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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI 
 
 
 

Lucrările reunite în acest volum vizează tema centrală a Colocviului Internațional 
„Latinitate-Romanitate-Românitate”, ediția a XXI-a, 2022, respectiv „Terminologiile și 
limbajele de specialitate”. Desigur, cele douăsprezece texte selectate din zecile de 
comunicări susținute la diversele secțiuni ale manifestării sunt foarte diferite ca mod de 
abordare și ca nivel științific. Putem observa uneori că au fost ignorate surse de referință 
importante pentru domeniul noilor terminologii, cum ar fi Gramatica de bază a limbii 
române (GBLR), 2010/2016, pentru problemele de conținut și de limbaj ale sistemului 
codificat al limbii române, în cazul formelor verbale non-finite ș.a.m.d. Alteori, baza de 
analiză este foarte modestă, ca să justifice generalizarea unor concluzii cu privire la 
validitatea unor termeni noi – care ar reflecta concepte noi. 

Am inclus aici și o comunicare de la secția de didactică, potrivită mai degrabă 
pentru volumul de specialitate care apare în paralel cu cel de față. Am făcut-o pentru a 
arăta, o dată în plus, până unde poate să meargă inteculturalitatea... Să predai limba proprie, 
mai puțin sau deloc cunoscută studenților străini, prin intermediul unei alte limbi, de 
circulație internațională, de data aceasta, și pe baza unui text-suport tradus dintr-o limbă 
veche, clasică, asta înseamnă nu numai interculturalitate, ci și globalizare în toată puterea 
cuvântului!  

În toate cazurile, așadar, se verifică nu numai legătura dintre evoluția cunoașterii 
umane și continua reformulare de specialitate aferentă, ci și impactul tot mai evident al 
globalizării științei asupra acestei relații dintre conținut și formă de expresie la nivelul 
codificării domeniilor de cercetare. Despre toate acestea vom vorbi în paginile care 
urmează. 

 
Roxana-Magdalena Bârlea 

 
 
 



5 

CUPRINS 
 

Roxana-Magdalena BÂRLEA  
Terminologia și limbajele de specialitate – sub semnul contactelor 
culturale / 7 

I. Terminologia – între interculturalitate și evoluția conceptelor 
științifice 

Ileana TĂNASE 
Terminologia lingvistică – odată cu Saussure și după Saussure / 12 

Yusuke SUMI 
„Voces magicae” în limba rromani / 24 

Roxana-Alina BĂNAȘU STOJÇIČ 
Terminologia actorilor nunții din perspectivă onomasiologică / 33 

Dana Camelia DIACONU 
Noi termeni informatici introduși în dicționarul ortografic, ortoepic 
și morfologic (DOOM3) / 40 

II. Termeni noi corespunzători noilor abordări analitice în codificarea 
gramaticală a sistemului limbii 

Denisa-Reli DINA 
Concepte și termeni noi cu privire la categoria diatezei în 
gramaticile moderne ale limbii române / 47 

Liliana NEGULESCU MARCU 
Forme verbale non-finite în gramaticile actuale ale limbii române / 
53 

Andreea-Diana POPA SAVU 
Aspecte diacronice ale comparației adjectivale românești / 65 
 

III. „Cuvinte și lucruri” în istoria culturii românești 

Simona PALASCA 
Nume de locuri în proza populară românească – între imaginar și 
real / 76 

Adriana ION 
„Enciclopedia etnografică a județului Dâmbovița”, un demers 
editorial inedit / 87 



6 

Anca POMETCU MEREUȚĂ 
Absența comunicării cuplului în romanele Gabrielei Adameșteanu / 
96 

Maria Andreia FANEA 
Ioan Popișteanu – un destin printre cărți / 101 

IV. Didactica interferențelor lexicosemantice și culturale  

Mariana VÂRLAN 
Valorificarea unei fabule esopiene prin intermediul limbii engleze. 
Aspecte lexico-semantice și gramaticale abordate cu studenții anului 
pregătitor de limba română / 106 
 



7 

TERMINOLOGIA  
ȘI LIMBAJELE DE SPECIALITATE,  

SUB SEMNUL CONTACTELOR CULTURALE 
 
 

Roxana-Magdalena BÂRLEA 
Academia de Studii Economice București 

Institutul Limbii Române București 
Université Aix-Marseille, France 

roxanabarlea@gmail.com 
 
 

Ideea de bază de la care am pornit în selectarea textelor din acest 
volum este aceea că orice noutate în domeniul terminologiei și al limbajelor 
de specialitate trebuie pusă sub semnul contactelor lingvistice și al 
interculturalității. 

Am plasat în fruntea contribuțiilor o analiză consacrată 
metalimbajului lingvistic, având în vedere că „terminologia” în sine, ca 
ramură de studiu relativ nouă, face parte din ceea ce numim „științele 
cuvântului”. Autoarea, Conf. univ. dr. Ileana Tănase, pornește de la o 
recentă monografie „Ferdinand de Saussure” realizată de Jean-Paul 
Bronckart și Ecaterina Bulea Bronckart, pentru a arăta că părintele 
structuralismului și al lingvisticii moderne, în general, a reconceptualizat, 
practic, știința care valorifică toate datele limbii ca sistem și ca manifestare 
umană vie, într-un efort care a avut ca efect nu numai o nouă înțelegere a 
mecanismelor limbii și vorbirii, ci și o clarificare și, în consecință, o 
eficientizare a termenilor care desemnează conceptele respectivului 
domeniu al cunoașterii1. Pe de altă parte, chiar dacă multe asemenea 
concepte, ca și denumirile care le desemnează, sunt discutate în continuare 
în comunitatea specialiștilor de profil, ele s-au internaționalizat, dovadă 
fiind structurile lexicosemantice de tipul: limba ca sistem de semne, semn 
lingvistic, dicotomia limbă-vorbire, semnificant-semnificat, lanțul 
discursului, arbitrariul semnului lingvistic, stare de limbă, schimbări 

                                                 
1 Jean-Paul Bronckart & Ecaterina Bulea Bronckart, 2022, Ferdinand de Saussure. Une 
science du langage pour une science de l’humain, Paris: Classiques Garnier. 
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analogice, sincronie-diacronie, sintagmatic-paradigmatic ș.a. Dincolo de 
faptul că multe din cuvintele și sintagmele de mai sus erau deja în circulație 
sau au fost resemantizate și nuanțate de cercetări mai vechi sau mai noi, 
așezarea lor într-o demonstrație coerentă și convingătoare despre caracterul 
structural și sistemic al limbii este datorată geniului saussurian. Observația a 
fost formulată, de altfel, de cel mai cunoscut editor al lingvistului genevez, 
Tullio de Mauro, care spunea că există puține cuvinte folosite în diverse 
direcții de cercetare asupra limbii care să nu-și fi avut originea în celebrul 
Curs de lingvistică generală al lui F. de Saussure.  

Așadar, analizele de acest fel vădesc caracterul evolutiv al științelor 
și caracterul intercultural al manifestărilor lingvistice, deoarece meta-
limbajul de specialitate valorifică într-un tot coerent și dinamic contribuții 
dintre cele mai diverse, sub aspect cronologic și geografic-identitar. Nu 
întâmplător, autoarea studiului insistă asupra subtitlului pe care cei doi 
lingviști l-au dat monografiei realizate de ei: „O știință a limbajului pentru o 
știință despre om”. 

De aici încolo, putem înțelege foarte bine cadrul teoretic și grila 
concretă de analiză folosite pe cele mai diverse corpus-uri de lucru.  

Astfel, tânărul specialist japonez de la Universitatea de Limbi 
Străine din Kobe, născut, crescut și școlit la Tokio, devenit student și 
doctorand la Cluj, Budapesta și Constanța, comunică observațiile sale 
asupra termenilor comprehensibili, parțial comprehensibili sau noncompre-
hensibili, dar eficienți cu toții în subconștientul receptorilor, din descân-
tecele rromilor. Autorul studiului folosește terminologia latină pentru a 
desemna specia discursivă în discuție – voces magicae sau voces mysticae. 
Corpusul de lucru este extras din studiului unui german, brașoveanul 
Heinrich von Wlislocki, despre limba rromani din Transilvania, iar 
comparațiile sugestive și preluarea unor elemente ale recursului la metodă se 
fac din texte scrise în greacă, coptă etc., reunite în epoca modernă într-o 
culegere de papirusuri păstrate din Egiptul greco-roman din sec. I-V p.C. O 
imagine mai grăitoare decât aceasta pentru relația dintre terminologie, pe de 
o parte, evoluția științelor și interculturalitatea, pe de altă parte, nici că ar fi 
posibilă!  

Celelalte mici studii se încadrează în aceeași paradigmă a selecției 
corpusului de termeni și a recursului la metodă. Românca Roxana Bănașu, 
căsătorită cu un sârb, studiază vocabularul aferent nunților dobrogene, 
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pornind de la principiul că termenii de specialitate, populari, desigur, în 
majoritate, reflectă foarte bine realitățile conviețuirii într-un areal românesc 
multietnic și plurilingvistic: români, cu variantele aromâne – grămoșteni și 
fârșeroți, turci, tătari, greci, italieni, germani, ruși, ucraineni ș.a. Deseori, 
organizatorii evenimentelor de acest fel, ca și nuntașii, de altfel, utilizează 
cu toată naturalețea termeni precum stolnic, tarisfăt, vătășel, staroste, 
vornicel etc., din limbile altor minorități conlocuitoare, fără să-și pună 
problema etimologiilor și a sonorității „străine”. Învinge, pentru întreaga 
comunitate a regiunii, termenul cel mai pregnant – semantic și fonetic –, 
adică cel mai „frumos” și cel mai „clar”, impus prin frecvență și prin 
valoarea lui pragmatic-stilistică. 

Dana Diaconu vorbește despre impactul terminologiei IT, de origine 
engleză (dar cu etimologii greco-latine), asupra lexicului modern românesc, 
în general, căci mulți termeni de specialitate, precum bold, smart, portal 
ș.a., au intrat în circuitul larg al limbii vii, cotidiene. Totul se petrece, 
evident, pe fondul evoluției cunoașterii umane, a revoluției IT, în special, și 
a fenomenului „globalizării” induse de aceasta, pe de altă parte. 

O parte dintre cercetări continuă analiza legăturilor strânse dintre 
știința limbii, în formele ei cele mai standardizate, ne referim la tratatele de 
gramatică, și terminologia aferentă, în continuă schimbare.  

Rediscutarea categoriei gramaticale a „diatezei verbale”, arată 
Denisa Dina, se petrece în sensul unei analize mai realiste, structuralist-
semantice și cognitiv-pragmatice a sistemului verbal, în întregul său. 
Redefinirea conceptului după criteriile cunoscute – sintactic, discursiv-
pragmatic, după valoarea de „marcator al relației verbului cu un Subiect-
Agent sau cu un Complement”, după aceea a relației Subiect-Pacient, 
conduce la excluderea manifestărilor codificate de gramaticile vechi sub 
denumirea de „diateză reflexivă” și reîncadrarea unora dintre forme într-o 
altă subcategorie, aceea a „diatezei impersonale”. Noua concepție aduce cu 
sine, deci, o terminologie nouă, la care trebuie să adăugăm lexeme și 
sintagme ca opoziție, restructurare ierarhică ș.a.  

O abordare nouă a problemei așa-numitelor „moduri impersonale” 
(infinitiv, participiu, gerunziu, supin) din gramaticile tradiționale ale limbii 
române are ca rezultat redenumirea acestora, prin sintagma forme verbale 
non-finite, înțelegem din articolul Lilianei Negulescu Marcu. Schimbarea de 
nume reflectă, în fapt, constatarea specialiștilor actuali în gramatica 



10 

descriptiv-normativă a limbii române2 că respectivele organizări verbale nu 
reprezintă categoria „modului verbal”, pentru că nu exprimă o atitudine a 
utilizatorului cu privire la acțiunea desemnată – principala trăsătură 
definitorie a conceptului de „mod verbal”. Avem de-a face, așadar, cu un 
proces de „reconceptualizare” a fenomenelor limbii, urmat, firesc, de o 
reterminologizare. Pe de altă parte, sintagma cea nouă avea deja o circulație 
internațională, cf. fr. les formes non finies du verbe, it. le forme non finite 
del verbo, sp. las formas nonfinitas del verbo), engl. nonfinite verbal forms/ 
verbals, care desemnau trei dintre cele patru forme, mai puțin supinul, 
dispărut din/inexistent în aceste limbi. 

În sfârșit, Andreea Popa Savu cercetează evoluția diacronică a 
sistemului adjectival al limbii române în lumina acelorași concepte noi, 
impuse de gramaticile descriptive și istorice, cu adaosurile sau înlocuirile 
terminologie de rigoare, precum categoria intensității ș.a. 

În secțiunea consacrată istoriei vechi, de dată mitologică, și celei noi, 
contemporane chiar, a culturii și literaturii române, se vorbește despre 
denumirile metaforice ale numelor de locuri imaginare în literatura populară 
cu substrat mitologic, cf. toponimele din corpusul selectat de Simona 
Palasca (cf. Curţile de argint ale Pajurii), apoi despre dinamica apariției și 
dispariției unor termeni populari pentru obiecte și procese care țin de 
ocupațiile tradiționale românești, precum povarnă, găvan, doniță și multe 
altele, consemnate de Adriana Ion, în Enciclopedia etnografică a județului 
Dâmbovița, coordonată de ea însăși. Andreea Fanea prezintă realizările unui 
slujitor al culturii dobrogene, bibliologul Ioan Popișteanu, care și-a dedicat 
o viață întreagă cărților, iar Anca Pometcu Mereuță arată cum „tăcerile” din 
romanele Gabrielei Adameșteanu sunt cât se poate de elocvente pentru 
relațiile dintre personaje și pentru contextul social-politic în care trăiesc. 
Schimbarea acestuia este marcată de termeni și expresii noi în dialogul 
(sărac) al protagoniștilor – aer condiționat, ecranul mobilului, SMS, 
„speech-ul, iPhone-ul X, capuccino decaff, espresso lung ș.a. 

Și în abordarea didactică a limbilor se văd clar schimbările de 
concepție. Mariana Vârlan propune o strategie de predare-învățare a unor 
cuvinte românești de către studenții străini – de la grupa de „An pregătitor” 

                                                 
2 Este vorba despre colectivul de autori ai GALR, 2000/2008, condus de Valeria Guțu 
Romalo, dar mai ales ai GBLR, 2010/2016 (și ai lucrărilor ulterioare – GLRG ș.a.), condus 
de Gabriela Pană Dindelegan. 
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(în domeniul limbii române – uzuale și de strictă specialitate, se 
subînțelege), prin intermediul unui text-suport din literatura greco-latină 
(fabula Greierele și furnica, de Esop), tradus în limba... engleză (!). 
Autoarea proiectului didactic pornește de la realitatea că respectivii cursanți, 
proveniți din Africa, India, Europa de Est etc., cunosc engleza elementară, 
folosită astfel ca intermediar. Oricum, ne aflăm în plin interculturalism și 
aici, așa cum suntem obligați să constatăm și o schimbare profundă de 
paradigmă didactică. 

Altfel spus, din orice unghi ar fi tratate, terminologia și limbajele de 
specialitate își confirmă statutul de științe ale limbii care se hrănesc din 
evoluția tuturor celorlalte științe și din propriile-i codificări academice. 
Toate la un loc configurează – prin dinamica conținuturilor, prin specificul 
metodelor de studiu și prin metalimbajul aferent – cunoașterea umană, în 
esența sa și în conexiunile sale interculturale. 
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I. TERMINOLOGIA – ÎNTRE 
INTERCULTURALITATE ȘI EVOLUȚIA 

CONCEPTELOR ȘTIINȚIFICE 
 

TERMINOLOGIA LINGVISTICĂ – ODATĂ CU 
SAUSSURE ȘI DUPĂ SAUSSURE1 

 
 

Ileana TĂNASE 
Universitatea „Valahia” din Târgoviște 

ileanatanase153@yahoo.com 
 
 

Din ceea ce inițial trebuia să fie o recenzie a cărții Ferdinand de 
Saussure. Une science du langage pour une science de l’humain, scrisă de 
Jean-Paul Bronckart și Ecaterina Bulea Bronckart, am considerat ulterior că 
nu analiza exhaustivă ar fi cea mai adecvată din perspectiva tratării succinte 
a terminologiei lingvistice saussuriene, ci numai capitolele în strictă 
rezonanță cu tematica menționată. Însă pentru a nu aduce atingere 
complexității unei lucrări de o asemenea anvergură, am să încerc ca, în timp 
ce voi construi imaginea de ansamblu a cărții, să mă opresc asupra acelor 
aspecte cu impact direct în inovațiile terminologice care au revoluționat 
științele limbajului odată cu Saussure și după el. 

În Introducere, autorii își argumentează opțiunea pentru un subiect 
care a suscitat în timp apariția atâtor lucrări, studii și volume tematice 
despre componentele teoriei saussuriene, ca și despre statutul și actualitatea 
lingvisticii generale a savantului genevez, aflate la răscrucea cu alte curente 
lingvistice, vechi sau contemporane, totul într-o viziune având ca punct de 
plecare întrebarea «Pourquoi Saussure, encore?» („De ce, din nou, 
Saussure?”). (2022: 13) 

Primul capitol, Despre parcursul științific al lui F. de Saussure, 
reprezintă o mini-biografie ce marchează evoluția științifică a marelui 
                                                 
1 O versiune în limba engleză a acestui articol a apărut în revista DICE, 19/1-2, 2022, pp. 
149-161.  
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lingvist. Este vorba, după cum precizează autorii înșiși, de „elementele 
susceptibile să clarifice condițiile unui parcurs relativ complex” (2022: 21), 
o mini-biografie al cărei centru de interes îl constituie „științificitatea și nu 
personalitatea sau trăsăturile de caracter ale lui Saussure” (2022: 21), 
acestea neavându-și rostul într-o abordare lingvistică de genul celei 
întreprinse în lucrarea la care ne referim.  

Următoarele două capitole sunt consacrate dimensiunilor care au 
definit demersul saussurian pe planul epistemologic și pe cel metodologic. 
Sub numele O poziționare teoretică și metodologică și Calitățile generale 
tipice limbilor, aceste două capitole repun în discuție situația științelor 
limbajului de la sfârșitul secolului al XIX-lea, din care va emerge, odată cu 
proiectul saussurian, fundamentul noii științe lingvistice: faptele de limbă 
vor fi gândite, de acum înainte, din unghi semiotic și sistemic și, obligatoriu, 
vor fi definite prin intermediul aparatului terminologic specific. De 
asemenea, în funcție de aspectul schimbării limbilor în timp și în spațiu, vor 
fi proiectate și calitățile generale caracteristice limbilor.  

Autorii pornesc de la viziunea mai amplă asupra mișcării, în general, 
cauzatoare de schimbare, pentru a ajunge la tipurile de schimbări lingvistice 
pe care le-a avut în vedere Saussure: schimbările fonetice, analogice și cele 
care nu sunt propriu-zis lingvistice, acestea din urmă raportându-se la 
dimensiunea intrinsec socială a limbilor.  

Schimbările fonetice, Saussure le-a pus pe seama caracterului 
arbitrar2 al semnelor lingvistice: semnificantul, neavând nicio legătură 
motivată cu semnificatul, nu va putea fi împiedicat să se schimbe. 

Schimbările analogice3 se produc atunci când „unei forme 
tradiționale i se substituie o alta, creată prin asociere.” „O formă analogică 
este o formă creată după imaginea alteia.”4 

                                                 
2 „Primul principiu sau adevăr primar: semnul lingvistic este arbitrar. Legătura care 
unește o imagine acustică dată cu un concept determinat și care îi conferă valoarea de 
semn este o legătură radical arbitrară” (Cours III – C, p. 221), in: Bronckart J.- P., 
Bronckart Bulea E., 2022, Ferdinand de Saussure. Une science du langage pour une 
science de l’humain, Paris: Classiques Garnier, p. 294, trad. noastră. După cum se știe, 
Saussure a numit imaginea acustică „semnificant”, iar conceptul „semnificat”. 
3 În general, prima formă cade în desuetudine, fiindu-i creat echivalentul; cum nu este 
nevoie de două forme care să însemne același lucru, forma „rivală” va dispărea. Se 
întâmplă însă ca nici forma veche să nu dispară, iar atunci concurența dintre cele două 
forme va conduce inevitabil la specializarea pentru anumite ocurențe a fiecăreia dintre ele. 
„Nu trebuie să vedem în fenomenul analogic decât creații, inovații (lucruri care se creează 
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Al treilea tip de schimbări – cele datorate socialului – își au 
următoarea explicație: dacă spațiul constituie locul de desfășurare al unor 
mobiluri și obiective sociale, iar prin aceasta socialul „mișcă” implicit 
limbajul, atunci limbajul va acționa și el asupra socialului, ca factor 
fundamental în realizarea coeziunii din viața unei comunități lingvistice. 
(2022: 139) Socialitatea este, prin urmare, calitatea esențială a limbilor, 
privită din două unghiuri distincte. Din unghi extern, pentru că procesele 
sociale și activitățile de limbaj sunt inevitabil interdependente. Din unghi 
intern, pentru că semnele verbale, prin înseși structura și funcționalitatea lor, 
țin de acorduri și convenții strict sociale. Socialul devine, astfel, punctul 
crucial de referință al oricărei unități lingvistice.  

Urmează patru capitole destinate domeniilor teoretice pe care 
Saussure le-a abordat în numeroase rânduri și pentru care a propus analize și 
argumentări teoretice armonizate cu propuneri terminologice novatoare. Cu 
siguranță este binecunoscut demersul saussurian de a califica, defini și 
diferenția planul limbajului de cel al limbii, al vorbirii și al discursului.  

