşii săi. Împăratul este alungat de sfetnicii mai tineri și umblă „în cruciş 
și în curmeziş” în toată împărăția, minunându-se de ce vedea. Neghiniță îi 
arată acestuia atât greşelile, cât și fățărnicia oamenilor și îl conduce spre o 
domnie bazată pe adevăr și dreptate. 

Micşorarea până  la  limita de jos a personajului hiperbolizat, puterea 
acestuia de a emite judecăți și de a da sentințe, „constituția” neobișnuită a 
personajului sunt elementele fantastice predominante în acest basm. 

Selma Lagerlöf a fost încununată cu Premiul Nobel, în 1909, pentru 
Minunata călătorie a lui Nils Holgerson prin Suedia. Nils este un băiat de 
14 ani, transformat de un spiriduş într-un pitic și îmbarcat pe aripile bătrânei 
gâşte Akka. Împreună cu aceasta, el descoperă fauna și flora Peninsulei 
Scandinave. Nils se bucură că natura îl întâmpină în mod festiv, motiv care 
îl face să fie mai blând și mai înțelegător cu toată lumea și mai înțelept. Pe 
mare se stârneşte o vijelie cumplită descrisă astfel:  

„Marea era frământată și se umfla mereu. Talazurile verzi cu creste 
spumegânde se încălecau unul mai înalt ca altul. Parcă se luau la întrecere 
care să se urce mai sus și să spumege mai furios.”31 

• • • 
Opiniile prezentate mai sus nu sunt decât o încercare de a delimita 

sensurile celor doi termeni în discuție, într-o misiune aproape imposibilă. 
Am pornit de la ideea că fiecare adult poartă imaginea copilăriei guvernate 

 
30 B. Șt. Delavrancea, 1965, p. 183. 
31 S. Lagerlöf, 2014, pp. 232-233 
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de imaginar, de capacitatea de a îmbina realitatea obiectivă cu cea 
subiectivă. Existența unei speranțe ce nu poate fi îndeplinită în lumea reală, 
„conflictul” dintre dorințele oamenilor și mijloacele de realizare pentru a le 
satisface, dau naștere refugierii în imaginar sau fantastic.  

Dicționarele  consultate  pentru  explicarea  termenilor  „imaginar”  
și  „fantastic” consemnează o încălcare a granițelor semantice ale celor 
două cuvinte. George Bădărău vorbește chiar despre o „ceartă semantică”32 
din cauza ambiguității termenului „fantastic”. 

În acelaşi spirit, Petre Gheorghe Bârlea, îl citează pe Alain 
Montandon, care afirmă: „Nu facem o delimitare foarte categorică între 
imaginar și fantastic. Nici textele literare nu o fac, iar abordările teoretice 
sunt departe de rezultatele scontate.”33 
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1. Contextul istoric 
Țările Române au trecut prin schimbări majore în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, odată cu unirea celor două Principate: Moldova și Țara 
Românească. Ardealul, încă sub ocupație austro-ungară, purta o luptă aprigă 
pentru obținerea drepturilor politice, aducând ca argument spiritual, printre 
altele, originea latină a limbii române.  

Cărturarii devin din ce în ce mai interesați de problemele limbii 
materne. După perioada de controverse cu privire la introducerea alfabetului 
latin1, lucru de înțeles pentru toate regiunile românești, urmează protestele 
cu privire la scrierea fonologică, mai ales în Muntenia și Moldova.  

Apar din ce în ce mai mulți specialiști în probleme de limbă și 
literatură. Cel mai important rol în culturalizarea populației îl au : școala, 
prin reformele lui Al. I. Cuza și Spiru Haret; activitatea Academiei 
Române ; precum și numărul mare de tipărituri în limba română, reviste de 
specialitate, ce acoperă mai multe sfere de interes științific.  

După aproape două secole de existență, începând cu generația Şcolii 
Ardelene și până în secolul al 20-lea, peisajul științific, la noi, numără 
personalități ilustre precum: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Iorga, 
Ovidiu Densusianu, Sextil Pușcariu etc. Lor li se adaugă mulți alți 
cercetători, ale căror contribuții în limbă și literatură sunt remarcabile.  

 
1 Adoptat în 1860, din ordinul lui Ion Ghica, prim-ministru al Țării Românești. 
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Încadrându-le în perioada de timp la care facem referire, începutul 
secolului al XX-lea, revistele reprezintă adevărate valori culturale, deși 
acestea pot părea minore, azi. Enumerăm câteva publicații culturale ce văd 
lumina zilei în această perioadă:  

– Revista Foae pentru minte, inimă shi literatura, ce dezbate 
probleme de istorie a literaturii sub conducerea George Barițiu (1838-1865);  

– Analele Academiei Române (1886 – în prezent);  
– Convorbiri literare (1867-1944) revistă ce s-a bucurat de cel mai 

înalt prestigiu din literatura română;  
– Ramuri, Craiova, București, Iași (1905-1947, cu intermitente); 
– Junimea literară, Cernăuți, Suceava (1904-1939); 
– Familia, Pesta, Oradea Mare, București (1865-1944, cu întreruperi); 
– Revista generală a învățământului, București (1905-1944, cu intermitențe);  
– Revista ideii, București (1900-1916);  
– Revistă pentru istorie, arheologie și filologie (1882-1922, cu întreruperi);  
– Revista Societății Tinerimea română, București (1882-1902);  
– Revista științifică V. Adamachi, Iași (1910-1949, cu întreruperi);  
– Transilvania. Foi`a Asociațiunei transilvane pentru literatura, romana 

și cultura poporului romanu, Brașov, Sibiu (1868-1946, cu întreruperi);  
– Tribuna, Sibiu (1884-1903);  
–Vieața Nouă. Revistă pentru litere, arte și șciințe, București (1898-1903);  
– Vieața Nouă, București (1905-1925);  
– Viața românească, Iași, București (1906-1946, cu întreruperi).  
Multe dintre cele enumerate mai sus apar și astăzi, în serii noi, cu 

etape importante în evoluția lor. 
 

2. Publicația 
 Apariția revistei Floarea darurilor este anunțată de Nicolae Iorga2 

cu puțin înainte de tipărire, printr-un articol-program intitulat O lămurire. 
Titlul revistei, ales deloc întâmplător, este împrumutat de la una dintre cele 

 
2 Istoric, critic literar, documentarist, poet, dramaturg, enciclopedist, memorialist, profesor 
universitar și academician român (1871-1940), George Călinescu a afirmat despre Nicolae 
Iorga că a jucat, în primele decenii ale secolului al XX-lea,  „rolul lui Voltaire” în cultura 
românească (p. 20). 
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mai vechi cărți populare cu caracter moralizator, publicată de Antim 
Ivireanu în secolul al XVIII-lea. Se dorește a fi un dar oferit „celor de o 
limbă, de un suflet cu mine”, după cum susține autorul. 

În cele șapte părți ale „prospectului”, Iorga prezintă ideile care stau la 
baza acestui periodic. Explică motivul înființării acestei publicații și începe cu 
dorința de a contribui la dezvoltarea culturală și morală a românilor. 

„Acum patru anĭ se auzia că n`avem o literatură românească și se 
plângea timpurile bune [… ]. Astăzĭ, din fericire [… ] dintre tineri s`aŭ 
ridicat nu numaĭ talente, dar s`aŭ  format suflete, conștiințe. [… ] publicul 
însușĭ a prins dragoste de scriitoriĭ săĭ.” 

Autorul își arată dezamăgirea suferită în urma colaborării cu revista 
Sămănătorul. Se consideră „călăuzul luptei” între scriitorii pe care îi 
simpatizează și „neputincioșiĭ plinĭ de pretențiĭ [… ]  îngânătoriĭ de stilurĭ 
străine [… ] simboliștiĭ și manieriștiĭ.” Susține că timpul, averea personală, 
reprezentarea politică sau socială nu i-au permis continuarea acelei 
activități, socotind că poate fi folositor în alt mod. Astfel, ia ființă această 
nouă revistă culturală3. 

În cea de a treia parte, istoricul apreciază că multe dintre scrierile 
vechi nu s-au citit, s-au pierdut, fiind editate în reviste răzlețe și ediții rare. 
El pledează pentru autorii vechi, numiți „învățători”. În opinia sa, aceștia 
reprezintă „o mare valoare de limbă: cumpătațĭ în alegerea neologismelor, 
deprinșĭ cu bunul graiŭ al poporuluĭ, cunoscînd sintaxa românească cea 
maĭ firească, îngrijiți a-șĭ îmbrăca gînd și simțire în stilul cel mai frumos și 
maĭ curat.”  