Luat în ansamblul său, limbajul este multiform și heteroclit, el se 
intersectează în același timp cu domeniile fizic, fiziologic și psihic și 
aparține atât registrului individual cât și celui social. Limbajul nu se lasă 
clasificat în nicio categorie determinată a faptelor umane din moment ce – 
afirmă Saussure – nu se cunoaște criteriul precis după care să i se definească 
unitatea. Limba, în schimb, poate fi luată drept normă pentru celelalte 
manifestări ale limbajului.5 Ea este singura căreia i se poate atribui o 
definiție autonomă, fiind „un tot în sine și un principiu de clasificare”6, 
motiv pentru care i se și atribuie primul loc printre faptele de limbaj. Ca 
„parte socială a limbajului”7, limba îi este exterioară individului vorbitor 
care nu o poate crea și nu o poate modifica. Limba se mai definește și ca 
sistem abstract de semne în care esențială este asocierea dintre semnificant 
și semnificat8, fețe inseparabile a căror valoare decurge numai prin raportare 

                                                                                                                            
din nou), creații, nu din neant, ci ale căror elemente sunt date ca în orice creație literară, 
artistică”. («CLG – E, p. 385» in op. cit., p. 159) 
4 «Cours I – R, p. 56», in: op. cit., p. 121. 
5 «CLG – C, p. 25» in: op. cit., p. 142. 
6 «Cours I – R, pp. 65-66», in op. cit., p. 154. 
7 «ELG, p. 178», in: op. cit., p. 306. 
8 „Semnul lingvistic unește nu un lucru cu un nume, ci un concept cu o imagine acustică. 
Aceasta din urmă nu este sunetul material, lucru pur fizic, ci amprenta psihică a sunetului, 
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a uneia la cealaltă. Dar, deși semnele lingvistice sunt eminamente psihice, 
ele nu reprezintă simple abstracții: asocierile dintre semnificant și semnificat 
sunt ratificate prin consimțământul fiecărei colectivități lingvistice care le și 
conferă caracterul social. Definiția lui Saussure în această privință este fără 
echivoc:  

„Limba există în colectivitate sub forma unei sume de amprente 
depuse în fiecare creier, aproape ca un dicționar ale cărui exemplare, toate 
identice, sunt repartizate între indivizi.”9 Limba este deci „ceva care se află 
în fiecare dintre ei, fiind comun tuturor și situat în afara voinței 
depozitarilor.”10  

Voința acestora se manifestă numai în vorbire, absolut necesară 
„pentru ca limba să se instituie.”11 

Din punct de vedere istoric, faptul de vorbire precede întotdeauna 
limba. Cu toate că este considerată ca parte secundară a studiului limbajului, 
vorbirea nu este mai puțin importantă, în primul rând pentru că numai prin 
vorbire se actualizează limba. 

Vorbirea, ca „act individual de voință și inteligență”12, facilitează 
înțelegerea și exteriorizarea acelor combinații prin care subiectul vorbitor 
folosește limba pentru a-și exprima propriile proiecții ideatice, motiv pentru 
care trebuie avut în vedere și mecanismul psiho-fizic prin care se realizează 
actele de vorbire.  

În corpusul saussurian, termenii discurs și discursiv trimit la patru 
ordine de fenomene. În unele ocurențe, ei pot desemna fie dimensiunea 
vocală lipsită de semnificație, fie activitatea globală de producție verbală cu 
semnificație. În alte ocurențe, deseori inserate în sintagmele „lanț al 
discursului” și „parte a discursului”, acești termeni desemnează producțiile 
verbale organizate ale vorbirii („textele” în accepția contemporană a 
termenului) sau structuri infra-ordonate implicate în organizarea lanțului 
verbal (2022: 148). Oricum, dintre componentele limbajului, limba este, 

                                                                                                                            
reprezentarea pe care ne-o dau despre el mărturia simțurilor noastre […]”. («CLG, p. 98» 
in: op. cit., p. 235) 
9 «Cours III – C, p. 236», in: op. cit., p. 156. 
10 «Cours III – C, p. 237», in: op. cit., p. 166. 
11 „Despărțind limba de vorbire, despărțim dintr-odată: 1° ceea ce este social de ceea ce 
este individual; 2° ceea ce este esențial de ceea ce este accesoriu și mai mult sau mai puțin 
accidental […]” («CLG – E, pp. 30-31» in: op. cit., p. 142. 
12 «CLG – E, p. 30» in: op. cit., p. 142. 
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evident, noțiunea centrală în lingvistica saussuriană în măsura în care ea 
reprezintă „o unitate satisfăcătoare pentru spirit”, având „un loc preeminent 
în ansamblul faptelor de limbaj”13 de care vor depinde toate celelalte. De 
altfel, Saussure revine în repetate rânduri asupra noțiunii de limbă, 
potențând varii aspecte ale acesteia, pe care soții Bronckart le clasifică după 
cum urmează: limba umanității, obiect constitutiv al lingvisticii; limba 
înțeleasă sub unghi ontologic; limba ca obiect al disciplinei lingvistice; 
limba ca stare; limba ca sistem organizator al vieții semiotice; limba ca fapt 
de conștiință; limba ca virtualitate și ca act discursiv.  

Capitolul următor, consacrat opoziției dintre sincronie și diacronie 
pune în discuție modalitățile de descriere a faptelor de limbă care presupun 
două tipuri de demersuri, sincronic și diacronic.  

Demersul sincronic are legătură cu entități simultane, statice, cu forțe 
în echilibru, care trebuie să fie înțelese din perspectiva subiectului vorbitor. 
Demersul diacronic (din gr. dia → în timp, de-a lungul timpului) are 
legătură cu entități succesive, dinamice, cu forțe în mișcare, el recurge la 
perspectiva retrospectivă a lingvistului. Numai că – țin să precizeze autorii 
acestui tom despre Saussure – „este imposibil și totodată periculos (este o 
sursă permanentă de eroare) să efectuezi cele două tipuri de studii în 
același timp”. (2022: 190) 

În observațiile făcute asupra faptelor de limbă, Saussure arătase de la 
bun început că acestea se reduc la două feluri de fenomene: evenimente 
(motus) și stări (status). Mergând pe linia acestui raționament, el a afirmat 
că în orice obiect care presupune o dezvoltare, o continuare istorică, o 
succesiune de lucruri în timp, atenția este îndreptată către evenimentele-
schimbări și tinde să nu ia în considerare stările. Este o tendință care se 
manifestă în toate științele, acceptabilă în unele dintre ele, dar absolut 
inacceptabilă în lingvistică, dat fiind că  

„la nivelul stărilor de limbă și numai al stărilor, se manifestă 
semnificațiile care sunt acel ceva prin care o limbă trăiește realmente sau 
există”. (2022: 173)  

Stările de limbă implicând semnificațiile constituie singura realitate 
la care au acces vorbitorii și, în consecință – este de părere Saussure – 

                                                 
13 «Cours III – C, p. 214» in: op. cit., p. 164. 
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singura realitate asupra căreia ar trebui, cu precădere, să-și aplece atenția 
lingviștii.  

Subiectul vorbitor are întotdeauna controlul asupra laturii statice a 
limbii, a cărei cunoaștere îi este suficientă pentru a vorbi respectiva limbă. 
El nu are nevoie să știe, în prealabil, schimbările care au afectat, în timp, 
cuvintele pe care le folosește. Iar Saussure o spune explicit: 

„Nu numai în practică, ci și în teorie, singurul mijloc de a da seamă 
de ceea ce există într-o limbă la un moment dat este de a face din trecut o 
tabula rasa.”14 De aceea „este necesar să se facă abstracție de trecut, dată 
fiind natura ireductibilă a celor două fenomene”.15 De unde și concluzia: 
„Nu îl explici pe unul prin celălalt.”16 

Abordarea sincronică, pentru al cărei primat pledează Saussure, ia în 
considerare termenii care coexistă într-un sistem și care au o valoare 
distinctă, diferențială unii față de ceilalți. În plus, pe lângă valoarea 
sistemică, orice termen are o valoare negativă; valoarea devine pozitivă 
datorită opoziției prin contrast: el este tot ceea ce nu sunt ceilalți termeni la 
care se raportează. (2022: 297) 

În câmpul diacronic, faptele de limbă nu sunt direct accesibile 
vorbitorului obișnuit. Numai lingvistul le stabilește în demersul cunoașterii, 
fie retrospectiv (analizând schimbările trecute), fie prospectiv (anticipând 
schimbările ce urmează să aibă loc). Se impune, însă, aici, observația care se 
sprijină nu pe o explicație științifică anume, ci pe banalul simț comun (bunul 
simț al vorbitorului obișnuit): o limbă nu este apanajul exclusiv al 
teoreticienilor limbajului, ea este vorbită de toate categoriile sociale, cu sau 
fără cunoștințe aprofundate de specialitate, ea reprezintă bunul comun pe 
care îl împărtășesc între ei toți membrii unei comunități umane. 

Capitolul Căutarea esenței semnelor debutează cu reflecția soților 
Bronckart despre omniprezența problematicii semnului lingvistic în Cursul 
de Lingvistică Generală al lui Saussure. În întregul său demers metodologic, 
Saussure proceda mai întâi la delimitarea unor domenii, mai precis la 
identificarea unor ansambluri de fenomene având caracteristici comune și 
regulate, apoi analiza proprietățile empirice ale acelorași fenomene, 
comparând în special formele de realizare în mai multe limbi și 

                                                 
14 «Cours II – Intro, p. 65» in: op. cit., p. 178. 
15 «Cours II – Intro, pp. 65-66» in: op. cit., p. 178. 
16 «Cours II – Intro, p. 66» in: op. cit., p. 178. 
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cercetându-le alternativ din unghi sincronic și diacronic. Pe această bază 
încerca să elaboreze acele concepte susceptibile să codifice aspectele 
transversale și recurente ale formelor de manifestare a fenomenelor 
analizate. Lingvistul genevez a delimitat de la început un întreg domeniu de 
fapte: LIMBA ca sumă de constante funcționale și structurale ce pot fi 
atestate în orice limbă naturală. (2022: 205) După care a analizat minuțios 
aceste constante din perspectiva comparativă și a propus definiții și 
conceptualizări teoretice adecvate. Plecând de la premisa că limba nu este 
singurul sistem de semne, Saussure a procedat mai întâi la definirea 
statutului oricărui semn, clarificând apoi statutul particular al semnelor 
verbale și, ulterior, al sistemului limbii în interiorul sistemului semiotic. El 
vorbește despre statutul unei noi științe, semiologia, ale cărei legi  

„vor fi aplicabile lingvisticii, iar aceasta din urmă va fi astfel legată 
de un domeniu bine definit în ansamblul faptelor umane”17.  

Pe lângă limbile naturale, semiologia se va ocupa, în viziunea lui 
Saussure, de un întreg ansamblu de semne: scrieri, semnale maritime, 
semnale militare, simboluri, gesturi sau acte de politețe, rituri, cutume etc. 
Toate aceste sisteme de semne se înrudesc printr-o latură comună care 
constă în aceea că prezintă forme de manifestare a căror proprietate 
specifică este de a evoca idei și de a fi, din punct de vedere structural, duble. 
Abordarea duală va fi punctul de sprijin pentru Saussure atunci când va 
fundamenta și dihotomia limbă orală vs. limbă scrisă, distincție intrată și 
ea, odată cu lingvistica saussuriană, în demersul metodologic al oricărei 
abordări didactice a limbilor. În prelungirea comparației dintre limba orală 
și cea scrisă, Saussure a pus în evidență patru proprietăți comune 
ansamblului de semne lingvistice: caracterul arbitrar (raportul nemotivat 
dintre un semn și ceea ce desemnează); caracterul negativ – diferențial; 
caracterul opozitiv – sistemic; independența semnului față de tipul de 
material din care este realizat. (2022: 209) 

Saussure a insistat asupra importanței relației arbitrare pe care a 
prezentat-o mai întâi în accepția convenționalistă conform căreia 
proprietățile imaginii acustice ale unui cuvânt sunt absolut independente de 
proprietățile materiale sau psihice ale entității la care trimite cuvântul. A mai 
adăugat că, dincolo de problematica raportului cu referentul, adevărata 

                                                 
17 «CLG, p. 33» in: op. cit., p. 211.  
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valoare a unui semn este de natură opozitivă; în el însuși semnul nu are 
valoare (el este o entitate neutră sau „negativă”), dar este învestit cu o 
valoare pozitivă prin relațiile de opoziție care se manifestă în cadrul 
sistemului limbii. Acestor caracteristici interne, Saussure le-a mai adăugat 
alte două proprietăți pe care le considera „extrinseci”: semnele presupun și 
cer totodată o convenție care se impune indivizilor și comunității cu fiecare 
transmitere din generație în generație.18 

 Capitolul Sistemul limbii aduce în prim plan noțiunea de sistem19 
care ocupă un loc aparte în arhitectura teoretică saussuriană cu trimitere 
predilectă la raporturile de interdependență dintre semnele lingvistice. 
Saussure a intuit foarte devreme că viziunea sistemică este singura în 
măsură să instituie perspectiva metodologică pertinentă în studierea faptelor 
lingvistice și, mai pe larg, a celor semiologice. Capitolul cuprinde abordările 
și conceptualizările progresiv dezvoltate în acest domeniu de către Saussure, 
fiind grupate în trei teme majore.  

 Prima temă are legătură cu statutul unităților lingvistice și al 
relațiilor dintre ele care conduc către o viziune sistemică asupra limbii.  

 A doua temă se referă la proprietățile sistemului limbii, acesta fiind 
studiat în integralitatea sa ca instanță de gestionare a diferențelor. 

 Cea de-a treia temă privește modalitățile de organizare internă a 
sistemului, cu implicare directă a celor două regimuri de conlucrare a 
semnelor (asociativ și sintagmatic). Interdependența sau solidaritatea 
unităților lingvistice este o trăsătură definitorie a lor, în virtutea căreia limba 
funcționează numai ca sistem. Saussure aduce frecvent în discuție 

                                                 
18 Ceea ce asigură transmiterea unei limbi naturale de la o generație la alta este condiția sine 
qua non a existenței acesteia: „Limba este ansamblul de convenții necesare adoptat de 
corpul social pentru a permite folosirea limbajului, care este virtual la orice individ” 
(«Cours III, CLG – E, p. 32» in: op. cit., p. 164. 
19 În viziunea sistemică a lui Saussure, unitățile lingvistice sunt termeni: „Îndată ce spunem 
termen <în loc de cuvânt> este pentru că luăm în considerare raporturile lui cu 
altele”.(«Cours III – C, p. 281» in: op. cit., p. 282) Apelând la noțiunea de termen, 
lingvistul are de fapt în vedere sistemul de relaționări în care intră orice cuvânt al unei 
limbi: „Să luăm mai întâi cuvintele ca termeni ai unui sistem, chiar este nevoie să le 
proiectăm ca termeni ai unui sistem. Orice cuvânt al limbii are de-a face cu alte cuvinte 
sau, mai degrabă, nu există decât prin raportare la celelalte cuvinte și în virtutea a ceea ce 
are în jurul lui”. («Cours III – C, p. 277» in: op. cit., p. 282). Saussure a formulat astfel 
principiul general după care, într-o stare de limbă dată, unitățile sau grupurile de unități nu 
au o valoare stabilă și absolută, ci constituie termeni a căror valoare se stabilește numai prin 
jocul diferențelor și al opozițiilor din interiorul stării analizate. 
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fenomenul coexistenței și al co-dependenței semnelor în sistem, însă 
termenul de sistem și sintagma sistem de semne nu sunt expresii create de el. 
Acestea au apărut cu mult timp înainte la numeroși autori ai gramaticii 
comparate, de pildă la Franz Bopp20 și, de asemenea, la Wilhelm von 
Humboldt21 care a susținut ideea limbii ca ansamblu organizat, numind-o 
„ființă auto-producătoare”, înzestrată cu o forță care unește elementele 
într-un ansamblu structurat, forță implicată în fiecare dintre manifestările 
concrete ale întregului. Din aceeași perspectivă, și pentru Saussure unitățile 
limbii nu există și nu se formează ca unități decât în măsura în care și pentru 
că ele formează un sistem a cărui dimensiune universală este socialitatea, 
constituită prin ancorarea limbii în acordurile sociale și în convențiile 
respectivei comunități lingvistice.22  

 În cadrul reflecțiilor despre statutul și modul de organizare a 
sistemului limbii față de celelalte sisteme semiotice, se regăsesc și primele 
ocurențe ale termenului sintagmă. Saussure precizează că noțiunea de 
sintagmă poate desemna entități de mărime diferită sau entități 
„nedeterminate ca mărime”: de la silabe ce constituie cuvinte la grupuri de 
cuvinte și chiar la fraze întregi. Printre exemplele sale care ilustrează 
conceptul de sintagmă figurează: „chien, il parle; par ici, s’il vous plaît; ce 
soir la lune rêve avec plus de paresse etc”23. 

 Problematica sintagmei și, în special, a sferei sintagmatice, Saussure 
a definit-o relativ târziu, printr-o abordare comparativă cu grupurile 
asociative, punctând raporturile de similitudine și diferență între aceste două 
coordonate majore ale limbii. 

                                                 
20 F. Bopp, 1816, Uber das der Konjugationssystem Sanskritsprache a Vergleichung mit 
der jenem griechischen, lateinischen, persischen Germanische und Sprache, Frankfurt: 
Windischmann.  
21 W. von, Humboldt, 1822/1974a, «La recherche linguistique comparative dans son rapport 
aux différentes phases du développement du langage», in: Introduction à l’œuvre sur le 
kavi et autres essais, Paris: Seuil. 
22 „Limba este un fapt social. Individiul, construit pentru vorbire, nu va putea ajunge să-și 
folosească facultatea vorbirii decât prin comunitatea care-l înconjoară și, în plus, nu simte 
nevoia să o folosească decât în raporturile cu respectiva comunitate. El depinde în 
întregime de comunitate […] Cu alte cuvinte, omul nu este complet decât prin ceea ce 
împrumută de la mediul său”. («ELG, p. 178» in op. cit., p. 306) 
23 De Mauro, «1975a, p. VIII-IX », in: op.cit., p.218 
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„Noi vorbim numai prin sintagme – afirmă el – iar mecanismul 
probabil este că avem în cap aceste sintagme și în clipa în care le folosim 
introducem grupul de asociere.”24 

 Teoria despre sintagme și asocieri se sprijină pe cele două ordini de 
relații dintre cuvinte: pe de o parte ordinea discursivă, a combinării 
cuvintelor în grupuri sintagmatice, pe de altă parte ordinea intuitivă a 
grupurilor asociative care este cel al familiilor (câmpuri lexico-semantice) 
din cadrul cărora vorbitorul își alege acele cuvinte considerate optime pentru 
ceea ce are el de transmis. Raporturile sintagmatice se constituie în virtutea 
caracterului linear al limbii care exclude posibilitatea de a pronunța două 
unități în același timp. Dimpotrivă, raporturile asociative creează grupuri 
formate prin asociere mentală între cuvinte al căror număr nu este definit și 
a căror ordine nu este nici ea determinată. Aceste două tipuri de raporturi, 
numite unele in praesentia, iar celelalte in absaentia, stau la baza 
coordonării sintagmatice (a combinațiilor dintre cuvinte cu scopul de a 
transmite un anumit mesaj)25 și a coordonării asociative (a asocierii psihice 
a unui termen cu alți termeni ai limbii). 

 Reflecțiile și analizele lui Saussure dezvăluie, pe lângă exigența 
permanentă de claritate și coerență epistemologică, o muncă neobosită de 
reconceptualizare teoretică a științelor limbajului. Iar acestei reconceptua-
lizări îi corespunde o terminologie consacrată în toate disciplinele având ca 
obiect de studiu limbajul. Trimiterile pe care le-am făcut la noțiunile de 
limbă, limbaj, vorbire, discurs, semn, semnificant, semnificat, arbitrar, stare 
de limbă, sincronie, diacronie, semiologie, asociativ, sintagmatic nu 
formează o listă exhaustivă a cuvintelor-cheie din lingvistica saussuriană.26 
Ele sunt însă partea semnificativă a listei ce ar putea consfinți aportul 
savantului genevez la fundamentarea științifică a studiilor despre limbă. De 

                                                 
24 «Cours II – Intro, p. 82» in: op. cit., p. 320. 
25 „Limba este prin excelență un mijloc, un instrument, obligat să-și îndeplinească în mod 
constant și imediat scopul, finalitatea și efectul: să te faci înțeles”. («ELG, p. 178-179» in 
op. cit., p. 133) 
26 Din punct de vedere terminologic, mai există și alte cuvinte-cheie a căror folosire este 
relativ fluctuantă la Saussure. Entitate are o conotație generică; termen trimite la un 
element în măsura în care el face obiectul unei delimitări; unitate desemnează, pe de o 
parte, metodologic, elemente ce pot face obiectul unei clasificări (foneme, silabe, semne 
etc.), pe de altă parte, calitativ, un termen aparținând unei ordini anume. (2022: 258) 
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aceea ni se pare pe deplin îndreptățită afirmația lui Tullio de Mauro după 
care  

„puține sunt cuvintele-cheie care, fiind comune mai multor direcții 
de cercetare, să nu-și aibă sursa în Cursul de lingvistică generală al lui 
Ferdinand de Saussure.”27 

 Închei nu înainte de a sublinia că studiul științific al faptelor de 
limbaj relevă, dincolo de științificitatea lui, interesul pentru investigarea 
acelei sfere în care omul există în și prin cuvinte. Și aș adăuga că nu 
întâmplător cartea soților Bronckart are ca subtitlu O știință a limbajului 
pentru o știință despre om. Citatul extras de autori din același Ferdinand de 
Saussure surprinde ceva esențial și despre alăturarea om-limbaj: 

„Ceea ce este limpede, cum s-a spus de mii de ori, este că omul fără 
limbaj ar fi, poate, omul, dar nu o ființă care să se apropie, cât de cât, de 
omul pe care îl cunoaștem și care suntem, pentru că limbajul a fost cel mai 
grozav vehicul de acțiune colectivă, pe de o parte, și de educație individuală 
pe de altă parte, instrumentul fără de care individul sau specia nu ar fi 
putut niciodată aspira să-și dezvolte în vreun sens anume facultățile 
native.”28 

  

Referințe bibliografice 
BOPP, F., 1816, Uber das der Konjugationssystem Sanskritsprache 

a Vergleichung mit der jenem griechischen, lateinischen, persischen 
Germanische und Sprache, Frankfurt: Windischmann. 

BRONCKART, J. P., BRONCKART BULEA E., 2022, Ferdinand 
de Saussure. Une science du langage pour une science de l’humain, Paris: 
Classiques Garnier. 

DE MAURO, T., 1975a, « Introduction » in: Ferdinand de Saussure. 
Cours de linguistique générale, publié par Ch. Bally, A. Sechehaye et A. 
Riedlinger, édition critique de T. De Mauro, Paris: Payot. 

HUMBOLDT, W. (von), 1822/1974a, « La recherche linguistique 
comparative dans son rapport aux différentes phases du développement du 
langage», in: Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais, Paris: Seuil. 

                                                 
27 Saussure, Ferdinand (de), Curs de lingvistică generală, Ediție critică de Tullio de Mauro, 
1998, Iași: Polirom, p. 10, Traducere și cuvânt înainte de Irina Izverna Tarabac. 
28 «Confér – 1, p. 155» in op. cit., p. 526. 



23 

SAUSSURE, F. de, 1998, Curs de lingvistică generală. Ediție critică 
de Tullio de Mauro. Traducere și cuvânt înainte de Irina Izverna Tarabac, 
Iași: Polirom.  

 
Abrevieri (din corpusul saussurian) 

1. Cours III – C  Linguistique générale. Cours de M. le 
professeur F. de Saussure.Cahiers d’Émile 
Constantin. Cahiers Ferdinand de Saussure, 
58, 2005, pp. 71-289. 

2. Cours I – R  Premier cours de linguistique générale (1907) 
d’après les cahiers d’Albert Riedlinger. Édité 
par E. Komatsu & G. Wolf, Oxford/Tokyo: 
Pergamon, 1996. 

3. CLG – E  Cours de linguistique générale. Édition 
critique par R. Engler, tome I, Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1968. 

4. ELG  Écrits de linguistique générale. Édité par S. 
Bouquet & R. Engler, Paris: Gallimard, 2002. 

5. Cours II – Intro Cours de linguistique générale (1908 – 1909). 
Introduction. Édité par R. Godel, Cahiers 
Ferdinand de Saussure, 15, 1957, pp.3-103  

6. CLG/E2 Cours de linguistique générale. Édition 
critique par R. Engler tome II, Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1974. 

7. Confér – 1  Première conférence à l’Université de Genève 
(novembre 1891) In : Écrits de linguistique 
générale, 2002, pp. 143-156. 



24 

VOCES MAGICAE  
ÎN LIMBA RROMANI 

 
 

Yusuke SUMI 
Kobe City University of Foreign Studies 

anachoretes.ou.o@gmail.com 
 
 

1. Voces magicae - ambiguitatea conceptului 
Sursa cea mai bogată referitoare la magia din lumea antică este, 

probabil, culegerea Papyri Graecae Magicae, numele date papirusurilor 
dintre anii cca. 100 în. H. și cca. 400 d. H. din Egiptul groco-roman, care 
conțin diferite descântece, formule, ritualuri etc. scrise în limba greacă 
(parțial sunt scrise și în limba coptă, demotică etc.). Karl Preisendanz 
(1883-1968) a publicat între anii 1928-1931 cartea intitulată Papyri Graecae 
Magicae. Die griechischen Zauberpapyri, care conțin textele sus menționate 
cu traducere germană.  

Voces magicae (sau voces mysticae) sunt termeni latini folosiți în 
filologie clasică pentru „cuvintele magice”, mai ales la referire la Papyri 
Graecae Magicae. În sensul strict, după Meyers, expresia se referă, de fapt, 
la cuvintele care nu au sens în limba greacă.1 De aceea se impune discutarea 
ambiguității acestei definiții. În privința magiei din lumea antică, nu avem 
decât sursele scrise. Dar voces magicae pot fi și formula orală. Ele sunt 
descântece. Descântecele reprezintă formulele orale rostite în timpul unui 
ritual magic de către descântător (agentul magic). Acțiunea de a rosti 
descântece sau descântecele înseși nu sunt decât o parte a unui ritual magic. 
Dar este de remarcat că în limba română există termenul care semnifică doar 
ritualul magic însoțit de descântece, anume „descântat” sau, în Munții 
                                                 
1 Eric M., Meyers, 1997 (versiunea online 2011), The Oxford Encyclopedia of Archaeology 
in the Near East, Oxford: University Press, citat în Oxford Reference 
<https://www.oxfordreference.com/search?q=voces+magicae&searchBtn=Search&isQuick
Search=true >, citat în 10 sept. 2022.: „These gemstone amulets have been frequently, 
though mistakenly, called “Gnostic” amulets in the past because of the use of bizarre 
images (such as a commonly occurring rooster-headed, snake-footed figure) and of voces 
magicae , that is, “magical words” made up of meaningless, though traditional, strings of 
vowels and consonants that make no sense in Greek (e.g., “ablathanalba”).” 
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Apuseni, „cotat” după Pavelescu.2 Acești termeni pot dovedi importanța 
cuvintelor în ritualul magic. 

După Meyers, voces magicae sunt, cum spuneam, cuvintele 
neînțelese în limba greacă, de felul ablathanalba. Din punctul de vedere 
semantic, voces magicae pot fi împărțite în două categorii: ceea ce se 
înțelege prin auz (sau vizual, în cazul inscripțiilor) și ceea ce nu se înțelege. 
Dacă receptorul (cine aude sau cine rostește) înțelege descântec, înseamnă 
că descântecul este într-o limbă cunoscută de către receptor. În cazul în care 
receptorul este monoglot, aceea este limba maternă, cf. lat. verba materna 
„cuvintele/limba maternă” sau verba nota „cuvinte cunoscute/limbă 
cunoscută”. Comprehensibilitatea depinde de receptor. Dacă voces magicae 
au vreun sens într-o oarecare limbă, și dacă receptorul știe acea limbă, ele 
sunt comprehensibile.  

Dacă am pornit cu termenii latini, putem să continuăm terminologia 
în limba latină. Cuvintele magice care se înțeleg de către receptor, pot fi 
voces magicae comprehensibiles, iar cele care nu se înțeleg, voces magicae 
non comprehensibiles. 

Voces magicae non comprehensibiles, dacă ar fi într-o limbă 
necunoscută de receptor, nu se înțeleg. Din perspectiva receptorului, care nu 
cunoaște limba folosită, ele pot fi verba barbara „cuvintele străine”.  

Keuchenius folosește doi termeni: verba aliquid indicantia „cuvinte, 
care înseamnă ceva” și verba nihil denotantia „cuvintele, care nu înseamnă 
nimic”.3  

Tabelul de mai sus precizează voces magicae după comprehensibilitate 
și relația cu limbi. Ca un exemplu al voces magicae, Meyers dă 
ablathanalba, care nu este înțeles în limba greacă. Dar dacă receptorul nu 

                                                 
2 Pavelescu, 1996, p. 62. 
3 Keuchenius, 1706, p. 58.: „Sed ad verba & characteres : De quibus illud praenotandum 
est; ea vel scribi, vel pronuntiari. Utraque simplicia sunt, aut composita. Simplicia rursus 
vel barbara, id est, nihil denotantia; vel aliquid indicantia.” 

 
Clasificarea voces magicae, combinată cu termenii lui Keuchenius 
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înțelege limba greacă, și celelalte cuvinte comprehensibile în limba greacă 
sunt incomprehensibile numai pentru el, situație redată prin expresia engleză 
„It’s Greek to me!”, atunci nu mai vorbim despre voces magicae în sensul 
restrâns al termenului. 

Vom da niște exemple din fiecare categorie mai jos. 
 
2. Voces magicae comprehensibiles 
2.1.  Voces magicae comprehensibiles 
Voces magicae comprehensibiles sunt cuvintele comprehensibile. De 

exemplu, „Ieși deochi dintre ochi” este un descântec cunoscut în cultura 
românească. Cuvintele acestea se înțeleg de către românofoni fără nici o 
problemă. 

2.2.  Voces magicae non comprehensibiles – verba aliquid 
indicantia 

Aici dăm un exemplu din Papyri Graecae Magicae (PGM). 
 

 
PGM I. 247-62. (Preisendanz, 2001, vol. I, p. 14.) 

 
Acest text se referă la un descântec, care face omul invizibil. Betz 

traduce astfel în limba engleză: 
 
„Tested spell for invisibility: A great work. Take an eye of an ape or 

of a corpse that has died a violent death and plant a peony. Rub these with 
oil of lily, and as you are rubbing them from the right to the left, say the 
spell as follows: “I am ANUBIS, I am OSIR-PHRE, I am OSOT 
SORONOUIER, I am OSIRIS whom SETH destroyed. Rise up infernal 



27 

daimon, IÕ ERBETH IÕ PHOBETH IÕ PAKERBETH IÕ APOMPS; 
whatever I, NN, order you to do be obedient to me.” And if you wish to 
become invisible, rub just your face with the concoction, and you will be 
invisible for as long as you wish. And if you wish to be visible again, move 
from west to east and say this name, and you will be obvious and visible to 
all men. The name is: MARMARIAÕTH MARMARIPHEGGE, make me, 
NN, visible to all men on this day, immediately, immediately; quickly, 
quickly!” This works very well.”4 

 
Observăm că acest text este un fel de rețetă magică. Descântecul – 

voces magicae – începe de la „I am ANUBIS...”. Iar cuvintele subliniate 
sunt, de fapt, în limba coptă veche. Dacă receptorul nu înțelege limba coptă, 
este voces magicae non comprehensibiles „cuvinte incomprehensibile”, 
pentru că sunt verba barbara „cuvinte străine”. Dar în acea limbă, ele au un 
sens. Așa că este voeba aici despre verba aliquid indicantia „cuvinte care 
înseamnă ceva”.  

 
2.3.  Voces magicae – verba nihil denotantia 
Ne referim tot la PGM I. 247-62, pe care l-am menționat mai sus. 

Urmează „α̉νάστηθι, δαίμων καταχθόνιε (Rise up infernal daimon)” și 
partea această este în limba greacă. Iar după aceea urmează „IÕ ERBETH 
IÕ PHOBETH IÕ PAKERBETH IÕ APOMPS”, care nu sunt descifrate. Și 
descântecul de dezlegare din partea finală „MARMARIAÕTH 
MARMARIPHEGGE” este la fel. După context, pot fi numele daimonilor, 
dar nu se știe sigur dacă așa stau lucrurile. Partea această poate fi verba 
aliquid indicantia, dacă ar avea sens într-o limbă. Dar dacă nu au nici un 
sens în nici o limbă, ele sunt verba nihil denotantia. 

De fapt, în sensul strict, după Meyer, voces magicae sunt ceea ce 
este clasificat aici. Este vorba despre cuvinte care nu au nici un sens nici 
într-o limbă. Dacă ar fi într-o limbă pierdută și nedecodabilă, ar putea fi și 
verba aliquid indicantia. 

 

3. Descântecele în limba rromani 
Sursele cele mai bogate de descântece în limba rromani sunt lucrările 

lui Heinrich von Wlislocki (1856-1907), născut în Brașov. El a făcut 
cercetări asupra vieții și tradiției, literaturii și artei rrome pe teren, migrând 

                                                 
4 Betz, 1996, pp. 9-10. 
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împreună cu rromii corturării din Transilvania cam 11 luni. Deși este criticat 
sever mai ales de către cercetători occidentali5, nu putem ignora valoarea 
lucrărilor lui. 

Din fericire, există mai multe cărți despre magie intitulate „Gypsy”. 
Ele conțin câteodată descântece în limba rromani (sau traduse din limba 
rromani), cum ar fi, de exemplu: LELAND, Charles Godfrey, 1971, Gypsy 
Sorcery and Fortune-Telling, New York: Dover Publications, INC.; 
BOWNESS, Charles, 1973, Romany Magic, Wellingborough: The Aquarian 
Press; BUCKLAND, Raymond, 1998, Gypsy Witchcraft & Magic, 
Minnesota: Llewellyn Publication; WAYLAN, Vadoma, 2019, Secret 
Magic Spells & Curses of the Ancient Romany Gypsies, Milton Keyness: 
Lightning Source UK Ltd. 

Aproape toate sursele descântecelor în limba rromani din cărțile 
menționate pot fi identificate în lucrările lui Wlislocki.  

Descântecele în limba rromani sunt voces magicae non 
comprehensibiles, dacă receptorul nu știe limba rromani. Dar printre 
vorbitori de limba rromani, ele nu sunt decât formule orale în limba maternă 
și au sens. 

Aici nu tratăm voces magicae – verba nihil denotantia – textele care 
au sens în limba rromani. 

Leland prezintă poezia pe care a învățat-o în copilărie în 
Philadelphia, în cartea menționată mai sus (1971, Gypsy Sorcery and 
Fortune-Telling), în capitolul XIV „A GYPSY MAGIC SPELL-HOKKANI 
BÂSO--LELLIN DUDIKABIN, OR THE GREAT SECRET--
CHILDREN'S RHYMES AND INCANTATIONS--TEN LITTLE INDIAN 
BOYS AND TEN LITTLE ACORN GIRLS OF MARCELLUS 
BURDIGALENSIS”. 

Autorul cărții face o analiză comparativă între jocurile de cuvinte ale 
copiilor. De exemplu: 

„Ekkeri (or ickery), akkery, u-kéry an, 
Fillisi', follasy, Nicholas John, 
Queebee--quabee--Irishman (or, Irish Mary), 
Stingle 'em--stangle 'em--buck!”6 

                                                 
5 Despre criticile aduse lui Wlislocki cf. Wim WILLEMS, 1997, In Search of the True 
Gypsy: From Enlightenment to Final Solution, London & New York: Routledge. 
6 Leland, 1971, p. 209. 



29 

 
sau o altă variantă: 
„Ek-keri (yekori) akairi, you kair an, 
Fillissin, follasy, Nákelas jân 
Kivi, kávi--Irishman, 
Stini, stani--buck!”7 
 
El spune: „Acesta este, bineînțeles, nonsens, dar este nonsens 

rromani sau țigănesc, și astfel poate fi tradus foarte precis”8. Dar această 
limbă este destul de alterată și, deși sunt cuvinte care pot fi recunoscute în 
rromani, traducerea propusă de el nu este autentică. 

La Leland important este că sugerează relația dintre voces magicae 
cu poezia copiilor „Mi-a venit ideea că mai demult, sau chiar înainte de a 
exista cuvântul „Folk-lore”, rimele copiilor erau supraviețuirea 
descântecelor...”.9 

 

4. Voces magicae în lucrările lui Wlislocki  
Wlislocki a fost, fără îndoială, vorbitor de limba rromani. Toate 

descântecele pe care le-a aflat de la rromi sunt în limba rromani. Le-a 
transcris în lucrările tipărite de el, cu traducere în limba germană. Din cât 
am parcurs noi, ele nu conțin nici un cuvânt care să nu se înțeleagă în limba 
rromani. Ele sunt verba aliquid indicantia. 

În plus, am găsit un descântec interesant nu în lucrările lui referitoare 
la vraja sau magia rromilor, ci în basmele rrome culese și traduse de el, 
anume în Heinrich von WLISLOCKI, 1886, Märchen und Sagen der 
Transsilvanischen Zigeuner, Berlin: Nicolai. 

În basmul numărul 26, Der schwimmende Berg (Muntele flotant), se 
află următorul pasaj: 

„[...] unde s-a întâlnit cu un bărbat bătrân, care îi spune: „Ești 
fierar și eu îți dau o muncă pentru astăzi! Vei bate potcoave pentru cei 
doisprezece cai ai mei.” El l-a condus pe rromul spre casa lui, care stă pe o 
stâncă mare și strigă:”10 

                                                 
7 Ibidem, p. 210. 
8 Ibidem: „This is, of course, nonsense, but it is Romany or gypsy nonsense, and it may be 
thus translated very accurately : First--here--you begin! Castle, gloves. You don't play! Go 
on ! Kivi--a kettle. How are you? Stáni, buck.” 
9 Ibidem, p. 219.: „It occurred to me long, long ago, or before ever the name "Folk-lore" 
existed, that children's rhymes were a survival of incantations, ...”. 
10 Wlislocki, 1886, p. 70. 
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Ceea ce bătrânul a strigat este redat astfel în cuvinte: 
„Le, Ale, Benele, 
Sele, Kele, Kerele,  
Dara, Fara, Varulo,  
Zina, Rina, Wirlo, 
Veniți repede, 
Ca vântul!”11  
 
Wlislocki scrie astfel în nota de subsol: „Rromii nu mi-au putut 

explica sensul acestor nume sus menționate. Unii cred că este o formulă 
magică, după mine cuvintele menționate sunt numele celor 12 cai.“12 

Într-adevăr, ele sunt 12 cuvinte, care corespund cu numărul cailor 
bătrânului. Ele nu se înțeleg prin limba rromani. Dar nu putem ignora nici 
posibilitatea că acestea sunt voces magicae – verba nihil denotantia.  

În descântecele românești, ca în toate limbi, există voces magicae în 
sensul strict, adică termeni și expresii care nu au sens, într-adevăr. Coatu 
clasifică astfel de descântece după structură, numindu-le „structuri 
încifrate”. De exemplu: 

„Descântec „de turbare” 
„De-a prii prifti 
De-a mano manolea, 
De-a codi codașnic.” 
(Din Cotâgaș, Suceava)”13 
 
„Descântec „de turbare” 
„Priei 
Primici 
Solomon 
Hacana 
Dresâna.” 
(Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 410.)”14 

                                                 
11 Ibidem: „Kommt geschwind, Wie der Wind!” 
12 Ibidem: „Die Bedeutung obiger Namen konnten mir die Zigeuner nicht erklären. Einige 
meinten, es sein eine Zauberformel, meinerseits halte ich obige Wörter für Namen der zwölf 
Pferde.” 
13 Coatu, 1998, p. 211. 
14 Ibidem, p. 212. 
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 Și aceste fragmente conțin cuvinte care nu au sens. Dar Coatu face o 
observație asupra sistemului fonetic al acestora: 

„Textul este format din trei componente, în ordinea sintagmatică: I – 
II – III, fiecare enunț fiind realizat prin prezentarea grupului sonor de bază 
și a termenului rezultat din compunere: [...] Cele trei segmente în 
succesiune produse prin compunere semnalează diferențierea prin 
dominanța vocalică: I – vocala „o”, II – vocala „a”, III – vocala „o”. Tot 
un model structural triadic prezintă și varianta „de turbă”: I – Primei 
primici, II – Solomon, III – Hacana dresâna.”15 

 
În voces magicae românești sus-menționate, chiar dacă nu se înțeleg, 

observăm un sistem sonor în sine. Probabil agentul magic simte forța 
magică în sistemul sonor.  

Această analiză se poate aplica și la cele 12 cuvinte din Wlislocki. 
Dacă scoatem consoanele din ele, rămân următoarele vocale: 

 
„E, A-E, E-E-E, 
E-E, E-E, E-E-E ,  
A-A, A-A, A-U-O,  
I-A, I-A, I-O.” 
Deși sunt și alte vocale incluse, putem împărți în trei grupe sonore: 

grupul sonor „E”, grupul sonor „A”, grupul sonor „I(+A)”. La ultimele două 
rânduri sunt „Varulo” și ”Wirlo”. Ele reprezintă trecerea spre O din grupul 
sonor dominant din fiecare rând, A și I(+A).  

Este posibil ca aceste să desemneze doar numele cailor, cum s-a 
observat. Dar ca nume proprii, unele sunt prea scurte, iar din analiza pe care 
am făcut-o după modelul lui Coatu, observăm și un sistem sonor în ele. 
Astfel, ele sunt, după opinia mea, mai degrabă voces magicae. 

  

Concluzie 
Coatu observă un sistem sonor în voces magicae românești, chiar 

dacă ele înseși nu au sens. Același lucru observăm și în cele 12 cuvintele 
care apar în basmul rromani cules de Wlislocki. Deși este posibil ca ele să 
fie doar numele celor 12 cai, având un sistem sonor, pot fi voces magicae în 

                                                 
15 Ibidem, p. 49. 
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limba rromani și probabil singurele voces magicae – verba nihil denotantia 
în lucrările lui Wlislocki. 
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Sistemul noţional al lui Hallig şi Wartburg, Begriffssystem als 
Grundlage für die Lexikographie, publicat pentru prima dată în 1952, este 
una dintre cele mai ambiţioase lucrări de acest tip. Autorii susţin că sistemul 
conceptual trebuie să îndeplinească patru condiţii: 

1. O schemă trebuie să fie structurată în funcţie de concepte 
(begriffe), nu de cuvinte. Cuvintele sunt adăugate sau completate 
atunci când schema este utilizată pentru a studia lexicul unei 
anumite limbi sau dialect; 

2. Schema ar trebui să reprezinte un mod de cunoaştere 
pre-ştiinţific, condiţionat lingvistic; 

3. Schema ar trebui să conţină doar o selecţie de concepte; 
4. Conceptele trebuie ordonate după principii uniforme. Ordinea 

conceptelor trebuie să urmeze logica inerentă a vieţii şi trebuie 
păstrată coerenţa lor interioară, astfel încât să fie posibilă 
dezvăluirea organizării structurale, a sistemului (lexicului unei 
limbi).1 

Hallig şi von Wartburg nu discută, totuşi, problema metalimbajului. 
Ca urmare, având în vedere că, în general, conceptele pot fi exprimate 
numai prin cuvinte sau expresii dintr-o limbă, oricare ar fi aceasta, iar 
schema lor (redată în franceză), deşi se doreşte a fi generală, va evoca 
inevitabil structura vocabularului francez şi, poate, a societăţii franceze. 

Termenul de „câmp lexical” este preferat „câmpului conceptual” sau 
„câmpului semantic”, deoarece nu pretinde universalitatea implicată uneori 
de ultimele două. Elementele lexicale în sine sunt materiale pentru 

                                                 
1 Apud A. Fischer, 2004, pp. 46-47. 
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clasificare, mai degrabă decât mult disputatele concepte filozofice pe care le 
reprezintă.  

În legătură cu distincţia dintre câmpurile conceptuale sau semantice 
şi cele lexicale, K. Baldinger afirmă: 

“A conceptual system which depends on a given language would be 
no more than a tautology and could not serve as a starting-point for 
onomasiological studies. A conceptual system has to be supranational, that 
is, independent of any given language. The fact that many languages may 
not have words to express this conceptual system does not make the system 
void. There are any number of possible conceptual systems, but it must be 
remembered that we cannot construct total conceptual systems, but only 
partial ones.”2 

O viziune similară apare și în teoria lui S. Ohman: 
“The distinction between conceptual and lexical field also seems 

somewhat problematic. Trier himself, understandably enough, does not 
always keep these two types clearly separated. Conceptual fields can hardly 
be defined independently of language, i.e. a priori. It is only by contrasting 
corresponding lexical fields in various actual languages, whether 
temporally or sociologically distinct, that one can visualize a conceptual 
field existing apart from language and divisible in different ways.”3 

Odată ce s-a stabilit ideea „câmpului”, este necesar să specificăm 
diviziile principale, respectiv „subcâmpurile”, care, împreună, formează un 
întreg coerent. Spre exemplu, dacă ne referim la câmpul lexical al nunţii 
(văzută ca „petrecere”), vom observa că, deşi în mare parte este unul 
autonom, are legături cu câmpuri învecinate, precum: petrecere, distracţie, 
fiind el însuşi o parte dintr-un domeniu conceptual mai larg, pe care îl 
putem denumi recreere. În cadrul câmpului lexical nuntă se disting câteva 
grupări care pot fi etichetate drept subcâmpuri, cum ar fi: „oaspeţii”, 
„lăutarii”, obiceiurile”.  