În partea a patra, Iorga face câteva precizări cu privire la traduceri. 
Vorbește despre perioada 1830-1840, ani care au cunoscut o „minunată 
lucrare de prefacere în românește a celor maĭ bune, maĭ curate și maĭ 
trainice scrierĭ din literaturile marĭ ale Europei”. Nu își ascunde 
dezacordul cu privire la mulțimea traducerilor din limba franceză, în 
detrimentul literaturii engleze, italiene, spaniole, nordice și slave. Susține că 

 
3 Iorga „se intersectează” cu grupul Junimea pentru scurt timp, iar la Semănătorul devine o 
figură centrală. A fondat revistele Floarea darurilor, Neamul românesc, Drum drept, Cuget 
clar. 
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prin traduceri „ar putea înnainta originalitatea și conștiința noastră” după 

modelul civilizațiilor „maĭ multor popoare în toate timpurile”. 

Continuă, în partea a V-a, cu îndemnul de a ne cunoaște țara, „țara 

cea mare românească”, și scrierile străinilor despre ținuturile românești, 

„care zac îngropate în bibliotecĭ unde numaĭ câte un specialist le 

întrebuințează”, deoarece „ni-o cunoaștem încă neîndestulător”. Desigur, 

importanța cunoașterii tradițiilor istorice și cultural-artistice, a folclorului în 

general, reprezintă o datorie sacră, consideră acesta. 

E de părere că literatura poporului „s`a păcătoșit” de când s-a 

ridicat „la dogma de metodă științifică lipsa de înțelegere și de gust față de 

dînsa”. Îndeamnă la păstrarea vie a „nevinovăției”, a „frăgezimii poesieĭ și 

a literaturiĭ culte”, iar pentru a realiza acest fapt, e nevoie de mai mult 

„decît hărnicie și spoială științifică.” Condamnă egoismul scriitorilor 

nerăbdători „a se însemna în lungul răboj al vremii”. 

„Adevăratele datorii ale vremiĭ” pot fi îndeplinite de o revistă 

„specială, un fel de antologie și de îndreptariŭ” pentru întreg poporul. Nu 

se dorește a fi supusă vreunui curent sau opinie, nici să influențeze literatura 

zilei. Ea urmărește identificarea tinerelor talente și instruirea, educarea, 

culturalizarea românilor. Numeroasele texte populare cuprinse în paginile 

revistei relevă importanța valorilor naționale tradiționale și folclorice. 

Autorul socotește a fi un avantaj depărtarea în timp și în spațiu a 

colaboratorilor revistei. Pe aceștia îi descrie ca fiind oameni cu talent ce au 

lucrat pentru neam, care au îmbogățit sufletește omenirea. 

În finalul articolului-program, Iorga prezintă formatul dorit „o 

broșură de măcar patru coli care să apară de două ori pe lună”. Îi invită pe 

cititori să hotărască apariția fiecărui număr în parte „Iubirea lor pentru 

fiecare număr va asigura pe cel viitor.” 

 

3. Conținutul revistei 

Publicația este structurată în mai multe părți: texte istorice, literatura 

străină, note de călătorie, pilde și cugetări, literatură populară, editoriale și 

cronici, marea lor majoritate fiind semnate de Iorga. 
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I. Texte istorice 

Atrage atenția un articol despre transdanubieni care se încheie cu 

concluzia că noi avem cea mai bogată și neîntreruptă cultură, pe care trebuie 

să o cultivăm pentru a face din ea „puterea noastră și adevărata noastră 

independență”. 

Oamenĭ și cărțĭ
4
, cronica numită Lucrurĭ academice, Partea 

positivă, autorul aduce la cunoștința publicului câteva însemnări cu privire 

la evenimentele care au loc în cadrul Academiei Române, preluate din 

analele Academiei (14 aprilie 1906, sesiunea generală): 

1. Istoricul, numismatul și diplomatul Nicolae Docan dăruiește 

Academiei colecția de monede românești alcătuită din 930 de bucăți.  

2. Se publică discursul rostit la 19 Mai 1906 de Rege, în mijlocul 

Academiei, cuvântare care a unit într-un suflet pe reprezentanții culturii 

tuturor Românilor.  

3. Ioan Bianu
5
 prezintă o fotografie a decretului Sinodului din Iași 

din 1642.  

4. Grigore Tocilescu
6
 informează despre stricarea de către soldați a 

ruinelor cetății Axiopolis și a Valului lui Constantin, pentru a lua piatră 

necesară unei cazărmi. 

II. Literatură străină 

Traduceri ocupă un loc important în revistă, în ciuda vechiului 

avertisment al lui M. Kogălniceanu. 

 – G. Gh. Filipescu (un tânăr boier ce traduce din literatura germană, 

în 1836), din Schubart (1739-1794, luptător pentru libertate înainte de 

revoluție, un întemnițat politic al Germaniei secolului al XVIII-lea. 

Fragmentul tradus se numește Așaber, Jidovul Rătăcitilor, un text despre 

puterea blestemului ce a căzut asupra bărbatului trimis de Îngerul mâniei, 

fiindcă nu l-a adăpostit pe domnul Hristos, ce căuta adăpost în casa sa. „Și 

nu o să poțǐ tu, nemilosule, dobîndǐ nicǐ dulcea mîngîiere de a murǐ, nici 

odihna mormîntului.” (p. 20) După îndelungi chinuri în războaie purtate în 

Ierusalim și Roma, și-a căutat moartea în focul arzător al Etnei, în deșert, în 

                                                 
4
 13 Maiŭ 1907, Bucureștĭ, Vol. II, No. 7. 

5
 Filolog și bibliograf român, membru titular și președinte al Academiei Române; (1856-

1935). 
6
 Istoric, arheolog,epigrafic și folclorist român, membru titular al Academiei; (1850-1909). 
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junglă, după ce și-a văzut toti copiii mâncați de vreme, domnul îl iartă, 
fiindca „mânia Domnului nu este veșnică”. 

– Mathurin Régnier7, unul dintre poeții francezi „mai vechi decât 
cele zece porunci ale ale lui Boileau”, este tradus de Elena Farago, cf. 
Cimitirul, poezie pe tema morții și a sorții nedrepte a sărmanilor care 
„Murind si-aŭ schimbat doară o moarte `n altă moarte…” 

– Clément Marot8, poet francez, multe din textele stând la baza 
melodiilor de tip șansonetă, a fost tradus în paginile revistei. Dintre artiștii 
români, amintim pe George Enescu, cel care a compus cântece pe versurile 
lui Marot. Poezia intitulată Moartea vorbește9, aduce în prim plan ideea de 
egalitate a oamenilor în fața morții și deșertăciunea bogățiilor în fața lui 
Dumnezeu în „clipa/Cînd mi-ǐ simțǐ aripa”. Personificată, moartea afirmă 
că „E cel mai mare bine?” fiindcă „Nu știǐ că nu se poate/ Să-l vezǐ pe 
Dumnezeŭ,/ Păn` nu te-oiŭ duce eŭ/ În lumea luǐ de îngerǐ?” 

– Nicolae Vulovici10 este publicat cu o traducere din Friedrich 
Bodenstedt11.Versurile traduse sunt pe tema adevărului „Iar cine adevărul 
cutează să-l spună/[… ]să aibă,cǐ aripǐ să zboare/ […]Spre alte tărâmuri 
pribeag de sub soare.” și minciunii: „Osîndă minciniǐ, cumplită osîndă!”  

– Vasile Loichiță12 a tradus din Petöfi13.  În revistă sunt publicate 
câteva poezii filosofice: Pe Dunăre și Amurg. 

– Sandu Val traduce Dante14, Impresia vedereǐ Beatriciǐ. Despre 
Dante, Iorga afirmă că „A prefăcut dialectul său în limba italiană literară a 
tuturor timpurilor și a întrupat în evul mediu târziu, veacul al XIII-lea, 