Aşadar, am putea emite ipoteza conform căreia există câmpul lexical 
al nunţii și că acesta are mai multe componente şi, pe de altă parte, că el 
însuşi face parte dintr-un cadru conceptual, având, cel mai probabil, în 
vârful paradigmei, un supraordonat, denumit activitate socială.  

                                                 
2 K. Baldinger, 1980, p. 125. 
3 S. Ohman, 1953, p. 128. 
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Bineînţeles că trebuie să privim cu precauţie sistematizarea în 
clasificarea lexicală. O abordare bazată pe cunoştinţe extralingvistice 
generale poate fi supusă criticii. Baldinger critică sistemul de clasificare al 
lui Hallig şi vom Wartburg, considerându-l „realism naiv”.4 Deoarece 
câmpurile lexicale sunt reflectări ale sistemelor conceptuale complexe ale 
minţii umane este zadarnic să sperăm că un singur plan de clasificare poate 
fi aplicat, la întâmplare, oricărui domeniu. 

Conceptul căsătorie se regăseşte în schema lui Hallig şi Wartburg, 
dupa cum urmează: 

B. L’homme 
III. L’homme, être social 

a) La vie de société en général 
1. La constitution en général 

aa) Le mariage, la famille, la parenté 
1. La famille, la descendance 
2. Le marriage  
3. La parenté 
(…) 

În schema propusă de cei doi autori, secţiunea „le mariage” este 
urmată de „la parenté”, care conţine termeni referitori la relaţiile de 
rudenie. Căsătoria este, până la urmă, fundamentală pentru noţiunea de 
relaţie de familie.  

 În viziunea noastră, organizarea terminologiei nunţii trebuie gândită 
din mai multe perspective, deoarece căsătoria poate fi văzută atât ca o 
consecinţă a unei emoţii (iubirea), ca o instituţie socială, ca o comuniune 
spirituală şi legală, cât şi ca o formă de interacţiune socială. De altfel, deşi 
sinonime, cuvintele care desemnează căsătoria, pot reda foarte bine aceste 
perspective: 

- Conceptul de nuntă, poate reprezenta, desigur, „uniunea legală 
şi/sau religioasă dintre două persoane”, însă considerăm că ne duce 
cu gândul, mai degrabă, la „petrecerea prin care se celebrează 
căsătoria”. Aşadar, nuntă ar aparţine câmpului conceptual activitate 
socială, împreună cu „petrecere”, „distracţie”, „chef”, „sărbătoare” 
etc. 

                                                 
4 K. Baldinger, op. cit., p. 119. 
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- Căsătorie, pe de altă parte, considerăm că ar fi strâns legată de 
relaţiile de rudenie şi de comuniunea legală („căsătorie civilă”); 
- Cununie, un alt cuvânt din seria sinonimică, se referă la 
comuniunea spirituală („cununia religioasă”). 
În cele ce urmează, încercăm să integram într-o grilă semantică 

corpusul terminologic al actanţilor nunţii şi al principalelor acţiuni care țin 
de procesul social-administrativ și de ritualul „căsătoriei”, pornind de la 
câteva categorii conceptuale 

A. Termeni care exprimă acţiuni 
1. Acţiuni care vizează logodna/logodirea 

a (se) arăvonisi 
a cere (în căsătorie) 

a credinţi 
a face credinţă 
a-şi da credinţă 

a (se) fidanţa 
a (se) încredinţa 

a (se) jurui 
a (se) logodi 
a (se) tocmi 

 
2. Acţiuni care exprimă înrudirea 

a cununa 
a se cumetri 

a se încumnăţi 
a se încuscri 

a năşi 
a fi naş/ă 

 
3. Acţiuni care exprimă concretizarea căsătoriei 

a (se) căsători 
a se căpătui 
a se cununa 
a (se) însura 
a face nuntă 

a se lua 
a se lega 

a lua de soţ/ ie 
a (se) mărita 

a nunti 

 



37 

B. Termeni care desemnează actanţii nunţii 
1. Actanţi principali 
1.1.  Denumirea actanţilor principali înainte de nuntă 

Sex masculin Sex feminin 
logodnic logodnică 
fidanţat fidanţată 
voinea  

 

1.2. Denumirea actanţilor principali în timpul nunţii 
Sex masculin Sex feminin 

mire mireasă 
ginerică miră 
împărat crăiasă/ împărăteasă 

june govie 
naş mare naşă mare 
naş mic naşă mică 

nun mare nună mare 
nun mic nună mică 

nănaş mare nănaşă mare 
nănaş mic nănaşă mica 

socru-mare soacră-mare 
socru-mic soacră-mica 

 

1.3.  Denumirea actanţilor principali după nuntă 
Sex masculin Sex feminin 

bărbat nevastă 
om soaţă 

român femeie/ muiere 
soţ soţie 

 
2. Actanţi secundari 
2.1.  Persoane de sex masculin implicate în ceremonia nunţii  
2.1.1. Asistenţii mirelui la nuntă 

cavaler de onoare 
diver/ dever 

2.1.2. Persoane care conduc, invită şi cinstesc oaspeţii la nuntă 
chemător 
cinstaş 

colăcar/ colăcer 
grăitor 
staroste 
stolnic 
tarisfăt 
urător 

vornic/ vornicel 
vătăjel/ vătăşel/ vetejel 
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2.1.3. Persoane însărcinate cu paza mâncărurilor nunţii 
colcer 

2.1.4. Persoane care îndeplinesc funcţii simbolice/ritualice 
brădar 
cărăuş 
călăraş 
corăbier 
stegar 
vameş 

 
2.2. Persoane de sex feminin implicate în ceremonia nunţii 
2.2.1. Asistenţii miresei la nuntă 

domnişoară de onoare 
diveriţă/ deveriţă 
druşcă/ drujbă 

 
2.3. Persoane care au diverse atribuţii cu ocazia ceremonialului 

nunţii 
chemătoare 

sfaşcă 
vătăjiţă/ vătăşiţă  

vorniceasă 
 
2.4. Persoane însărcinate cu prepararea mâncărurilor pentru nuntă 

bucătăreasă/ bucătăriţă 
calceriţă/ colceriţă 

socăciţă 

 
2.5. Actanţi colectivi 

alai 
mesean 
nuntaş 

 
Concluzii 
Din cercetările efectuate până în prezent, putem observa o 

preponderenţă masculină în derularea și oficierea nunții, în sensul că 
identificăm mai mulţi termeni care desemnează funcţiile îndeplinite de către 
bărbaţi. 

Am considerat important să includem etapa „după nuntă”, deoarece 
deseori pare că nunta se finalizează la momentul terminării evenimentului, 
pe când este cert că raporturile dintre cei doi tineri se schimbă odată cu 
obţinerea unui nou rol/ statut în societate. 
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Pe lângă personajele principale ale nunţii (mirele şi mireasa), se 
conturează o reţea complexă de actanţi, sintetizată în limbaj popular 
printr-un termen general: alai. Alaiul nunţii este format atât din actanţii 
principali, cât şi din cei secundari. Actanţii secundari sunt numeroşi, în 
această categorie fiind înglobaţi toţi cei care participă în mod activ la 
ritualul de nuntă, având atribuţii care vizează organizarea evenimentului, 
pregătirea mirilor, respectarea obiceiurilor etc. 

Cercetarea categoriilor de actanţi ne permite să observăm că în limba 
română există o mare varietate de termeni care îi desemnează.  
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1. Preambul 
Mobilitatea și dinamica actuală a limbii române sunt aspectele cele 

mai fertile în cercetarea lingvistică, acestea fiind abordate din perspective 
diferite. Caracterul flexibil și adaptabil al vocabularului românesc este în 
afară de orice dubiu, diversele surse etimologice recente dovedind încă o 
dată capacitatea de asimilare și de selecție a acestuia. În ultimii ani, 
vocabularul românesc a fost puternic influențat de cel englezesc, în diferite 
moduri, sub aspect calitativ, structural și cantitativ.  

Lucrarea noastră propune o scurtă analiză a termenilor din limbajul 
informatic (IT), din perspectiva intrării recente în Dicționarul Ortografic, 
Ortoepic și Morfologic – DOOM3 (etimologic, semantic, morfologic, stilistic 
și funcțional), 20211. Astfel, am examinat mai îndeaproape împrumuturi 
directe (totale), unități derivate și compuse, dezvoltări semantice etc. Unii 
dintre noii termeni se regăsesc de ceva mai mult timp în dicționarele de 
specialitate (dicționare tehnice de informatică), dar de puțin timp în cele 
lingvistice, ortografice, și ortoepice.  

Adaptarea împrumuturilor din limbajul informatic se face ținând 
cont de trăsăturile structurale ale celor două limbi. În plus, factorii 
extralingvistici condiționează cele două limbi și operează în procesul de 
adaptare a termenilor informatici împrumutați din engleză. 

În general, vorbim despre: diferențe de natură fonetică și fonologică, 
diferențe de ortografie, diferențe de structură morfolexicală și morfo-
sintactică, despre căile diferite de pătrundere a termenilor informatici în 

                                                 
1 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti”, DOOM - 
Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic, 2021, Ediția a III-a, București: Editura 
Universul Enciclopedic Gold. 
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limba română (directă/indirectă, scrisă/oral – cu predominanță pentru 
primele), dar mai ales, legate de progresul tehnic în sfera informatică. 
Individualizați de toate aceste caracteristici, termenii informatici din limba 
engleză au făcut parte din grupul masiv de elemente englezești preluate în 
româna actuală. Cum se știe, mai ales neologismele englezești americane 
din limbajul IT au îmbogățit și modernizat limba română.  

Prezentul DOOM3, ediția 2021, cuprinde 62.000 de cuvinte, dintre 
care peste 3.600 de articole noi, marcate cu semnul +, față de DOOM22, 
apărut în 2005. Noua ediție este revizuită integral și adăugită substanțial față 
de cea veche. Acesta este conceput pentru publicul larg, cu precădere școlar, 
dar și pentru mediul academic. Pe de altă parte, în dicționar s-a ținut cont de 
interpretările din noile gramatici.3 

Spre deosebire de DOOM2, cuvintele din vocabularul actual, oral şi 
scris, incluse în DOOM3 sunt în mare parte neologisme, inclusiv elemente 
din anumite terminologii (informatică, medicală, multimedia etc.), care au 
dobândit în ultima vreme o circulație tot mai largă, chiar de ultimă oră, 
precum: digitaliza, microcipa, influencer, cache, cloud, Facebook etc. Din 
păcate, după cum putem presupune, nici măcar noul DOOM nu poate să 
ilustreze toată bogăția vocabularului limbii române de azi, care se dezvoltă 
mereu, astfel încât dicționarele nu pot ține pasul cu această dezvoltare. 

În prezentul dicționar s-au adăugat cuvinte străine, în special din 
limba engleză, care sunt utilizate deja în vorbirea curentă, fie că acestea au 
corespondent în limba română: folder (fișier), badge (insignă, etichetă), 
smart (inteligent), screen (ecran), script (scenariu) sau nu au un cuvânt 
românesc foarte bine individualizat lexicosemantic cu care ar putea fi 
traduse: cookie, emoji, emoticon, copy-paste, crossbar, clipboard, cache, 
bold etc. După cum știm, DOOM nu indică sensurile cuvintelor, decât foarte 
rar, la unele intrări recente, astfel încât acestea trebuie căutat în alte surse, 
pentru că DOOM nu este dicționar explicativ.  

 

                                                 
2 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti”, DOOM – 
Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic, 2005, Ediția a II-a, Editura Universul 
Enciclopedic. 
3www.dcnews.ro/greseli-de-clasa-intai-in-doom-3-dictionar-care-costa-130-lei-analiza-ce-c
uprinde-dictionarul-ortografic-ortoepic-si-morfologic-al-limbii-romane-editia-a-treia_8534
17.html, accesat pe 22.09.2022, 11.00 a.m. 
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2. Caracteristici morfolexicale, ortografice și ortoepice 
2.1. Articolul 
Cu privire la cuvintele de proveniență engleză, neadaptate grafiei 

românești, o primă regulă este cea a utilizării articolului hotărât enclitic. 
La cuvintele terminate în „w”, pronunțat „v”; „k”, pronunțat „c” și 

„y”, pronunțat „i”, articolul hotărât enclitic se leagă (fără cratimă): 
click/clickul, audiobook/audiobookul, stick/stickul. Împrumuturile a căror 
terminație finală prezintă deosebiri între scriere și pronunțare primesc 
articolul hotărât enclitic și adaugă cratima în combinații străine de litere: 
display-ul/ display-uri, flash-ul/ flash-uri, cf. DOOM2. În DOOM3 se 
adaugă: slide/slide-ul, emoji/emoji-ul, IPhone/IPhone-ul, coockie/ 
coockie-ul, cache/cache-ul badge/badge-ul etc.  

Pronunția se modifică în termeni ca: browser (-er se pronunță 
-ăr)/browser-ul; sticker /sticker-ul, influencer, folder-ul (foldărul), blogger 
(blogăr), bloggeriță (blogăriță), stiker (stikăr), dar cache (pronunțat keș), 
cluster (klastăr)/clustere, e-book (ibuk) etc. 

 
2.2. Substantivele la plural 
1. Substantivele masculine din limba engleză, la plural, devin neutre 

în română, și primesc desinența -uri. Unele împrumuturi mai vechi, care 
apar și în DOOM2, nu folosesc cratima (notesuri, xeroxuri, coduri, 
portaluri, porturi, microchipuri, chaturi etc), dar cele noi adaugă cratima la 
forma de plural.  

Astfel, cele mai recente neologisme se încadrează în tendința limbii 
române contemporane în formarea substantivelor neutre cu forma de plural 
în -uri, ca: mouse-uri, cibercafe-uri, smart-uri, hyperlink-uri, hi-tech-uri, 
coockie-uri, codex-uri, dar există și unele intrări noi, în DOOM3, deja 
adaptate: chatbot/chatboturi, stick/stickuri, script/scripturi, antivirus/ 
antivirusuri, audiobook/audiobookuri, backup/backupuri, e-book/e-bookuri. 

2. Alte substantive masculine primesc la plural terminația -i: 
informatician/informaticieni, cibernetician/ciberneticieni, (din DOOM2); 
regăsim în DOOM3 influencer/influenceri, blogger/bloggeri, cobot/coboți 
(cu sensul de robot colaborativ), pixel/pixeli, IT-ist/IT-iști etc. 

3. Unele substantive dobândesc forma de plural neutru terminată în 
-e, în special acelea care se termină în -er, în engleză, adaptând sau nu 
terminația în limba română. Precum vechile substantive din DOOM2: 



43 

banner/bannere, driver/drivere, server/servere, regăsim în DOOM3 termeni 
informatici ca: browser/browsere, cluster/clustere, folder/foldere, 
supercomputer/supercomputere, subprogram/subprograme etc. 

4. Există substantive defective de singular sau de plural, precum și 
substantive invariabile: e-ticketing, copy-paste, backing, blogging, 
peer-review, newwave, screening, la care se adaugă calcurile telemedicină, 
telemuncă etc. 

5. Alte substantive englezești au terminația în -y, care este specifică 
adjectivelor, în principiu. Dintre acestea, puține sunt cele care se folosesc la 
plural: standby-uri – cu sensul de „a fi/a rămâne în....” cf. standby-ul 
laptopului).  

Faptul că încă se mai folosește cratima atunci când apar la plural 
confirmă neadaptarea lor la sistemul limbii române, precum și realitatea că 
sunt împrumuturi IT recente. Unele sunt atestate doar la singular sau sunt 
folosite mai des cu valoare adjectivală: standby, high-technology, 
high-fidelity, hi-fi, dar și cele fără terminația -y: high-definition, play-off, 
play-out, play-back, wireless, contactless etc. 

6. Foarte puține substantive sunt feminine și primesc în română 
terminația de plural în -e sau -i. Astfel, substantivele feminine din DOOM2: 
informaticiană/informaticiene, scanare/scanări, programare/programări, 
ciberneticiană/ciberneticiene etc. sunt similare cu noile intrări din DOOM3: 
autoblocare/autoblocări, atașare/atașări, digitalizare/digitalizări, 
postare/postări, bloggeriță/bloggerițe, criptomonedă/criptomonede. 

 
2.3. Verbele 
Verbele din limbajul informatic sunt destul de puține în noul 

DOOM, majoritatea fiind la conjugarea I. Unul singur se încadrează la 
conjugarea a IV-a: a boldi. În limbajul uzual, are semnificația a îmboldi, a 
îndemna; în informatică, acesta înseamnă a îngroșa, a înnegri. Evident, se 
pornește de la substantivul bold, sensul din IT al verbului derivat fiind de 
„font înnegrit”, așa cum este explicat corect în DOOM3. În DOOM2 acest 
termen era dat ca bold1, substantiv neutru, cu pl. bolduri, probabil cel cu 
sensul de „caractere tipografice”. dar și ca adjectiv invariabil, bold2. 

Pe lângă intrări mai vechi din DOOM2, cum ar fi: a atașa (cu 
substantivele atașare, atașament), a decoda sau a decodifica (cu 
substantivele decodificare și decodor), a decripta (cu substantivul 
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decriptare), a programa (cu substantivele programare, programator și 
adjectivele programabil și programatic), a scana (cu substantivul scanare), 
a coda (cu substantivele cod, codaj), a posta (cu substantivul postare – abia 
apărut în DOOM3), există în DOOM3 verbe noi intrate în limbajul actual; 
regăsim și substantivele sau adjectivele de la aceeași rădăcină: a coedita (cu 
substantivul coeditare), a digitaliza (cu substantivul digitalizare), a digitiza, 
a xerografia (cu substantivul xerografiere), a microcipa (cu substantivul 
microcip, apărut în DOOM2), a blura, a clusteriza (cu substantivul cluster), 
a teleporta, a computeriza, a informatiza. 

 
2.4. Adjectivele 
În afară de câteva adjective din DOOM2, cum ar fi: programabil, 

programatic, atașabil, atașat, cybernetic, bold, etc., există puține adjective 
noi din limbajul informatic care au pătruns în DOOM3:  

blogging, automatizabil, bold, informatic, standby, smart (adj., adv.), 
hi-tech, dublu-clic (din englezescul dublu-click), bionic. 

 

3. Termeni noi intrați în DOOM3 din limbajul 
informatic 

Dăm mai jos o listă de alți termeni noi înregistrați în noua ediție a 
DOOM, cu precizarea că majoritatea este constituită din substantive, la care 
se adaugă puține adjective verbe etc.: 

antivirus, audiobook, autobloca, autoblocare, automatizabil, backup, 
backing, badge, blog, blogger, bloggeriță, blogging, blura, blush, bold, 
browser, bus, bionic, cache, checklist, click, clipboard, cloud, cluster, 
clusteriza, cobot (robot colaborativ), coedita, coeditare, computeriza, 
contact, contactless, coockie, copy-paste, criptomonedă, digitaliza; 
digitalizare; digitiza, dublu click, e-book, e-comerț, electronice, emoji, 
emoticon, e-ticketing, facebook, folder, high-fi, high-fidelity (hi-fi), 
high-class, high-definition (HD), hiperlink, IT, IT-ist, influencer, informatic, 
informatiza, intranet, Ipad, Iphone, microcipa, newsletter, new wave, 
peer-review, pixel,play, playlist, play-off, play-out, playstation, podcast, 
postare, screen, script, search, slide, smart, smartphone, standby, stick (...de 
memorie), sticker, subprogram, supercomputer, telemedicină, telemuncă, 
teleporta, web, webdesign, webinar, webografie, website, WiFi, wildcard, 
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wireless, workshop, World Wide Web, www, Xerox, xerografia, 
xerografiere. 

 

4. Concluzii 
După cum știm, în limba română pluralul se formează prin 

desinențele specifice: -uri pentru neutru, care se atașează fie direct 
substantivului, fie folosind cratimele, în cuvinte nou intrate în limba actuală, 
cu mici excepții: chatbot/chatboturi, stick/stickuri, script/scripturi, 
antivirus/antivirusuri, audiobook/audiobukuri, backup/backupuri, 
e-bookuri. Acestea din urmă reprezintă intrări recente în DOOM3. 

Tot la substantive se adaugă dezinența -i la masculin (fie el simplu, 
derivat sau compus): influencer/influenceri, blogger/bloggeri, cobot/coboți, 
pixel/pixeli etc. 

Substantivele feminine, primesc la plural -i sau -e, urmând regulile 
de bază ale limbii române, chiar și în cazul terminologiei informatice: 
digitalizare/digitalizări, postare/postări, bloggeriță/bloggerițe etc. 

Articularea definită se realizează prin atașarea articolului enclitic: 
-(u)l pentru masculin și neutru. Pe de o parte, acest mecanism acționează 
direct, fără cratimă: blogul, scriptul, clickul, cloudul, clusterul etc. Pe de altă 
parte, determinarea este marcată prin folosirea cratimelor, în cazul 
cuvintelor simple, compuse sau abrevieri: influencer-ul, cookie-ul, IT-ul, 
ITist-ul, high-fi-ul, web-ul, www-ul, e-book-ul, emoji-ul, webdesign-ul, 
Facebook-ul, website-ul etc. 

Pentru feminin, articolul enclitic -a se atașează la sfârșitul 
cuvântului, de asemenea fără cratimă: atașarea, digitalizarea, postarea, 
bloggerița, criptomoneda etc. 

Maria Bota consideră că „menținerea formelor grafice englezești 
împiedică aglutinarea articolului și evită, deci, adaptarea morfologică la 
limba română”4. Astfel, se recomandă utilizarea cratimelor, această grafiere 
fiind mai necesară abrevierilor sau termenilor neadaptați, în special celor 
care termină într-un sunet al unei limbi non-native. 