 
7 1573-1613. 
8 1496-1544. 
9 Fragment din Moartea către oameni (p. 23). 
10 Maior mort pe câmpul de onoare, lovit de un glonte drept în frunte, în prima parte a 
campaniei din 1916. A scris versuri cu tematică militară și patriotică, cu scopul de a crește 
moralul trupelor române (1877-1917). 
11 Unul dintre cei mai învățați poeți ai Germaniei secolului al XIX-lea (1819-1892), care a 
tradus cântece de iubire, de beție, de joc cu viața și cu sine însuși ale lui Mirza Safi, șahul 
Persiei (1587-1614). 
12 Profesor, teolog, critic literar, poet (1881-1958). 
13 Poet maghiar romantic (1823-1849). 
14 (1265-1321) Poet și filosof italian, om politic florentin, cel mai mare scriitor european 
din Evul Mediu. 
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sufletul, cu totul deosebit, al acelor timpuri.” (p.17). Făcând referire la 
personajul feminin, autorul adaugă :  „Beatricea e ființă din lume sau albă 
fantasma abstractă? […] Ceǐ ce au unit amîndouă răspunsurile într`o 
singură explicație, aceia au avut dreptate.” 

– I. Broșu15 traduce din Pușkin – Şalul negru. Istoricul precizează că 
textul reprezintă o nouă traducere a poemului, prima aparținând lui Costache 
Negruzzi, în 1836. Despre Pușkin apreciază „că este cel maĭ focos 
represintant al romantismului byronian în Rusia” de la începutul secolului 
al XIX-lea.  

– I. U. Soricu16 traduce din Horațiu17, Către Romanĭ. Epoda a 7-a.  
– Nicolae Iorga traduce din S. Longfellow18, Endymion, poezie pe 

tema iubirii, inspirată din mitologia greacă, și Vechiul ceasornic de pe scărǐ, 
poezie filosofică pe tema scurgerii timpului, măsurat de vechiul ceas 
„Totdeauna-nicǐodată,/Nicǐodată, totdeauna.”  

Din Tennyson, Viteazul Geraint, un cavaler din curtea lui Arthur. 
Lectura este precedată de o scurtă prezentare a autorului englez, finalizată 
cu îndemnul, pentru scriitorii români, să țeasă „o povestire de adevărată și 
gingașă poesie nouă din fondul baladelor saŭ poveștilor”, după modelul 
lucrării lui Tennyson despre prințul Albert, numit „ocrotitor al vieții 
intelectuale englese”. Autorul englez va constitui tema Conferintei la 
Societatea Anglo-Romana, din 1939, Bucuresti. 

O altă traducere din același autor este poezia Bunica ce conține 
XXVII de catrene, o poezie despre sensul vieții la final de călătorie. 

III. Descrierĭ de călătorie  
Semnate de N. Iorga, sunt de amintit: Mănăstirea Jitianuluĭ, Împrejurimi 

Craiovene, O judecată din 1439 asupra Romînilor. Vechea Tîrgoviște. 
IV. Paginĭ din litertura veche 

 
15 Profesor de religie la Sibiu, poet, traducător și publicist (1886-1943). 
16 Profesor, poet, traducător și publicist (1882-1957), p. 101. 
17 Unul dintre cei mai importanți poeți romani din perioada de aur a literaturii romane (65 
î.Hr-8 î. Hr.); p. 102. 
18 Unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți scriitori americani ai secolului al XIX-lea, 
profesor, poet și traducător (1807-1882), p. 24. 
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Sunt reeditate texte vechi, precum: Iașul și locuitoriĭ săi în 1840, de 
Alecu Russo – traducere din franceză de C. Mărgăritescu. Pentru valorile 
creatoare în plan lexico-semantic a literaturii vechi, a se vedea M. 
Constantin, 201719. 

V. Literatură „poporală” 
Poesii populare din Ardeal, culese de Iustin Volbură; Din cîntecul 

dobrogenilor. Foicica bobului.20, cules din Turcoaica (Măcin) de G. Coatu-
Cerna; Finul luĭ Dumnezeŭ, poveste, auzită în satul Piersica, județul 
Ialomița, de I. Costescu; Poesiǐ poporale, culese de la Mănăstirea 
Humorului de Gheorghe Vedeanu. Despre dinamica literaturii populare, a se 
vedea O. Varga, 201721. 

VI. Cronică 
Iorga consemnează un memoriu al istoricul lui Radu Rosetti22, în 

care sunt precizate informații despre „Censura lui Mihail Sturza în 
Moldova”, având drept urmare „un șir de prostiǐ făcute în numele ordineǐ 
de Stat și de sîcîielǐ neghioabe în daună culturiǐ”. 