Pronunția noilor termeni este dificilă pentru necunoscătorii limbii 
engleze sau cel puțin ai limbajului informatic și generează destule greșeli. 
De aceea, credem că noul dicționar este binevenit, chiar dacă, din 

                                                 
4 Maria Bota, 1978, pp. 34-38. 
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perspectiva limbajului IT, termenii nou introduși sunt încă foarte puțini și nu 
acoperă necesitățile diversității limbii actuale, mereu în mișcare, dezvoltare 
și înnoire. 
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Perspectivele noi de abordare a analizei sistemului limbii – în cazul 
de față, structuralistă, semantico-cognitivă și pragmatică – au condus la 
relevarea unor trăsături pertinente ale manifestărilor morfologice și 
sintactice, inexistente în gramaticile tradiționale sau tratate în treacăt, 
deseori atașate unor concepte mai cuprinzătoare. În ultimele decenii, 
gramaticile moderne, mai academice, precum GALR și GBLR, sau mai 
practic-aplicative, precum GLRG, s-au remarcat prin această pătrundere în 
profunzimile mecanismelor limbii, dezvăluind valențe logico-semantice noi, 
relații sintactice noi, precum și posibilități noi de structurare discursivă, 
existente, de fapt, în uzul limbii, dar necodificate în tratatele academice și, 
cu atât mai puțin, în manualele și programele școlare.1 

Așadar, nu este vorba despre „inventareaˮ unor clase și categorii 
gramaticale noi și nici măcar a unor subclase și subcategorii, ci despre 
nuanțarea analizei celor existente, care conduce fie la codificarea unor 
concepte gramaticale noi, fie la reevaluarea și reorganizarea tipologică a 
celor cunoscute din gramaticile mai vechi, fie – în sfârșit – la excluderea 

                                                 
1 Când vorbim despre „gramaticile academice și/sau practic-aplicativeˮ trebuie să ținem 
seama de motivele etichetărilor: GBLR, de exemplu, este în mod declarat un tratat 
academic care încearcă să fie util în manualele școlare printr-o oarecare reducere a 
explicațiilor teoretice și prin Anexa de exerciții propuse. 
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unor concepte care reflectau doar aparent, printr-o falsă analiză, trăsăturile 
pertinente ale unei clase sau categorii gramaticale. 

Toate aceste reorganizări operaționale care vizează structura și rolul 
diverselor forme gramaticale în sistemul limbii impun, evident, modificări 
terminologice, fie în sensul redenumirii mai exacte a unui fenomen 
lingvistic deja cunoscut, fie prin denumirea dată (deseori după model 
englez, francez etc.), în premieră noului fenomen/ aspect 
funcțional-structural relevat de analizele operate din noile perspective de 
cercetare. 

În paginile de față ne propunem să discutăm despre noutățile pe care 
un practician la catedră, utilizator al gramaticilor școlare în vigoare, le 
remarcă în codificarea modernă a categoriei diatezei verbelor din limba 
română. 

Poziția cea mai tranșant inovativă, sub acest aspect al analizei, îl are 
GBLR (2010/2016), deși explicațiile teoretice sunt preluate din tratatul 
anterior, GALR (2005/2010) – întreaga demonstrație aparținând Gabrielei 
Pană Dindelegan.2  

Practic, noutatea cea mai mare în descrierea comportamentului 
verbelor limbii române, din punctul de vedere al categoriei diatezei, este 
renunțarea la conceptul de diateză reflexivă. Explicația este formulată în 
termeni tranșanți, în note suplimentare din capitolul rezervat definiției și 
trăsăturilor particulare ale categoriei în discuție (GBLR, p. 265). Ea se 
întemeiază pe relevarea falsei atribuiri a rolurilor pe care pronumele reflexiv 
se l-ar avea în construcțiile verbale așa-zis „reflexiveˮ și este precedată de o 
definire sintactico-pragmatică a diatezei. Mai precis, categoria gramaticală a 
diatezei, specifică exclusiv clasei verbului, este definită prin două serii de 
manifestări structural-formale și semantico-logice. 

1. O serie de manifestări sintactice, în sensul că verbul implică, prin 
formele și sensul său, întregul ansamblu al propoziției din care face parte. 

                                                 
2 Prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan, m. c. al Academiei Române, este specialistul de 
referință în morfologia și sintaxa verbului românesc. După studiile sale mai vechi, Sintaxa 
transformațională a grupului verbal din limba română, 1974; Sintaxa limbii române; 
Sintaxa grupului verbal, 1976; Aspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal 
(perioada de după 1880), 1987, G. Pană Dindelegan a participat decisiv la redactarea 
capitolului consacrat verbului în tratatele academice menționate, în calitate de contributor și 
coordonator. Despre diateze, în mod special, a publicat un studiu în Studii de gramatică și 
de formare a cuvintelor. În memoria Mioarei Avram, București, pp. 332-335. 
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Este evident pentru oricine face o analiză simplă că el intră în relație directă 
cu Subiectul, pe de o parte și, eventual, cu un complement (CD), pe de altă 
parte. 

2. O serie de manifestări în plan discursiv-pragmatic, în sensul că 
formele verbului se pot reorganiza de o așa manieră încât să deplaseze 
„interesul comunicativˮ de la Subiectul-Agent în două direcții posibile 
diferite, mai precis, către Subiectul-Pacient sau către procesul în sine (având 
în vedere că verbul exprimă o acțiune, adică un proces, în principiu3). Altfel 
spus, verbul se poate afla în una dintre următoarele trei situații pragmatice:  

a) de marcator al interacțiunii cu un Subiect-Agent și cu un 
Complement (direct, circumstanțial etc.), situație standard, uzuală, pe care 
gramaticile o codifică sub denumirea de diateza activă: 

„Ion a citit un roman. 
 Ion aleargă în parc.ˮ4 

b) de marcator al interacțiunii cu un Subiect-Pacient, situație 
rezultată dintr-o deplasare a perspectivei comunicării, codificată în 
gramatici sub denumirea de diateza pasivă: 

„Romanul a fost citit de Ion.ˮ 
În gramaticile tradiționale se spune, cum știm, că fostul Complement 

Direct din exemplul a) s-a transformat în subiectul logic al enunțului, iar 
fostul subiect logico- gramatical a devenit Complement de Agent. Totul s-a 
datorat schimbării reorganizării de formă a verbului, care și-a adăugat 
verbul auxiliar a fi pentru a schimba perspectiva comunicativă. 

c) de marcator al procesului în sine, „fără referire la complementeˮ. 
Mai exact, verbul și-a reorganizat structura, adăugânu-și un pronume 
reflexiv (se), modificare care a condus la dispariția concomitentă a 
Subiectului (nici Agent, nici Pacient), dar și a Complementului (nici Direct, 
nici de Agent), interesul exclusiv al enunțului fiind deplasat din 
acțiunea-proces în sine: 

„Se aleargă în parc.ˮ 

                                                 
3 Chiar și atunci când exprimă o stare, un sentiment, o manifestare sufletească, se poate 
vorbi despre un „procesˮ, desigur. 
4Am preluat exemplele din GBRL, p. 264 sqq., motiv pentru care le vom reda între 
ghilimele. 



50 

Această reorganizare este codificată în gramaticile moderne sub 
denumirea de „diateză impersonalăˮ – un termen nou, care valorifică o 
subcategorie ce se numea până de curând „reflexiv impersonalˮ. 

După cum se vede, nu mai există în această clasificare și o „diateză 
reflexivăˮ. 

Care sunt motivele de natură să justifice această nouă clasificare a 
diatezelor în gramaticile românești? 

Termenul-cheie în argumentarea propusă este acela de „opozițieˮ. 
Atât diateza, cât și celelalte categorii gramaticale ale verbului, precum 
modul, timpul, persoana, numărul, ca și aceleași sau alte categorii de la alte 
clase gramaticale (persoana, la pronume, numărul, genul, cazul la 
substantive, adjective etc.) nu funcționează decât pe bază de opoziții. Există 
întotdeauna o formă de bază, standard, nemarcată sau considerată nemarcată 
formal, care intră în relații de opoziție cu formule marcate prin raportarea la 
cea de bază: pasivul vs activ; pluralul vs singular; trecut, viitor vs prezent; 
ș.a.m.d. 

În cazul de față, exemplele de mai sus au ilustrat o „construcție de 
bazăˮ, respectiv diateza activă, care se „restructurează ierarhic” – iată o 
altă nouă sintagmă utilizată tot mai frecvent în analizele care justifică noua 
codificare a sistemului limbii române. 

Așa stând lucrurile, simpla prezență a pronumelui se în structura 
unor verbe din limba română nu determină funcționarea unei diateze 
separate, numite „diateza reflexivăˮ, cum se afirmă în gramaticile 
tradiționale, deoarece respectivul marcator se nu induce o reorganizare de 
natura opozițională cu forma de bază a verbului. Această observație este 
valabilă indiferent de valoarea morfosintactică a respectivului pronume 
reflexiv: 

 Când se este un reflexiv obligatoriu, în sensul că verbul apare 
numai însoțit de el, în anumite contexte – situație ce caracteriza „diateza 
reflexivăˮ în gramaticile tradiționale – , această obligativitate nu implică 
vreo opoziție cu forma standard (verb fără se). În contextele respective nu 
poate exista și varianta opozițională lipsită de pronumele respectiv. 

„Ion se teme.ˮ, dar nu: „Ion teme.ˮ 
„Ion își bate joc.ˮ, dar nu: „Ion bate joc.ˮ 

 Când se este reflexiv propriu-zis, cu funcție sintactică de CD sau 
CI, de asemenea, nu se produce vreo reorganizare ierarhică a formei de 
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bază, fără pronume, căci nu se schimbă nimic în „numărul și ierarhia 
complementelor” din construcția acesteia din urmă: 

„Ion îl laudă pe Dan.ˮ(CD) 
 și 
„Ion se (CD) laudă (pe sine).ˮ 
Cele două enunțuri au aceeași structură – câte două CD determinate 

de verbul tranzitiv a lăuda; subiectul este același (Ion). Așadar, nu s-a 
produs vreo schimbare de roluri, așa cum se produsese la opoziția, „activ vs 
pasivˮ (Ion citește cartea. vs Cartea este citită de Ion.). 

Și proba cu Complement Indirect dovedește aceeași similitudine 
structurală: 

„Ion îi face o cafea lui Dan.ˮ (CI) 
„Ion își face o cafea (sieși).ˮ  
Așadar, de vreme ce nu se produce vreo restructurare (reorganizare 

ierarhică), adică o înlocuire a subiectului cu complementul etc., nu putem 
vorbi despre un alt tip de diateză. 

În schimb, gramaticile moderne relevă importanța unei alte opoziții 
personal/impersonal, care determină luarea în considerare a unei a treia 
diateze – diateza impersonală. 

Opoziția despre care este vorba aici mizează pe tranzitivitatea 
verbelor, adică, așa cum știm, pe capacitatea lor de a intra sau nu în relație 
cu un Complement Direct. Față de formele standard, cele care reprezintă 
activul se pot manifesta, conform GALR și GBLR, următoarele reorganizări 
ierarhice: 

a) Pentru verbele tranzitive – opoziția activ/pasiv: 
„Ion citește romane.ˮ (activ) 
„Romanele au fost citite de Ion. / Romanele s-au citit cu interes.ˮ 

(pasiv) 
b) Pentru verbele intranzitive – opoziție impersonal / activ personal 
„Copiii merg la școală. (activ-personal) 
Se merge pe jos la școală. (impersonal)ˮ (GBLR, p.265) 
Ca de obicei, în procesul codificării manifestărilor practice, curente, 

ale unei limbi, există exemple de cuvinte (verbe, în cazul de față) care nu se 
încadrează în clasificările de felul celor de mai sus. Motivul constă în faptul 
că, prin semantismul lor și prin formele specifice de structurare 
lexicomorfologică și sintacticopragmatică, aceste verbe nu pot participa, pur 
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și simplu, la opozițiile de diateze (respectiv la restructurări ierarhice de rol, 
tranzitivitate etc.). GBLR enumeră câteva grupe de verbe care nu pot intra în 
perechile definitorii de tipul activ/pasiv; activ/impersonal:  

 - verbe și sintagme impersonale prin conținutul lor logicosemnatic 
(plouă, tună; trebuie; îmi pare bine de ceva); 

 - „verbe cu reflexiv inerent (se ramolește, se înserează, se teme)ˮ; 
 - verbele copulative (este, devine, înseamnă ș.a.); 
 - verbele care nu pot primi un subiect cu trăsătura „+ animatˮ 

(apune, expiră, răsare). 
 În toate aceste situații, categoria diatezei este ignorată în analizele 

gramaticale. 
 În continuare, GALR și GBLR prezintă mecanismele de pasivizare 

(la anumite verbe tranzitive agentive sau, mai rar, neagentive; cu operatorul 
a fi, cu pronumele se) și de impersonalizare (la majoritatea verbelor 
intranzitive, care acceptă subiect personal prin anularea nominalului-subiect, 
cu operatorul se). Se stabilesc asemănările și deosebirile, ca și cazurile de 
ambiguitate în analizarea acestora (GBLR, pp. 265-269). 

 În GLRG nu se discută despre diateză, întrucât aceasta nu mai face 
obiectul programelor și manualelor școlare. 

 În concluzie, gramaticile moderne ale limbii române aprofundează și 
nuanțează descrierea sistemului limbii, impunând elemente de normare a 
limbii și utilizând termeni de specialitate noi, corespunzători unor concepte 
noi, definitorii pentru structura și funcțiile limbii vii, uzuale: diateza 
impersonală, restructurare / reorganizare ierarhică, pasivizare, 
impersonalizare ș.a. Cele mai multe asemenea construcții reiau și dezvoltă – 
prin derivare, compunere, conversiune – termeni vechi, iar în unele cazuri, 
se renunță definitiv (?) la asemenea sintagme (diateza reflexivă) sau se 
importă unii din lingvistica modernă internațională. 
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1. Prezentare generalǎ 
Apariţia în 2005 a Gramaticii limbii române, urmatǎ în 2008 de 

ediţia revǎzutǎ şi în 2010, de Morfosintaxa limbii române, volum ce 
actualizeazǎ informaţiile potrivit celor mai noi teorii lingvistice, a fǎcut ca 
abordarea diverselor fapte de limbǎ sǎ cunoascǎ o reinterpretare a acestora 
din perspectiva gramaticii moderne. 

Verbul, capitol important al morfosintaxei, este o clasǎ 
lexico-gramaticalǎ în perpetuǎ devenire. În mod firesc, tratatul academic îi 
dedicǎ acestuia partea cea mai amplǎ. Se observǎ atât tendinţa de aliniere la 
realizǎrile teoretice din spaţiul anglo-saxon şi american, cât şi cea de 
valorificare a lor, cu intenţia de a descoperi, dincolo de particularitǎţile 
fiecǎrei limbi, nişte fenomene lingvistice universale, cu denumirile 
corespunzătoare. Un exemplu ni-l oferǎ formele verbale nepersonale/ 
nonfinite, denumire existentǎ şi în celelalte limbi romanice (fr. les formes 
non finies du verbe, it. le forme non finite del verbo, sp. las formas 
nonfinitas del verbo) sau în englezǎ (nonfinite verbal forms/ verbals), cu 
sublinierea cǎ acestea nu au supin.  

GALR situeazǎ aceste forme în afara categoriei modului. Ele pot 
interesa pe cei preocupaţi de studiul limbii române datoritǎ 
comportamentului lor semantic şi sintactic, prin ambiguitatea unor structuri, 
prin interferenţa valorilor circumstanţiale, ca și prin viabilitatea unor poziţii 
sintactice, raportul cu alte clase de cuvinte, prin procesul locuţional.  

Considerate de Constantin Noica mijloace de redare a modulaţiilor 
fiinţei, modurile verbale reprezintǎ o sursǎ nebǎnuitǎ de expresivitate, în 
jurul lor se concentreazǎ însǎși dezbaterea cugetului cu el însuși. Zonele 
mai largi de viaţǎ umanǎ se petrec la alte moduri decât indicativul.1 

                                                 
1 Constantin Noica, 1987, p. 247. 
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Gramatiсa tradiţionalǎ сonsidеrǎ partiсipiul, infinitivuloc, gеrunziul şi 
supinul сa fiind moduri nеpеrsonalе, nеprеdiсativе alе vеrbului.  

 „Modurilе ocnеpеrsonalе şi nеprеdiсativе nu ехprimǎ pеrsoana şi nu 
formеazǎ ocprеdiсatul; aсеstе moduri nu au formе flехionarе сarе ocsǎ 
indiсе pеrsoana şi numǎrul şi au funсţiunе dе ocpǎrţi sесundarе dе pro-
poziţiе.”2 

 GALR lе ocnumеştе formе vеrbalе nеpеrsonalе (nеprеdiсativе sau 
nonfinitе). Εlе nu ехprimǎ sеmnifiсaţii modalе, dеoarесе nu indiсǎ 
atitudinеa vorbitorului în lеgǎturǎ сu aсţiunеa sau starеa ехprimatǎ dе ocvеrb. 
Тrǎsǎtura lor сomunǎ еstе „îndеpǎrtarеa, într-o mǎsurǎ mai marе sau mai 
miсǎ ocdе manifеstarеa prototipiсǎ a vеrbului.”3 

Мodurіle nеpеrsonalе şі nеprеdіϲatіvе sunt următoarele: 
- Ιnfіnіtіvul ,,еstе modul ϲarе dеnumеştе aϲțіunеa ехprіmatǎ dе vеrb, 

adіϲǎ еstе numеlе unеі aϲțіunі. Ιnfіnіtіvul țіnе prіn natura luі şі dе vеrb, şі 
dе substantіvе, putând avеa funϲțіunі sіntaϲtіϲе spеϲіfіϲе fіеϲǎrеіa dіntrе 
aϲеstе douǎ ϲatеgorіі. În lіmba românǎ ехіstǎ douǎ formе dе іnfіnіtіvе - una 
sϲurtǎ: a luϲra, şі una lungǎ: luϲrarе, ϲarе s-a substantіvіzat.”4 

- Ѕupіnul, ϲaraϲtеrіzat prіntr-un morfеm dе orіgіnе prеpozіţіonalǎ 
(dе obіϲеі): dе, dar şі: la, pеntru, dupǎ, dіn. Estе іnvarіabіl şі ехprіmǎ 
proϲеsul în ϲhіp gеnеraloс, abstraϲt, dar dеzіdеratіv (numеlе proϲеsuluі, 
asеmеnеa іnfіnіtіvuluі), cf. „Вun dе pus la ranǎ”; „...lеmn dе ars pе foc”. 
Ѕupіnul dеnumеştе ,,aϲțіunеa vеrbală, ϲomportându-sе ϲa un іnfіnіtіv lung, 
dеϲі ϲa un substantіv vеrbal, dar şі ϲa un vеrb.”5 

- Рartіϲіpіul, caractеrіzat prіn morfеmеlе: -at, -іt, -ut şі -s, îşі 
modіfіϲǎ forma dupǎ gеn, numǎr şі ϲaz (aϲord ϲu substantіvul dеtеrmіnat 
sau la ϲarе sе rеfеrǎ: asfalt nеtеzіt, pǎturǎ nеtеzіtǎ) şі ехprіmǎ proϲеsul ϲa o 
însuşіrе a unuі obіеϲt (ϲa un adϳеϲtіv): Тіmpul pіеrdut nu sе maі întoarϲе. 
Dеϲі, еl dеnumеştе aϲțіunеa sufеrіtǎ dе un obіеϲt. 

- Gеrunzіul, ϲaraϲtеrіzat prіn morfеmul -іnd -(î)ând / sufіхе modalе, 
prіn formǎ іnvarіabіlǎ şі ехprіmǎ proϲеsul în dеsfǎşurarе sau înϲhеіat, în 
ϲhіp dе ϲaraϲtеrіstіϲǎ ϲіrϲumstanţіalǎ / dеϲі sіmіlar advеrbuluі. Еl еstе forma 

                                                 
2 Gramatica limbii române, vol. I, 1966, p. 216.  
3 Gramatica limbii române, 2008, p. 483. 
4 Ibidem, p. 224. 
5 Ibidem, p. 233. 



55 

vеrbalǎ ϲarе ехprіmǎ o aϲțіunе în dеsfǎşurarе, fǎrǎ a sе rеfеrі prеϲіs oсla 
momеntul vorbіrіі. 

 Ѕеmnеlе сǎ infinitivul, partiсipiul, gеrunziul şi supinul şioc-au 
piеrdut parţial natura lor vеrbalǎ sunt: oc 

 Ѕub aspесt sеmantiсo-еnunţiativ, aсеstе formе ocvеrbalе îşi piеrd 
autonomia în сomuniсarе. Grupurilе sintaсtiсе ocavând сa сеntru un vеrb la 
infinitiv, partiсipiuoc, gеrunziu sau supin nu posеdǎ сapaсitatе prеdiсativǎ. 
ocAstfеl, pеntru a funсţiona autonom, ele сеr prеzеnţa unui suport vеrbal la 
o formǎ vеrbalǎ pеrsonalǎ,  сarе sǎ lе asigurе сapaсitatе prеdiсativǎ şi 
anсorarе situaţionalǎ. 

De eхemplu, construсţiilе dе tipul: Ajuns ocMihai la şсoalǎ, Roсhia 
сumpǎratǎ dе mama, A luсra în strǎinǎtatе sunt imposibilе сa grupuri 
autonomеoc. Εlе vor dеvеni еnunţuri numai în rеlaţiе сu ocun suport vеrbal la 
o formǎ pеrsonalǎ. Ajuns Mihai la şсoalǎ, a aflat vеstеa. Mi-a plǎсut roсhia 
сumpǎratǎ dе mama. A lucra în străinătate implică sacrificii. 

 Ѕub aspесt flехionar, aсеstе formе vеrbalе piеrd flехiunеa dе 
numǎr, dе pеrsoanǎ şi, сu ехсеpţia ocinfinitivului, şi flехiunеa tеmporalǎ, 
aсomodându-sе la valorilе ехprimatе dе vеrbul-suport. 

 Ѕub  aspесt sintaсtiс, au сapaсitatеa dе a apǎrеa simultan сa 
tеrmеni subordonaţi, dar şi сa сеntrе dе ocgrup. Сa tеrmеni subordonaţi, intrǎ 
în сomponеnţa unor grupuri sintaсtiсе difеritе (ɢV, ɢadj, ɢN). Сa сеntrе dе 
grup, atrag еlе însеlе difеritе сomplеmеntе (inсlusiv subiесt), сǎrora lе 
ocimpun rеstriсţii dе сaz sau dе prеpoziţiе.  

ocDe eхemplu, în сonstruсţiilе: Poţi plесa aсum  aсasǎ, Ѕimtе vеnind 
o brizǎ uşoarǎ dinsprе marе, formеlе nеpеrsonalе plесa (infinitiv) şi vеnind 
(gеrunziu) apar сa tеrmеni dеpеndеnţi faţǎ dе rеgеnţii la o formǎ vеrbalǎ 
pеrsonalǎ poţi şi simtе, oсupând poziţia dе сomplеmеnt dirесt. În aсеlaşi 
timp, în сalitatе dе сеntrе dе grup sintaсtiс (ɢV), fiесarе сеrе сâtе douǎ 
poziţii sintaсtiсе.  

Formеlе vеrbalе nеpеrsonalе sе сaraсtеrizеazǎ prin atragеrеa sprе 
altе сlasе lехiсogramatiсalе (sprе substantiv, adjесtiv sau advеrb). 
Сonvеrsiunеa nu еstе сomplеtǎ, aсеst luсru сonfеrindu-lе o naturǎ 
intеrmеdiarǎ: 

- infinitiv – vеrb şi substantiv; 
- partiсipiu – vеrb şi adjесtiv; 
- gеrunziu – vеrb şi advеrb; 
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- supin – vеrb şi substantiv şi, în сazuri mai rarе, adjесtiv sau 
advеrb. 

Niсiuna dintrе formеlе vеrbalе nеpеrsonalе nu sе idеntifiсǎ intеgral 
сu trǎsǎturilе prototipiсе alе vеrbului, şi niсi сu trǎsǎturilе сlasеlor sprе сarе 
sе oriеntеazǎ. Astfеl, еlе nu sunt niсi vеrbе prototipiсе, dar niсi substantivе, 
adjесtivе sau advеrbе.  

Inсludеrеa aсеstor formе în paradigma vеrbului, şi nu a сlasеlor sprе 
сarе sе oriеntеazǎ şi сu сarе au în сomun o sеriе dе trǎsǎturi, nu arе o 
ехpliсaţiе morfologiсǎ, dеoarесе, сu miсi ехсеpţii, toatе piеrd trǎsǎturilе 
flехionarе dе tip vеrbal. Apartеnеnţa lor la сlasa vеrbului poatе fi ехpliсatǎ 
din punсt dе vеdеrе sintaсtiс şi sеmantiсo-sintaсtiс, fiindсǎ trǎsǎturilе 
sintaсtiсе şi rolurilе sеmantiсе alе grupurilor сrеatе în jurul lor sunt dе tip 
vеrbal. Indirесt, intеrvinе şi ехpliсaţia morfologiсǎ. Сhiar daсǎ şi-au piеrdut 
trǎsǎturilе flехionarе vеrbalе, nu lе dobândеsс (сu ехсеpţia partiсipiului) pе 
сеlе alе сlasеlor sprе сarе migrеazǎ.6  

Infinitivul, partiсipiul, gеrunziul şi supinul, сa formе nеpеrsonalе / 
nеprеdiсativе alе vеrbului sе difеrеnţiazǎ prin: 

 ехprеsiе (trеi dintrе еlе au formе proprii, сu sufiхе spесifiсе, iar 
douǎ [supinul şi partiсipiul] prеzintǎ formе omonimе; 

 tiparеlе sintaсtiсе (tipul dе сontехtе) în сarе apar; calitatеa dе 
сomponеnt dеpеndеnt în сadrul еnunţului sе manifеstǎ difеrit dе la o formǎ 
la alta; 

 gradul dе îndеpǎrtarе dе сlasa vеrbului.  
Infinitivul şi gеrunziul pǎstrеazǎ сеlе mai multе trǎsǎturi dе tip 

vеrbal: 
- îşi pot ataşa сlitiсе pronominalе; 
- partiсipǎ la opoziţiilе dе diatеzǎ şi primеsс formе distinсtе dе 

diatеzǎ; 
- pǎstrеazǎ posibilitǎţilе сombinatorii dе tip vеrbal, pot sǎ aibǎ 

subiесt propriu. 
Partiсipiul şi supinul sе îndеpǎrtеazǎ mai mult dе сlasa vеrbului. 
 gradul dе nominalizarе şi dе divеrsifiсarе a trеptеlor dе 

nominalizarе. Aсеastǎ trǎsǎturǎ sе rеfеrǎ doar la infinitiv şi supin, сarе au 
migrat sprе сlasa numеlui. Infinitivul şi supinul sе dеosеbеsс întrе еlе сa 

                                                 
6 GALR 1, 2008, pp. 483-484. 
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grad dе nominalizarе, supinul fiind „mai nominal” dесât infinitivul. O formǎ 
a infinitivului şi una a supinului (infinitivul lung şi supinul substantivizat) sе 
сomportǎ flехionar сa niştе substantivе, сееa се dеtеrminǎ inсludеrеa lor în 
сlasa substantivului (darе, firе, dе spǎlatul, dе fǎсutul, еtс.). 

Formele secunde dе infinitiv şi, rеspесtiv, dе partiсipiu (infinitivul 
sсurt şi supinul vеrbal) sunt „mai puţin nominalе”. Тrǎsǎtura lor еsеnţialǎ 
aceea еstе dе a nu primi mǎrсilе flехionarе alе substantivului şi, în aсеlaşi 
timp, inсapaсitatеa lor dе a primi un artiсol. Difеrеnţa privind gradul dе 
nominalizarе a сеlor douǎ formе vеrbalе dеtеrminǎ, pе dе o partе, 
inсludеrеa infinitivului lung şi a supinului artiсulat în сlasa substantivului 
iar, pе dе altǎ partе, inсludеrеa infinitivului sсurt şi a supinului vеrbal în 
сlasa vеrbului. Сu toatе aсеstеa, сеlе douǎ formе vеrbalе nеpеrsonalе nu 
sunt niсi substantivе autеntiсе, niсi vеrbе autеntiсе.7 

 

2. Infinitivul  
Infinitivul este modul care denumeşte acţiunea exprimatǎ de verb, 

adicǎ este numele unei acţiuni. Infinitivul ţine, prin natura sa, şi de verb, şi 
de substantiv, putând avea funcţii sintactice specifice acestor douǎ pǎrţi de 
vorbire. Din acest motiv este încadrat de gramatica modernǎ în categoria 
formelor verbale non-finite pentru cǎ nu exprimǎ atitudinea vorbitorului în 
legǎturǎ cu evenimentul exprimat prin verb şi nu poate constitui enunţuri de 
sine stǎtǎtoare8. Dintre diversele întrebuinţǎri ale infinitivului, unele ţin de 
natura sa verbalǎ (prezenţa sa în forme verbale compuse: viitorul şi 
condiţionalul-optativ prezent; folosirea cu valoarea unor moduri pesonale), 
dar multe – de cea substantivalǎ (faptul cǎ în mod curent poate avea funcţia 
oricǎrei pǎrţi de propoziţie cu excepţia predicatului). Construirea sa cu 
prepoziţii și cu locuţiuni prepoziţionale este legatǎ tot de natura 
substantivalǎ a modului infinitiv. 

Forma verbalǎ nepersonalǎ de infinitiv este folositǎ şi cu valoarea 
altor moduri: 

• cu valoare de imperativ, numai în propoziţii principale, unica 
situaţie în care infinitivul are funcţie de predicat: A nu se rǎsturna! 

                                                 
7 GALR 1, 2008, p. 485. 
8 Gheorghe Constantinescu-Dobridor, 2001, p. 212. 
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• cu valoare de indicativ, numai ca verb dependent, în construcţii 
nerecomandabile: Pretinde a şti = cǎ ştie. 

• cu valoare de ɡerunziu numai ca verb dependent, în construcţii ca: 
Am obosit a spune = spunând sau Începe prin a demostra = demonstrând. 

Legǎtura ȋntre infinitiv și regent este realizatǎ folosind alte prepoziții 
(la, pȃnǎ, fǎrǎ, pentru), iar acesta apare cu marca a, exceptând construcțiile 
cu verbul a (se) putea. 

De remarcat este faptul cǎ verbul la infinitiv poate avea subiect, 
complemente, circumstanțiale: Pȃnǎ a veni tu astǎzi acasǎ, mi-a fost bine; 
dar și nume predicativ: A fi responsabil nu e ȋntotdeauna ușor. Se pot naște 
ambiguitǎți ȋntre subiectul infinitivului și cel al verbului regent Pȃnǎ a veni 
(eu/tu) astǎzi acasǎ, mi-a fost bine.  

Dacǎ se folosește ȋn structura unor ȋndemnuri, rugǎminți sau 
avertismente impersonale, infinitivul este independent și poate dezvolta 
enunțuri de sine stǎtǎtoare, fiind asemǎnǎtoare unor predicate cu valoare 
imperativǎ afirmativǎ sau negativǎ: 

A se evita contactul cu ochii!  
A nu se arunca ȋn foc! 
A se respecta cantitǎțile prescrise! 
Ȋn gramaticile actuale se constatǎ cǎ nu doar infinitivul este cel care 

realizeazǎ o anumitǎ funcție sintacticǎ, ci un ȋntreg grup verbal cu infinitiv 
drept centru, însoțit de subordonații sǎi, sau un grup prepozițional, ce 
include grupul verbal: 

- Ȋncearcǎ a renegocia mǎsurile impuse. 
- Dorește a relansa afacerea anului. 
- Repetǎ pentru a memora. 
- Muncește pentru a avea. 
Cȃnd infinitivul este subiect, poate avea deopotrivǎ complement 

direct și indirect: A-i spune adevărul ar fi riscant. Ȋn exemplul Vine timpul 
de a ȋnțelege omenirea ce-i minciuna și ce-i adevǎrul, calitatea de atribut al 
infinitivului este evidentǎ, determinând substantivul timpul; tot infinitivul 
are ca subiect substantivul omenirea și este element regent pentru cele douǎ 
subordonate completive directe. 

Infinitivul poate fi echivalat de cele mai multe ori de conjunctiv, fapt 
ce-l apropie de modurile personale: 

A picta/Sǎ pictezi e relaxant. 
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A ierta nu ȋnseamnǎ a uita/ sǎ uiți. 
Ȋncearcǎ a renegocia/ sǎ renegociezi mǎsurile impuse. 
Se referǎ la a impozita/ sǎ impoziteze orice venit. 
A vorbit cu mine pânǎ a intra/ sǎ intre ȋn examen. 
Ȋși exprimǎ opinia fără a gândi/ sǎ gândeascǎ. 
Repetǎ pentru a memora/ sǎ memoreze. 
Gȃndul de a fura/ sǎ fure nu-i dă pace. 
 

3. Participul 
„Partiсipiul еstе modul сarе dеnumеştе aсţiunеa sufеritǎ sau 

îndеplinitǎ dе un obiесt şi arе valoarе dе adjесtiv.”9 
GALR nu inсludе partiсipiul în сatеgoria gramatiсalăa modului, 

сonsidеrându-l „o formǎ vеrbală nеpеrsonală / nеprеdiсativă a vеrbului a 
сǎrеi сaraсtеristiсǎ еstе сomportamеntul intеrmеdiar întrе adjесtiv şi 
vеrb.”10  

Тrǎsǎturilе prin сarе partiсipiul sе apropiе dе vеrb sunt: 
 flехiunеa dе tip adjесtival; 
 raportarеa obligatoriе la un rеgеnt nominal (substantiv, pronumе, 

numеral), сu сarе sе aсordǎ. 
 În utilizǎrilе adjесtivalе alе partiсipiului, struсtura formеi salе еstе: 
R + Ѕufpart + Dеsadj 

Dеsinеnţa adjесtivalǎ inсludе valorilе dе gеn, numǎr şi сaz, spесifiсе 
adjесtivului: сartеa furatǎ, unеi priеtеnе iubitе, poеziеi învǎţatе, еtс. În 
limba românǎ aсtualǎ, sе manifеstǎ tеndinţa dе piеrdеrе a mǎrсii dе сaz, 
trǎsǎturǎ сarе sе parе сǎ intrǎ şi în uzul limbii litеrarе, сând еstе vorba 
dеsprе atributе partiсipialе izolatе. 

Εхemplu: Au aсţionat împotriva aсеstеi fеtе intеligеntе, dar lеnеşе, 
lǎudatǎ prеa mult dе pǎrinţi. 

„Grupul vеrbal (GV) rеprеzintǎ o partе сomponеntǎ a еnunţului, 
organizatǎ în jurul unui сеntru vеrbal (la o formǎ pеrsonalǎ sau 
nеpеrsonalǎ) şi alсǎtuitǎ din vеrbul-сеntru şi toţi сonstituеnţii lеgaţi 
sintaсtiс dе aсеsta, adiсǎ aсеi tеrmеni сarе satisfaс o valеnţǎ (o posibilitatе 
сombinatoriе) a vеrbului сеntru.”11 

                                                 
9 Mioara Avram, 1997, p. 167.  
10 GALR 1, 2008, p. 498.  
11 GALR 2, 2008, p. 47. 
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 În сazul în сarе сеntrul grupului еstе o formǎ vеrbalǎ nеpеrsonalǎ 
(partiсipiul), grupul în totalitatе dеvinе sintaсtiс dеpеndеnt şi sе intеgrеazǎ, 
сa grup subordonat, în сomponеnţa altui grup sintaсtiс. Un grup сu сеntru 
vеrb la partiсipiu arе autonomiе sintaсtiсǎ, dеoarесе îşi pǎstrеazǎ 
posibilitǎţilе сombinatorii alе vеrbului, dar еstе lipsit dе autonomiе 
сomuniсativǎ, nеputând îndеplini funсţia dе prеdiсat al еnunţǎrii. Pеntru a 
obţinе autonomia în сomuniсarе, un astfеl dе grup arе nеvoiе dе un suport 
sintaсtiс la formǎ pеrsonalǎ (Priеtеnul mеu еstе aprесiat astǎzi dе toţi.) 

În сееa се privеştе disponibilitatеa dе asoсiеrе сu divеrşi opеratori 
dе prеdiсativitatе, grupul partiсipial nu sе poatе ataşa dесât opеratorului 
pasiv (Εstе сunosсutǎ aсum dе toţi.) şi mai rar сеlui сopulativ (Dеvinе 
сunosсutǎ dе toţi.) 

Posibilitǎţilе dе înсastrarе sintaсtiсǎ a grupului partiсipial sunt 
ofеritе dе: 

 grupul nominal – ajutoarеlе trimisе dе guvеrn sinistraţilor; 
 grupul vеrbal: 
- dupǎ vеrbе сopulativе, în poziţia numеlui prеdiсativ – Εхemplu: 

Fеmеia еstе plесatǎ dе aсasǎ; 
- dupǎ opеratorul pasiv, formând împrеunǎ сu aсеsta un grup 

sintaсtiсo-еnunţiativ – Εхemplu: Εlеva еstе сhеmatǎ dе profеsor.  
Din punсt dе vеdеrе morfosintaсtiс, partiсipiul aparе în douǎ 

сontехtе distinсtе: partiсipiul invariabil şi partiсipiul variabil. 
Partiсipiul invariabil sе сonstituiе сa o subunitatе în сomponеnţa 

formеlor vеrbalе сompusе (pеrfесt сompus, viitor antеrior, сonjunсtiv 
pеrfесt, сondiţional pеrfесt, prеzumtiv pеrfесt şi infinitiv pеrfесt), fiind 
privat dе autonomiе morfosintaсtiсǎ: „lipsa autonomiеi morfologiсе a 
partiсipiului сarе faсе partе din struсtura formеlor vеrbalе analitiсе sе 
asoсiazǎ într-o maniеrǎ еvidеntǎ şi сu lipsa dе autonomiе sеmantiсǎ şi 
sintaсtiсǎ.”12 

Partiсipiul variabil, сaraсtеrizat prin autonomiе morfologiсǎ şi 
sintaсtiсǎ, prezintă, în tеoria sintaхеi românеşti, valoarе vеrbalǎ şi valoarе 
adjесtivalǎ13. În сontехtul diatеzеi pasivе, partiсipiul, dеşi еstе o formǎ 
variabilǎ, îşi bloсhеazǎ statutul dе unitatе sintaсtiсǎ autonomǎ, dеvеnind 
astfеl o subunitatе 
                                                 
12 G. G. Neamţu, 1986, p. 15. 
13 Gabriela Panǎ Dindelegan, 2003, p. 117. 
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 Având un сomportamеnt dublu, dе vеrb sau adjесtiv, partiсipiul 
aparе în struсturi sintaсtiсе difеritе, spесifiсе сеlor douǎ сlasе gramatiсalе 
pе сarе lе rеprеzintǎ. 

 

4. Gerunziul  
Gerunziul este forma verbalǎ care exprimǎ acţiunea în desfǎşurare, 

fǎrǎ referire precisǎ la momentul vorbirii. Este lipsit de timpuri proprii, 
preluând de obicei semnificaţia modalǎ şi temporalǎ a verbului reɡent, faţǎ 
de care exprimǎ acţiuni simultane:  

• indicativ: Pofta vine mâncând (ne-a venit mâncând, are sǎ ne vinǎ 
mâncând); 

• conjunctiv : A început sǎ cânte, murmurând încet. 
• condiţional optativ: Stând aici, mi-ai fi de folos. 
• prezumitv: O fi plecat plânɡând. 
• imperativ: Pleacǎ, luându-ţi tot ce ai! 
• infinitiv: Nu se recomandǎ a citi mâncând. 
Fiind cel mai bogat ȋn sensuri circumstanțale, uneori nu se poate 

depista cu exactitate funcția sintacticǎ. Flora Șuteu prezintǎ un exemplu cât 
se poate de relevant din opera lui Creangǎ, prin ȋnlocuirea unei construcții 
gerunziale cu una predicativǎ14. Astfel, în enunțul dezvoltat ,,Vǎrul meu, 
fudulindu-se cu ciubotele cele nouǎ juca numai lȃngǎ fata vornicului”, 
gerunziul poate fi interpretat în diferite feluri. 

- Temporal: fudulindu-se era felul în care juca 
- Cauzal: fiindcǎ se fudulea 
- Temporal: ȋn timp ce se fudulea 
- Final: ca sǎ se fuduleascǎ 
- Atributiv: care se fudulea 
Forma gerunziului modal este deseori confundatǎ cu predicativul 

suplimentar, dezambiguizarea fǎcȃndu-se prin sensul lexical al verbelor la 
gerunziu și al verbelor ȋnsoțite: 

- Pleacǎ alergȃnd. (gerunziul caracterizeazǎ acțiunea verbului 
ȋnsoțit) 

- Pleacǎ surȃzȃnd. (gerunziul exprimǎ o acțiune simultanǎ cu a 
verbului ȋnsoțit) 

                                                 
14 Flora Șuteu, 1957, p. 15. 
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Apar cazuri când doar competența lingvisticǎ a vorbitorului poate 
diferenția circumstanțialul întrucât nuanțele diferite ale valorilor sintactice 
gerunziale nu sunt întru totul delimitate și pot fi ușor reinterpretate. Câteva 
exemple în acest sens: 

 circumstanțial temporal-cauzal  
Ex.: Și-a pierdut cheile, alergȃnd prin parc. 
,,N-are ochi acela care, hǎrțind pe alții ȋn mersul lor, nu vede 

groapa ȋn care cade.” (Nicolae Iorga) 

 circumstanțial temporal-condițional  
Ex: ,,Ascultȃndu-mǎ, o sǎ vǎ amintiți mereu de șerpii care se ȋntorc 

sǎ-și muște coada.” (Octavian Paler) 

 circumstanțial cauzal-temporal-condițional  
Ex.: ,,De data asta ne va lua sub cinci ore, cǎlǎtorind ȋntr-o ghiulea 

pe roți.” (Petru Popescu) 

 circumstanțial condițional-temporal  
Ex.: ,,Fiind teolog sau cinic, poți suporta istoria.” (Emil Cioran) 

 circumstanțial condițional-concesiv  
Ex.: Sincer fiind, te vor lǎsa sǎ pleci. 
 

5. Supinul  
Supinul denumeşte acţiunea verbalǎ, comportându-se ca verb, dar şi 

ca substantiv; el este sinonim cu infinitivul15. 
Supinul oscileazǎ ȋntre douǎ aspecte: 
- îşi pǎstreazǎ caracteristicile verbale atunci când are ca determinanţi 

complemente (complement direct - Se pregǎteşte de scris tema); 
- poate cǎpǎta caracteristici substantivale, îndeplinind funcţii 

sintactice specifice substantivului: subiect, nume predicativ, atribut, 
complement direct, circumstanțial de loc și de scop. 

Supinul nu are timpuri; asupra lui se rǎsfrânge valoarea temporalǎ a 
verbului regent.  

Exemplu: De învǎţat, învǎţ. (prezent) 
 De învǎţat, am învǎţat. (trecut) 
 De învǎţat, o sǎ învǎţ. (viitor) 

                                                 
15 Mioara Avram, 2001, p. 159. 
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 Din punct de vedere formal, supinul are aceeaşi formǎ ca participiul, 
deosebindu-se prin aceea cǎ nu este variabil şi este precedat obligatoriu de 
prepoziţia de. 

Exemple:  (de) repetat  
 La ora de muzicǎ avem de repetat douǎ cântece. (supin) 
 Cântecul repetat astăzi ȋmi rǎsunǎ în minte. (participiu) 
 (de) fǎcut  
 Elevii au de fǎcut un proiect important. (supin) 
 Proiectul fǎcut astǎzi mi-a aglomerat ziua. (participiu) 
Supinul este sinonim cu infinitivul, cu care concureazǎ în unele 

întrebuinţǎri, şi are, ca şi acesta, unele asemănări funcţionale cu 
substantivul. De natura substantivalǎ a supinului se leaɡă funcţiile sintactice 
pe care le poate îndeplini (subiect, nume predicativ, atribut, complement de 
diverse specii), precum şi faptul cǎ se construieşte cu prepoziţii. Prepoziţiile 
cu care se construieşte supinul sunt: de, dupǎ, în, la, pe, pentru, care fac 
legǎturi între: 

• verbe la supin şi substantive  
Ex.: maşinǎ de scris; dispozitiv pentru presat hârtia; 
• verbe la supin şi verbe de modalitate  
Ex.: Am de citit; Nu erau de gǎsit; 
• verbe la supin şi verbe de aspect  
Ex.: Terminǎ de citit; S-a pornit pe strǎnutat; 
• verbe la supin şi expresii verbale impersonale  
Ex.: E ɡreu de spus; E uşor de vǎzut; 
• verbe la supin şi alte verbe  
Ex.: Merɡe la vânat; S-a dus la scǎldat; Duc la reparat; 
• în structuri corelative de relaţie  
Ex.: De citit, a citit, dar n-a înţeles mare lucru. 
Nu este literarǎ folosirea supinului cu prepoziţia de dupǎ verbele a 

trebui și a merita (trebuie de fǎcut, în loc de: trebuie fǎcut/ meritǎ de vǎzut, 
în loc de: meritǎ vǎzut ). Se pune problema unui ,,supin neprepozițional, 
supin care, acomodându-se regentului, încorporeazǎ valoarea de diatezǎ 
[+Impersonal].’’16 Și totuși, existǎ posibilitatea unor construcții de genul ar 
trebui ceva de fǎcut/ s-ar merita ceva de spus. 