De aici aflăm despre diverse realități ale vremurilor vechi: 
 – o parte din scrierile franceze de istorie și de învățământ sunt 

înlocuite cu romane proaste; 
– se opresc: o lucrare a diplomatului englez David Urquhart, lucrarea 

profesorului Vaillant «La Romanie», Regulamentul Organic; 
– să cenzurează piesele ce se dădeau la Teatrul din Iași;  
– apare un conflict cu agenția austriacă pentru oprirea «Gazetei de 

Transilvania»;  
– o serie de greșeli de scriere;  
– aflăm despre debutul unui tânăr Victor Eftimiu, care publică poezii 

cu adevărat frumoase. 

 
19 M. Constantin, 2017, Creativitatea lexicală în limba română veche, București: Editura 
Muzeul Literaturii Române. 
20 A slujit de model lui Baronzi. 
21 Varga, Olimpia, „Creația folclorică în patrimoniul cultural românesc” în: Studii de Știință 
și Cultură - Volumul XIII - Nr. 1 (48) Martie 2017, Arad: Editura „Vasile Goldiș” 
University Press Arad, pp. 247-254. 
22 Genealogist, scriitor român (1853-1926). 
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– D. Rousseau a găsit o traducere grecească a Învățăturilor lui 
Neagoe Vodă, atribuită unui călugăr de la începutul veacului al XVII-lea. 

– numărul 10 din al doilea an al «Revistei Generale a 
Învățământului» „se deosebește printr`o admirabilă cronică datorită 
Domnului G. Bogdan-Duică”. 

 

4. Concluzii 
Personalitatea culturală a lui Nicolae Iorga își pune amprenta asupra 

acestei publicații. Se observă că marea majoritatea a articolelor și a 
cronicilor îi aparțin. Predomină texte valoroase pe teme de istorie și 
fragmente din literatura veche pe care dorește să le reînvie, începând cu 
clasicii latini. Traducerile ocupă un loc important. Alocă atenție deosebită 
acestora prin adnotări biografice despre autori si referiri suplimentare despre 
operele lor. Desigur, cititorul este inițiat în arta descrierii prin pasteluri și 
prin cele câteva note de călătorii inserate în paginile revistei. Detaliile 
numeroase dovedesc plăcerea scrisului. Textele aparținând creației populare 
sunt culese din diverse regiuni ale României de azi, susținând interesul 
pentru folclor și iubirea de neam. Redactorul nu este un adept al lecturilor cu 
fir epic complicat. Personajele sunt, de regulă, oameni simpli, care trec prin 
viață trăind și simțind tot ce este omenesc: iubire, teamă, neliniște sau frică, 
liniște și înțelegere, bucurie, fericire. Tematica este amplă, pornind de la 
iubire și gelozie, vitejie, dreptate, adevăr și minciună, trecerea inexorabilă a 
timpului, egalitatea oamenilor în fața morții etc. 

Putem încheia spunând că Nicolae Iorga a depus eforturi substanțiale 
pentru emanciparea culturală a vieții publice de la acea vreme. În mod cert a 
lăsat urmașilor o enciclopedie pe care puțini o pot egala sau întrece. 
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CULTURĂ ŞI COMUNICARE

Studiile reunite în acest volum reflectă foarte 
bine, chiar dacă uneori cu mijloace modeste, tema 
anunțată în subtitlu: Mediere culturală – traducere, 
interferențe, învățare. 

 O primă secțiune este consacrată celor două 
aspecte fundamentale ale actului echivalărilor, 
impus de fenomenul contactelor cultural-lingvistice, 
atât de răspândit astăzi: traducerea și traductologia. 
Lingvistica aplicată face în continuare obiectul unor 
demersuri analitice în secțiunea a doua a volumului 
de față – de data aceasta, din perspectiva învățării. 
Manifestările lingvistice ale medierii culturale 
rămân în centrul atenției și în secvența a treia a 
volumului, consacrată, în principiu, contactelor 
etnice și culturale. În sfârșit, interferențele literare, 
văzute ca formă a medierii culturale, ocupă partea a 
patra a volumului, strâns legată de primele trei.

 Am spune că toți cei care apar în acest volum, cu 
preocupările lor cu tot, reprezintă spiritul medierii 
culturale, prin diversele ei forme uzuale de 
manifestare – traducere, interferență, învățare – și cu 
multe altele...
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