                                                 
16 GALR 2, 2005, p. 324. 
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Supinul se poate subordona unui verb (1), unui adjectiv (2) sau unui 
substantiv (3) și poate avea determinanți ai verbului, complemente și 
circumstanțiale: 

1. Merge la cules porumbul. 
2. Este bun de luat acasǎ. 
3. Cizmele de urcat pe munte s-au spart. 
În cazul în care ar primi articol, ca în exemplele de tipul Merge la 

culesul porumbului; Cizmele pentru urcatul pe munte, nici nu se mai pune 
problema de supin, ci de substantive provenite din acesta.  

Sub aspectul claselor gramaticale, trǎsǎturile supinului, 
neîndepărtându-se de ale celorlalte forme verbale nonfinite, îi pot atribui fie 
statut verbal, mai ales pe lângă un nominal în acuzativ (Are de rezolvat niște 
probleme), fie substantiv/formǎ ambiguǎ de verb-substantiv, mai ales în 
lipsa unor determinanți (Ce bine era la scǎldat!). 
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1. Preliminarii 
Studiul de față are un dublu caracter diacronic: a) pe de o parte, 

vizează istoricul cercetării faptelor de limbă referitoare la comportamentul 
adjectivului românesc, reflectat în lucrări mai vechi sau mai noi, clasicizate 
sau moderne, pe care le-am considerat importante pentru subiectul în 
discuție; b) pe de altă parte, am sintetizat imaginea evoluției adjectivului 
românesc, urmărind momentele-cheie din procesul evolutiv al limbii 
române: latina dunăreană, româna comună, dacoromâna comună și epoca 
veche (1521-1780).  

Pentru periodizare, pentru descrierea întregului subsistem adjectival, 
dar și pentru unele aspecte de detaliu, am folosit, în primul rând, cele două 
tratate academice de referință (ILR, Vol. I-II – 1965/1969; ILR, Vol. I – 
2018), rod al muncii unor colective de specialiști – universitari și cercetători 
români reuniți sub egida Institutului de Lingvistică al Academiei Române. 
Evident, am completat informațiile făcând apel atât la alte istorii sau 
gramatici istorice ale limbii române, precum cele scrise sau coordonate de 
Ovid Densusianu, Al. Rosetti, Constantin Frâncu, respectiv Florica 
Dimitrescu, Ion Gheție, precum și la diferite studii de detaliu, aparținând, de 
exemplu, lui Ștefan Găitănaru, Adinei Dragomirescu, Ralucăi Brăescu ș.a.  

 

2. Categoria comparației / intensității în latina 
dunăreană 

Printre particularitățile constituirii și ale funcționării sistemului 
adjectival românesc, în diacronie, categoria gramaticală a comparației/ 
intensității este îndelung discutată de specialiști. Autorii noului tratat 
academic (ILR I, 2018) consideră că latina realiza distincția între 
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intensitatea absolută (în lipsa unui termen de comparație), unde se 
încadrează pozitivul și superlativul absolut, și intensitatea relativă (în 
prezența termenului de comparație): comparativul1. 

Exprimarea comparativului și a superlativului se realizează mai ales 
prin: 

 mijloace sintetice: sufixarea cu -iŏr (m., f.), -iŭs (n.) la 
comparativ: calidior, -ius și -is-somo la superlativ: altissimus, fortissimus2.  

Florica Dimitrescu remarcă însă că, în timp, superlativele în -issimus 
se vor uza și vor fi traduse ca niște adjective la pozitiv3. 

Gabriela Stoica constată că pentru adjectivele a căror temă era 
terminată în -l sau -r, sufixul de superlativ -is-so-mo devine -rimus sau 
-limus, ca urmare a asimilării consoanei inițiale a sufixului de către 
consoana finală a temei: pulcherrimus, facillimus. Așa se explică motivul 
pentru care cercetătoarea reliefează prezența unei subclase distincte ca 
formă, ce cuprinde numai șase adjective (de fapt, trei perechi antonimice, 
dintre care opusul „pozitivului” este format prin derivare prefixală): 
facilis/difficilis, gracilis, humilis, similis/dissimilis4.  

 utilizarea unor sufixe identice, dar cu supletivism: bonus, -a, -um: 
melior, -ius (comparativ); -so-mo: pessimus; -to-mo: optimus (superlativ). 

 construcții analitice, cu adverbele magis și plus pentru comparativ 
(magis tristis, plus infesta), respectiv maxime, multum, bene, male, pulchre, 
oppido, vehementer, mirifice, fortiter, forte etc. pentru superlativ.  

În ILR I (2018), se arată că în latina clasică complementul 
comparativului era exprimat sintetic, prin selecționarea unui ablativ fără 
prepoziție, ori analitic, printr-o structură din componența căreia face parte 
adverbul quam. Din latina vulgară și târzie, formele sintetice sunt înlăturate 
și înlocuite cu variante analitice: prepozițiile de, ab + acuzativ/ablativ 
(melior de aliquo „mai bun decât oricine”).  

Complementul superlativului relativ era similar, din punct de vedere 
formal, cu superlativul absolut (chiar și cu comparativul din latina vulgară) 
și se exprima atât sintetic, prin selecționarea unui genitiv partitiv: optimus 
omnium (redarea sintetică prin genitivul partitiv va dispărea după ce 

                                                 
1 ILR I, 2018, p. 148. 
2 ILR I, 1965, pp. 141-142. 
3 Florica Dimitrescu, 1978, p. 241. 
4 ILR I, 2018, p. 149. 
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ablativul și acuzativul se vor contopi nu doar formal, ci și funcțional), cât și 
analitic: ex + ablativ (optimus ex omnibus)/inter + acuzativ (optimus inter 
omnes), ultima structură fiind mult mai stabilă formal și semantic5. 

  

 3. Categoria comparației/intensității în româna comună  
Categoria comparației/intensității reprezintă chestiunea asupra căreia 

se apleacă cei mai mulți dintre istorici, fiind nelipsită descrierea 
principalelor instrumente analitice cu ajutorul cărora se construiesc gradele 
de comparație în româna comună. În fapt, se perpetuează modalitățile de 
expresie analitică care se profilau în perioada latinei târzii. 

Exprimarea comparativului de superioritate are la bază tiparul latin 
magis + adjectivul la pozitiv, din care a rezultat perifraza din româna 
comună: ma(i) bunu, regăsită în toate dialectele românești: arom. ma(i) 
bunu; drom. mai bun; mr. mai bun; ir. mai bur6. 

Conform cercetătorilor actuali, gramaticalizarea construcției mai + 
adjectiv era doar într-o fază incipientă în româna comună, având în vedere 
că în dacoromâna veche adverbul mai (< lat. magis) apare până târziu atât ca 
lexem, cu sensul din latină „mai bine, mai mult”: „La-mă-veri și mai decât 
neaoa înrălbimă-voiu” (PH 43r/20)7, cât și ca morfem, element constitutiv 
în structura comparativului: „mult mai cinstită decât aurul” (CV 140/13)8. 

Un aspect abordat exclusiv în noul tratatul academic se referă la 
complementul comparativului, care se realiza în româna comună în manieră 
analitică: prepoziția de + Acuzativ, construcție frecventă în latina vulgară, în 
dacoromâna veche și prezentă în dialectele sud-dunărene: „mai frumoasă 
fată de aceasta n-am vădzut” (TM 147, 182)9. 

Gramaticienii din generația actuală remarcă frecvența structurilor 
complementului comparativ cu de în detrimentul celor cu decât în perioada 
dacoromânei, însă, treptat, construcția cu decât va lua locul celei cu de, care, 
în final, va ieși din uz10. 

                                                 
5 ILR I, 2018, pp. 150-151. 
6 ILR I, 2018, p. 394. 
7 ILR I, 2018, p. 395. 
8 Ibidem. 
9 ILR I, 2018, p. 395. 
10 Ibidem. 
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Superlativul absolut se construia în aromână cu adverbele multu și 
vîrtos (ar. vârtos dulțe „foarte dulce”), în timp ce dacoromâna opta pentru 
structura alcătuită din foarte și adjectivul la pozitiv, neatestată în aromână.  

Superlativul relativ era identic formal cu comparativul de 
superioritate și se diferențiau semantic doar contextual, prin prezența unui 
complement comparativ. Româna comună nu este perioada în care se 
definitivează o structură prototipică pentru superlativul relativ, însă era 
frecventă construcția alcătuită dintr-un pronume demonstrativ de depărtare, 
care nu avea încă funcția unui articol, ci doar valoare deictică, și adjectivul 
la comparativ de superioritate: acela mai mare(le)11. 

În dacoromâna secolului al XVII-lea, se conturează primele forme 
perifrastice, în care formanții cel, cea, cei, cele se atașează unui comparativ 
de superioritate. Se atrage însă atenția că structura astfel formată este una 
ambiguă nu doar semantic, ci și gramatical, deoarece formantul cel este 
departe de a fi fost gramaticalizat, el funcționa doar ca un „indice 
individualizat (de extragere a termenului comparat din mulțimea de 
elemente omogene)”12 . 

Istoricii limbii române observă că apropierea semantică dintre 
comparativul de superioritate și superlativul relativ se manifestă încă din 
latina vulgară și este pusă pe seama caracteristicii semantico-referențiale pe 
care o au în comun – includerea:  

„...raportarea comparativă la un element (grup sau individ) – 
termen secund al raportului comparativ”13.  

Gabriela Stoica subliniază situația excepțională din istroromână, 
în care comparativul de superioritate și superlativul absolut prezintă o 
formă identică, accentul fiind principala modalitate de dezambiguizare: 
dacă, în cazul comparativului, adjectivul este cel care poartă accentul, în 
ceea ce privește superlativul absolut, adverbul constitutiv måi este cel 
accentuat14. 

 

                                                 
11 ILR I, 2018, p. 397.  
12 Ibidem. 
13 ILR I, 2018, p. 150. 
14 Ibidem. 
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4. Categoria comparației/intensității din dacoromâna 
comună 

Categoria comparației/intensității nu înregistrează modificări 
notabile în raport cu perioada românei comune. Trăsăturile gradelor de 
comparație din perioada anterioară dacoromânei comune rămân, în mare 
parte, neschimbate. 

 Comparativul de superioritate păstrează structura analitică cu 
adverbul constitutiv mai15.  

 Inovația care poate fi pusă pe seama dacoromânei comune rezidă în 
modalitatea de exprimare a complementului comparativului cu decât, 
concurată de cea cu de, care vor fi utilizate în variație liberă și în secolul al 
XVI-lea.  

 Modalitățile de expresie analitică pentru comparativul de inferio-
ritate și de egalitate rămân negramaticalizate16. 

 Cele mai frecvente adverbe intensive cu ajutorul cărora se exprimă 
superlativul absolut în dacoromâna comună sunt mult(u), foarte și vârtos(u), 
atestate și în secolul al XVI-lea17. 

Cercetătorii actuali sunt de părere că în dacoromâna comună se 
cristalizează și alte instrumente analitice de redare a superlativului absolut, 
care justifică diversitatea lexical-expresivă ce caracterizează categoria 
intensității. Apar astfel noi construcții cu formanți de proveniență latină: 
tare (< lat. talis, -e): „ești tare fără de lege” (PH 44v); de tot, cu totul (lat. 
totus): „cea de tot folositoare [...] neguțitorie” (BB.1688 3/27); slavă veche: 
prea: „și văzu Domnezeu toate ce făcuse și era prea bune” (PO 15/31); 
maghiară: fără seamă; seamă < magh. szám: „și fără seamă tare plodit 
face-voi tine și din tine oameni voi tocmi” (PO 53/6)18. 

În dacoromâna comună, nu se definitivează o construcție analitică 
gramaticalizată specifică superlativului relativ. 

 Cât privește complementul superlativului relativ, se observă că este 
redat prin aceeași construcție analitică din latina vulgară (inter + Acuzativ), 
                                                 
15 Pentru structurile din documentele slavo-române, în care adverbul mai se atașează 
adjectivului sau adverbului slavon, vezi ILR I, 2018, p. 622. 
16 ILR I, 2018, pp. 622-623. 
17 Cercetătorii remarcă frecvența cu care apăreau în secolul al XVI-lea adverbele foarte și 
mult pentru redarea superlativului absolut. Adverbul foarte se va impune în fața lui mult și 
va deveni un instrument gramaticalizat de expresie a superlativului. 
18 ILR I, 2018, p. 623. 
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ce câștigase teren în fața unor alte modele sintactice prepoziționale și a 
genitivului sintetic: între/dintre + Acuzativ: „Dintr-alalți au fost mai drag 
ucenic lui H[risto]s” (N. Test. (1648), 104v)19. 

 

5. Categoria comparației/intensității în epoca veche 
(1521-1780) 

Problematica gradării, reprezentată atât de comparație, cât și de 
intensitate, suscită, în continuare, atenția istoricilor limbii, care au dezvăluit 
atât statutul operatorilor de gradare, cât și manifestarea deopotrivă 
gramaticală și semantică a structurilor gradate în limba română veche. 

Ștefan Găitănaru, în lucrarea Evoluția gradației adjectivale și 
adverbiale în limba română, inițiază o analiză distinctă și exemplificată cu 
fapte de limbă a gradelor de intensitate (pozitivul, intensivul și superlativul 
absolut) și a celor de comparație (comparativul de egalitate, de inegalitate și 
superlativul relativ). 

Conform autorului acestui studiu, pozitivul constituie forma de bază 
a adjectivului și exprimă o însușire necomparată, egală cu ea însăși, ceea ce 
plasează pozitivul, în schema logică a categoriei, la același nivel cu 
comparativul de egalitate, motiv pentru care, în limba veche, comparativul 
de egalitate apare fără expresiile semiadverbiale de comparație (tot așa de, 
la fel de...)20. 

Ștefan Găitănaru încadrează în categoria gradelor de intensitate, 
alături de pozitiv și de superlativul absolut, și intensivul, considerat „gradul 
median în configurația intensității”21.  

Potrivit specialistului, în limba veche apar foarte des construcții 
intensive ale comparativului la adjective și la adverbe, ca mijloace de 
intensificare a comparației: „Unii voru fi luminați, alții și mai luminați, cum 
grăiește apostolul” (CS, 45v/2-4); „dară încă mai rea iaste cînd purcede din 
lipsa și neștiința cuvintelor trebuitoare” (CO, Ist, 40/19-20).  

Superlativul absolut era exprimat în limba veche prin mijloace 
lexicale, fie negramaticalizate, fie parțial gramaticalizate, motiv pentru care 
operatorii de grad apar frecvent și autonom, ca adverbe propriu-zise: 

                                                 
19 Ibidem. 
20 Ștefan Găitănaru, 2015, p. 5. 
21 Ibidem, p. 6. 
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 prea: „la ai noștri prea iubiți și de la inimă frați” (1599, 
Târgoviște, DÎ, 111)22. 

În unele enunțuri, operatorul de intensitate fuzionează cu adjectivul: 
„Cinre e preamîndru și meșteru întru voi se arrate din bunră viață lucrul 
său întru blîndă preamîndrie” (CV. 1563-83: 63r)23.  

Raluca Brăescu subliniază că prea nu apărea doar ca marcă a 
intensității forte, ci și independent, ca adverb, utilizări care s-au perpetuat și 
în limba actuală: „și acei oamini prea se spământară” (PO. 1582: 65)24. 

 foarte (al cărui etimon este adverbul latinesc forte, corespondent al 
adjectivului fortis25) apare frecvent postpus numelui: „moșii mării sale, care 
fiind mică foarte” (RG, 202v/19-20).  

Foarte apărea inițial ca adverb modal, pe lângă verbe, având sensul 
de „tare” sau „mult”: „Foarte mă rog domnitale și Dumnezeu să te 
veselească” (DÎ. 1600: L)26. 

 mult (< lat. multum): Omul ce e mult pohtitor este mai păcătos de 
toată lumea” (FD. 1592-604: 595r), uneori și cu varianta mult prea, ce a 
rezistat până în zilele noastre în discursul religios (mult prea fericitul, 
cuviosul).  

Mult rămâne determinare adverbială, în limba literară, 
conservându-și valoarea de cuantificator: „a cîntat mult”27, tot așa cum în 
limba română veche, mult se folosea ca adverb și ca adjectiv: „și multă 
vreame trecu” (CV, 43r/4-5), „mult îmblă sufletul mieu” (PH, 119, 6)28, 
autonome din punct de vedere sintactic. 

 tare (< lat. talis): „tare sănteți așa triști” (PO, Bitia, 40/7). 
Adverbul tare se utiliza atât ca operator de grad, cât și autonom, ca adverb 
propriu-zis: „Și frații săi nu putea răspunde lui, așa tare se era spămîntați 
înaintea lui” (PO. 1582: 159)29. 

 destul (< prep. de + adj. sătul): „pămîntul înaintea lor destulu-i 
mult” (PO, Bitia, 34/21). 

                                                 
22 Constantin Frâncu, 2009, p. 49. 
23 Raluca Brăescu, 2015b, p. 67. 
24 Raluca Brăescu, 2015a, p. 114. 
25 Raluca Brăescu, 2015b, p. 62. 
26 Raluca Brăescu, 2015a, p. 113. 
27 Florica Dimitrescu, 1978, p. 242. 
28 Ștefan Găitănaru, 2015, p. 7. 
29 Raluca Brăescu, 2015a, p. 113. 
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Apar și construcții alternative pentru exprimarea intensității forte: 
 adverbul iute: „Doamne, coconul mieu zace în casă, slab, iute 

pățit.” (C, TE, 62r, p. 71)30.  
 adjectivul vârtos (< lat. virtuosus): „Nu era pre acel pământ 

necăiurilea pâine, că vârtos mare eră scumpeate” (PO. 1582: 167), care 
apărea și autonom, ca adverb: „Și sufletul mieu smintindu-se vârtos” (PH. 
1500-10: 4r)31. 

 structuri cu locuțiuni adverbiale sau cu adjective: „Mângâios și 
milostiv e Domnul în-lu<n>gu-rrebdător” (PH. 1500-10: 85r); „Traianu au 
adus apoi nesocotită mulțime de romani”. (CIst. 1700-50: 33r). 

 adjectivul desemantizat grei: „Fii omenești, pânră cându grei 
mânioși seți?” (PH. 1500-10: 2v)32. 

 construcții în care nominalul apare cu sau fără adjectiv, iar 
grupurile prepoziționale cu peste sau fără au o valență suplimentară de 
exces: „urgie fără de măsură” (CSV. 

1590-602: 44r); „nărod mestecat fără de 
număr mearse sus cu ei, oi și boi și dobitoace de multe fealure vârtos 
multe” (PO. 1582: 219); „dureare fără seamă” (CSXIV. 1609-18: 112v)33. 

 construcții prepoziționale cu adverbul tot: până de tot; întrutot, de 
tot, cu totul, variante ale compusului (a)totputernic/întrutot puternic ori 
(a)totțiitor/întrutot țiitoriu: „că așa iaste glasul lui Dumnezeu, întrutot 
putearnic” (Ev. 1642: 250)34. 

 expresii cu adverbele de cantitate atât/așa ori cât: „cum așa mare 
păcat ai vrut premine și pre țara mea a aduce” (PO. 1582:65)35. 

 repetarea adverbului foarte: „și să îmbogăți omul foarte, foarte” 
(BB, Fac. 47)36. 

 reluarea unui nominal prin forma de genitiv: „domnedzeul 
domnedzeilor” (CSXI. 1583-619: 91r)37. 

                                                 
30 Adrian Chircu, Adverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare 
adjectivală în limba română veche, în: Liliana Soare et alii (coord.), 2016, Studii de 
filologie. In honorem Ștefan Găitănaru, Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, pp. 
149-150.  
31 Raluca Brăescu, 2015b, p. 68. 
32 Raluca Brăescu, 2015b, p. 69. 
33 Ibidem.  
34 Raluca Brăescu, 2015b, pp. 70-71. 
35 Raluca Brăescu, 2015b, pp. 71-72. 
36 Constantin Frâncu, 2009, p. 276. 
37 Raluca Brăescu, 2015b, pp. 74-75. 
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 reiterarea adjectivului: „Acea mare mare și largă, – aciia gadine ce 
nu li-i numărul, jigănii mici și mari” (TE, p. 202)38. 

 construcții comparative (false comparative): „Și era ageri ca 
vântul” (A. 1620: 21v)39. 

 tiparele: adjectiv + de + adjectiv: „Ion Vodă era minunat de om 
bun” (NL.~1750-66: 284) ori adverb + adjectiv: „au giumătate de hotar 
deplin stâlpită” (DRH.A. 1645: 23)40. 

În orice caz, se înmulțesc într-un mod impetuos construcțiile cu 
neologisme legate de adjectiv prin prepoziția de: extrem de bun, excepțional 
de fin pentru redarea intensității forte41. 

Despre comparativul de egalitate, Raluca Brăescu afirmă că nu 
exista în textele vechi în forma pe care o are actualmente, însă apar diverse 
îmbinări libere pentru exprimarea gradului: asemene + adjectiv + cu; 
așiderea + adjectiv; tot într-o măsură de + adjectiv; de protivă + adjectiv: 
„uliță dreaptă și tot într-o măsură de lată să ducea” (CII~1705: 106v)42. 

Exprimarea comparativului de superioritate se realizează cu 
adverbul mai: „du-te de la mine, că de mine cu mult mai putearnic te-ai 
făcut” (PO. 1582: 86)43. 

Specializarea lui mai pentru redarea comparativului de superioritate 
este un amplu proces care se desfășoară pe parcursul secolelor al XVI-lea – 
al XVII-lea, în mai multe etape: dispariția unității coocurente (camai) și a 
unității adverbiale mai care avea sens lexical deplin (modal). 

Complementul comparativ este realizat mai ales de grupări 
prepoziționale al căror centru îl constituie prepozițiile de, decât și ca: „Sînt 
cuvinte mai dragi decât aurul și de argintul și de pietrile cele scumpele și 
sînt mai dulci decât miarea și strediia” (CC2, 218). 

În texte din secolul al XVII-lea, sunt tot mai frecvente construcțiile 
comparative cu ca, care vor fi înlocuite treptat de cele cu decât, atât în limba 
vorbită, cât și în cea literară: „Și nu iaste alta mai de folos și mai 
înfrîmsețată, ca dragostea ceaia nefățarnica” (CC2. 1581, 140)44. 

                                                 
38 Ștefan Găitănaru, 2015, p. 9. 
39 Raluca Brăescu, 2015a, p. 115. 
40 Raluca Brăescu, 2015b, p. 78. 
41 Florica Dimitrescu, 1978, p. 242. 
42 Raluca Brăescu, 2015b, p. 106. 
43 Raluca Brăescu, 2015a, p. 117. 
44 Raluca Brăescu, 2017, p. 5. 
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Construcția gramaticalizată a comparativului de inferioritate din 
limba actuală (mai puțin + adjectiv) apare sporadic în textele din secolele al 
XVI-lea și al XVII-lea, dar se utilizau alte structuri prin care era obținută 
această funcție: gradarea (prin comparativul de superioritate, a adjectivului 
la forma negativă): „pre acea ați venit, cum să vedeți unde e țara mai 
netare” (PO. 1582: 147)45. 

Raluca Brăescu arată că procesul de gramaticalizare a structurii 
perifrastice a superlativului relativ din limba actuală (cel mai + adjectiv + 
din (den)/dintre) apare sporadic până în secolul al XVIII-lea și nu poate 
afirma cu tărie că exemplele excerptate din textele vechi redau structura 
actuală superlativului relativ sau sunt doar libere îmbinări între comparativ 
și demonstrativul cel: „Ștefan, fratile cel mai mare” (ULM.~1725: 20)46. 

Așadar, așa cum am precizat inițial, faptele de limbă referitoare la 
particularitățile comportamentale morfosintactice și semantice ale 
adjectivului au fost prezentate în diacronie, în momente-cheie din procesul 
evolutiv al limbii române: latina dunăreană, româna comună, dacoromâna 
comună și epoca veche (1532-1780).  

Ni se pare astfel oportună decizia istoricilor de a refuza să realizeze 
distincția dintre sincronie și diacronie, din moment ce aceste două aspecte 
se îmbină continuu, iar sincronia devine, la un moment dat, parte din 
diacronie, odată cu traversarea unei alte etape din evoluția limbii:  

„...„prezentul”, în fiecare clipă a dezvoltării limbii, devine „trecut”, 
un trecut apropiat sau foarte apropiat, este adevărat, dar tot „trecut”47. 
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Multe dintre structurile care apar în denumirea numelor de locuri 
imaginare din basmele românești sunt înzestrate şi cu o puternică valoare 
expresivă. Din acest motiv, credem că se impune identificarea unor fapte de 
stil recurente cu rezonanţă în denumirile locurilor imaginare. Avem în 
vedere, însă, şi dorinţa creatorului de basm de a construi o imagine cât mai 
aproape de perfecţiune a spiritualităţii naţionale. Dacă structurile lingvistice 
imaginare despre care vom vorbi în lucrarea noastră se nasc din această 
dorinţă de a corecta, atunci românul trebuie să fi fost un perfecţionist în arta 
cuvântului, transformând realitatea închipuită într-o imagine perfectă, prin 
puterea cuvântului. Regăsim această idee şi în lucrarea De la local la 
universal. Spaţii imaginare şi identităţi în literatura pentru copii, în care P. 
Gh. Bârlea consideră că ,,imaginarul este o prelungire a realului, creată de 
spiritul uman nemulţumit de limitele sale.”1  

Prezenţa notelor expresive în indicele de nume, deloc discretă, se 
datorează formelor populare ale limbii, mult mai pătrunse de valori stilistice 
decât cele literare standard. Deşi se află exprimate în stare pură, aceste 
valori expresive par arhicunoscute la prima lectură, atât datorită tipurilor de 
asociaţii mentale creatoare existente şi în gândirea omului modern, cât şi 
datorită convenţiilor generale ale basmului. Totuşi, limbajul primar este mai 
autentic, deoarece porneşte dintr-o necesitate. Multe dintre cuvintele şi 
expresiile selectate de povestitorul popular pentru denumirea unor spaţii 

                                                 
1 P. Gh. Bârlea (coord.), 2006, De la local la universal. Spaţii imaginare şi identităţi în 
literatura pentru copii, Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, p. 13. 
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imaginare sunt folosite într-o manieră figurată2. Putem afirma, așadar, că în 
numele de locuri imaginare se regăsesc structuri cu implicaţii stilistice, a 
căror autenticitate poate fi foarte uşor probată. Vom discuta aspectele 
semnificative ale acelor denumiri care îndeplinesc, pe lângă funcţia 
generatoare de sensuri, şi funcţia estetică în alcătuirea textului narativ.  

Încă de la început, am subliniat faptul că dinamica spaţiului imaginar 
acţionează ciclic, în etape relativ echilibrate. Această observaţie rămâne 
valabilă şi la nivelul structurilor figurate ale limbajului. Numele locurilor 
imaginare, prin imaginile poetice pe care le creează, contribuie în mare 
măsură la sporirea tezaurului stilistic pe care îl conţin basmele româneşti. 
Imaginile, a căror frumuseţe primordială este surprinsă în baza 
substantivală, se împodobesc pe parcurs prin trăsături specifice, operaţie 
mentală pe care G. Bachelard o numeşte ,,supraadăugare de multiple 
frumuseţi”3. Vom căuta, aşadar, expresiile sugestive din limba naturală a 
poporului, conţinute în denumirile spaţiilor imaginare. 

Asumându-ne această selecţie exigentă a exemplelor, exclusiv din 
lista numelor imaginare, vom grupa denumiri similare în jurul figurilor de 
bază din stilistica modernă. Comentariul propriu-zis al figurilor de stil se va 
realiza având ca reper atât Dicţionarul figurilor de stil4, o lucrare care 
încurajează actualitatea unui astfel de demers, cât şi Dicţionarul de Ştiinţe 
ale Limbii5. Materialul popular inedit asupra căruia vom opera analizele va 
completa suma de reprezentări mitice şi magice cu lemente de stil specifice, 
pentru că basmul nu se poate dispensa de valenţele stilistice ale limbii, cu 
toate că nu poate fi privit ca un produs exclusiv artistic. Acesta este şi 
motivul pentru care o astfel de abordare are un caracter limitat. 

În momentul construcţiei textului unui basm, se pune în discurs o 
întreagă lume imaginară. Denumirile spaţiilor imaginare sunt fragmente din 
această lume, redată, în opinia lui Gheorghe Vrabie, prin intermediul unor 

                                                 
2 Aspectul figurat al limbajului primar este comentat de Tzvetan Todorov, în cartea Teorii 
ale simbolului, 1983, pp. 316-322. Autorul prezintă aici şi opiniile lui G. Vicol, E. Renan şi 
O. Jespersen, care converg către aceeaşi concluzie, anume, că limbajul originar era 
constrâns, din cauza numărului mic de cuvinte existente, să facă apel la expresii figurate şi 
metaforice, ce aveau să constituie mai târziu întreaga bogăţie a poeziei. 
3 G. Bachelard, 1997, p. 69. 
4 Gh. N. Dragomirescu, 1995, Dicţionarul figurilor de stil. Terminologia fundamentată a 
analizei textului poetic, Bucureşti: Editura Ştiinţifică. 
5 DȘL, 2005, autori: A. Bidu-Vrănceanu, C. Călăraşu, L. Ionescu-Ruxăndoiu, M. Mancaş, 
G. Pană-Dindelegan, Bucureşti: Editura Nemira. 
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imagini cu valoare artistică deosebită, numite imagini-releu6. Vom prelua 
această denumire şi vom observa că, dintre imaginile-releu identificate de 
noi, epitetul substantivului ocupă un loc privilegiat, având numărul cel mai 
mare de ocurenţe în corpusul nostru. Argumentul hotărâtor al acestei 
frecvenţe sporite îl constituie baza substantivală a structurilor 
imaginare-nume de loc, a cărei expansiune începe, de obicei, printr-un 
determinant estetic. Valoarea estetică a determinantului este certificată de 
proba timpului, aşa cum crede Alexander Veselovski, atunci când vorbeşte 
despre Poetica subiectelor şi problematica ei: 

,,Cu cât o imagine – sau o asociaţie de imagini – se menţine în 
tradiţia omenirii pe o durată de timp mai îndelungată, cu atât suntem mai 
îndreptăţiţi să conchidem asupra caracterului ei estetic.”7 

Cele mai frecvente epitete apreciative conţinute în structura 
denumirilor imaginare fac trimitere directă la o lume închipuită. Ne referim 
la adjectivele-epitet din sfera miraculosului: fermecat, vrăjit, straşnic. Cele 
mai multe dintre ele se constituie în determinanţi ornanţi ai numelui de bază 
palat, aşa cum se observă verificând statistica de frecvenţă a cuvintelor:  

palatul cel fermecat/ palatul vrăjit (FPF, 184); 
palat straşnic (CNE, 106);  
palatul cel minunat (LB, 459); 
palatul cel frumos (LI, 328);  
palat înfricoşat (VMC, 86). 
În aceste structuri, epitetele restrâng extensiunea referenţială a 

substantivului-centru şi exprimă o proprietate care califică referentul într-un 
anume fel. Funcţia de calificare este bine evidenţiată în situaţia analizată: 
numele cu aceeaşi bază substantivală, palat, acceptă epitete diferite care 
califică în acelaşi fel locul: înfricoşat, fermecat, vrăjit. Sinonimia adjectivală 
ajută la indicarea aceluiaşi loc imaginar şi sporeşte capacitatea imaginativă. 

Epitetul generic al numelor de locuri care reflectă o realitate a 
spaţiului imaginar este, fără îndoială, cuvântul mare. Este interesant faptul 
că epitetul în discuţie nu apare niciodată singur, ci însoţit, cel mai adesea, de 
                                                 
6 Gh. Vrabie, 1986, p. 236, numeşte astfel imaginile care exprimă prin minimum de cuvinte 
un maximum de înţeles plastic, considerându-le imaginile-cheie din iconografia basmului 
românesc. În opinia autorului, ele se obţin prin asocierea unor simboluri cu aspecte de ordin 
lingvistic, pentru a forma un organism plastic.  
7 A. Veselovski, cap. ,,Introducere în poetica subiectelor şi problematica ei”, în: Poetică şi 
stilistică. Orientări moderne, 1972, pp. 441-450. 
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epitete din seria calificativelor cuantificabile: înalt, lung, lat, des, gros, 
puternic. După cum se poate constata, termenii care întregesc semnificaţia 
acestui adjectiv fac referire la structurarea pe orizontală şi pe verticală a 
spaţiului imaginar, încercând să-l cuprindă în totalitate. Dublarea sau chiar 
triplarea determinantului poate fi considerată, conform teoriei lui Jean 
Burgos8, o schemă de ,,umplere, de ocupare, de luare în stăpânire” a 
spaţiului textual: 

,,Totul se petrece ca şi când, prin umplerea spaţiului textual, întreg 
spaţiul ar putea fi în mod real ocupat. (…) A umple tot spaţiul înseamnă a 
ocupa în întregime prezentul.”9 

 Evidenţierea spaţiului plin are loc printr-o expansiune de imagini, pe 
care J. Burgos, în aceeaşi lucrare, o numeşte ,,constelaţie de imagini”, 
bazată pe scheme de organizare proprii. Fiecare epitet introdus în schema 
structurii lingvistice contribuie la creşterea spaţiului imaginar şi se grupează 
în jurul numelui de bază, într-o schemă de extindere, într-un joc al 
simetriilor, cu evident efect la nivel stilistic, imposibil de trecut cu vederea: 

împărăţie mare şi puternică (VMC, 83); 
pădure deasă şi naltă (TFB, 11); 
pădure mare şi deasă, naltă şi groasă, de era până în înaltul cerului 

şi lată de un capăt de lume până la celălalt (PFD, 381);  
munte înalt până la cer şi lung de la un capăt de lume la altul (PFD, 

381). 
Luând în discuţie epitetele compuse cu prefixul negativ ne-, 

observăm că, în generarea numelui menţionat, nu poate fi vorba despre o 
reprezentare negativă: 

cetatea nevăzută şi neauzită (VP, 225); 
păduri întunecate şi de picior neumblate (ZZ, 163). 
Din acest motiv, credem că rolul acestor epitete este de a crea un 

surplus de intensitate a simţirii, de a evidenţia ceva ce nu poate fi gândit, 
ceva fictiv, prin urmare, opus realităţii. 

                                                 
8 J. Burgos, 1988, pp. 170-209. În capitolul intitulat ,,Urzeala textului şi sintaxa 
imaginarului”, autorul dezvoltă principiile unei sintaxe a imaginarului şi identifică cele trei 
tipuri de scriituri care au la bază modurile de stabilire a relaţiilor dintre imagini: 1. Scriitura 
revoltei, prin care se se încearcă oprirea timpului şi fixarea lui în prezent; 2. Scriitura 
refuzului, care evidenţiază tendinţa profundă de respingere a timpului cronologic; 3. 
Scriitura progresului sau vicleşugului, care corespunde unei atitudini pozitive prin care se 
acceptă desfăşurarea cronologică inevitabilă.  
9 Ibidem, p. 190. 
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Prin analogie cu opoziţia ,,roşu/verde” pe care o remarcăm în 
generarea numelor unor personaje imaginare, precum Împăratul Roşu şi 
Împăratul Verde, putem considera că spaţiul imaginar este dominat de 
cromatica fundamentală dată de opoziţia alb/negru. Întregul sistem cromatic 
existent în basm este spectaculos, sub raport cantitativ. Dacă ne referim 
exclusiv la structura internă a numelor de locuri, observăm preferinţa 
creatorului către culorile pure. Ca epitete cromatice, alb şi negru10 
diferenţiază cele două lumi ale spaţiului imaginar: 

lumea albă (CR, 172; CV, 117);  
lumea neagră (PFD, 383).  
Ivan Evseev interpretează acest raport ca un ,,binom simbolic”11, 

esenţial lumii arhaice: 
,,În percepţia arhaică a lumii, opoziţia alb-negru (s.a.) avea rolul 

unui clasificator fundamental, ce se aplica la toate nivelurile valorizării 
vieţii.”12 

Valoarea sugestivă a celor două epitete este pusă în evidenţă şi în 
interiorul comparaţiei fântâna de marmură albă ca laptele (CI, 186) sau 
pentru evocarea uriaşului pericol pe care îl presupune parcurgerea unui 
spaţiu imaginar precum pădurea neagră (GV, 105). În proximitatea albului 
distingem rozul şi trandafiriul, culori utilizate pentru descrierea grădinilor 
miraculoase. 

În foarte puţine exemple se utilizează epitetul verde, pentru a 
determina substantivele din paradigma vegetală, Codrul Verde (G, 168) sau 
Dafinul Verde (BDF, 25), mai puţin frunzele pădurilor care sunt, de regulă, 
arămii, argintii sau aurii.  

O altă particularitate pe care o remarcăm la nivelul cromatic al 
construcţiei numelor de locuri este lipsa utilizării epitetului galben, aşa cum 
apare el în denumirile personajelor:  

Calul galbin de sub soare (FF, 100); 
Balaurul cel galben (VVB, 240).  
În exprimarea numelor de locuri se utilizează adjective care conţin în 

semantismul lor ideea strălucirii aurului sau strălucirea solară: luminată, 

                                                 
10 După cum se ştie, alb şi negru nu sunt culori, de fapt, decât în vorbirea uzuală. Din punct 
de vedere ştiinţific, termenii respectivi desemnează relaţiile semice [+ lumină], [- lumină]. 
11 Iv. Evseev, 1999, p. 18. 
12 Ibidem. 
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strălucită, aurită (şi cu formele populare intraurită, într-aurită), aşa cum se 
observă în numeroase exemple: 

lumea luminată (CR, 169);  
curţile strălucite ale Ilenei (ICC, 123); 
palaturi strălucite (LI, 327);  
palaturile aurite (TFB, 12);  
curţile de argint ale Pajurii (FP, 284);  
palatul strălucind (TFB, 11); 
lumea de aur (PCD, 248). 
În ceea ce priveşte expresia ,,lume luminată”, este vorba aici despre 

ceva mai mult decât un epitet care determină un substantiv care începe cu 
acelaşi grup de sunete, într-o eufonie de tip popular. De fapt, avem de-a face 
aici cu o adevărată figura etymologica, deoarece ambii termeni au un etimon 
comun, care a evoluat diferit, dar după un principiu coerent: lat. lumen, 
-inis, ,,lumină” devine în română atât lumină, cât şi lume. Spre deosebire de 
celelalte limbi romanice, româna nu l-a moştenit pe mundus, -is ,,lume, 
univers organizat, opus haosului primordial”, cf. lat. munditia, -ae, 
,,îngrijire”, preluând pentru respectivul concept termenul care înseamnă 
,,lumină”, cf. a ieşi la lumină, ,,a se naşte, a apărea, a se desăvârşi”. 
Spuneam mai sus că principiul funcţionează coerent, deoarece el poate fi 
urmărit şi în alte limbi. În limbile slave, de exemplu, svetlo înseamnă 
,,lumină” şi ,,lume”, de asemenea, dovadă a realităţii universaliilor 
lingvistice şi universaliilor gândirii.  

Aşadar, expresia din basmele şi legendele româneşti ar însemna 
,,lumea înluminată”, ,,lumea organizată”, opusă haosului începuturilor, şi 
reflectă un stadiu arhaic al evoluţiei limbii române. 

Pe de altă parte, explozia galbenului şi a strălucirii astrului generator 
de viaţă în structura numelor de locuri imaginare vizează principiul luminii 
solare. Ideea că la baza tuturor miturilor, credinţelor şi religiilor lumii stă 
cultul soarelui – idee pe care am comentat-o deja în altă parte a lucrării – s-a 
transformat într-o adevărată ,,teorie solară”, dezvoltată în cadrul 
comparatismului mitologic.13 

În multe exemple, epitetul se dublează sau chiar se triplează, până se 
ajunge la exprimarea lor în lanţ, obţinându-se adevărate descrieri ale locului: 

                                                 
13 Cf. P. Gh. Bârlea, 2007, pp. 22-26. 
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curţi mari, frumoase, făcute toate numai din aur şi argint (BSL, 39); 
palat de marmură ca laptele, lucie şi albă (FFL, 53);  
pădure mare, până-n cer şi deasă (FFZ, 27);  
pădure de aramă, cu copaci, pomi de aramă, cu frunze de aramă 

(ZZO, 256). 
Mai interesantă este, din punctul de vedere al impresiei puternice pe 

care o produce, asocierea de senzaţii prin epitetul sinestezic dulce, atribuit, 
fără excepţie, substantivului lapte. Problema sinesteziei – care aduce în 
ecuaţie o altă disciplină, psihologia – reuneşte cele două registre senzoriale, 
vizual şi gustativ. Această alăturare dă impresia că fiecare termen din 
structură este simbolul celuilalt. Într-adevăr, frecvenţa epitetului dulce se 
asociază unor termeni relativ stabili, împreună cu care formează numele: 

lac cu lapte dulce (PFF, 59); 
tău de lapte dulce (FP, 286);  
lăcovişte de lapte dulce (PT, 200).  
În exemplele de mai sus, observăm că baza substantivală devine mai 

puţin importantă şi că epitetul sinestezic este purtătorul simbolisticii, alături 
de cuvântul care denumeşte alimentul cel mai natural din lume. Laptele, ca 
şi analogul său în plan sinestezic, mierea, sunt considerate ,,deliciile 
intimităţii regăsite”14, prin urmare, structura creată desemnează un loc 
benefic. 

Epitetul antepus substantivului apare cu o frecvenţă foarte redusă în 
exemplele din indice, fapt ce semnifică opţiunea pentru plasarea detaliilor în 
segmentul imaginar al structurii. Acest tip de epitet poate lipsi din denumire, 
fără a-i modifica sensul, spre deosebire de epitetul dulce, discutat anterior, 
care întregeşte sensul structurii prin puterea simbolului conţinut: 

mult căutata ţară a zânelor (ICC, 102).  
Un alt epitet care apare frecvent în sintagmele localizatoare face 

referire la unicitatea locurilor imaginare. Acesta este redat exclusiv prin 
construcţii perifrastice, impuse de evoluţia limbii basmelor populare:  

palat cum seamăn pe lume să nu aibă (VMC, 85); 
palaturi cum nu mai văzuse el până atunci (FPF, 180). 
Aceste descrieri frazeologice alcătuiesc variante stilistice ale 

categoriei intensităţii, constituind forme expresive ale unor superlative: 

                                                 
14 Cf. G. Durand, 1977, p. 322. 
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palaturi strălucite (LI, 327);  
palaturi minunate (LB, 459);  
palaturi foarte frumoase (VMC, 82). 
În concluzie, în generarea numelor de locuri din basmele românești, 

folosirea epitetului prelungeşte în timp viaţa imaginilor create şi construieşte 
sensul structurii. Pentru că aparţine nucleului imaginar al structurii, înclinăm 
să credem că rolul epitetului este acela de a dezvolta progresiv spaţiul 
imaginar, prin dinamica limbajului, şi de a crea realităţi diferite, dilatând 
structura din care face parte. Epitetele constituie elemente integrante ale 
numelor de locuri şi reprezintă imaginile sensibile ale lumii reale, 
echivalentele unor ornamente plastice ale lumii create. Ele iau în stăpânire 
spaţiul textului şi exprimă, la nivelul verbal, acordul dintre realitate şi 
dorinţă. 

 

Sigle şi abrevieri 
BDF = Basmul cu fata din dafin, in: Basme române, Gh. Dem 
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Antologie, prefaţă şi bibliografie de Iulian Chivu, 1988, Bucureşti: Editura 
Minerva, pp. 209-215. 

CI = Ciobănaşul cel isteţ sau ţurloaiele blendei, in: Petre Ispirescu, 
Opere, 1971, vol. I-II. Ediţie îngrijită, note, variante, glosar şi bibliografie 
de Aristiţa Avramescu. Studiu introductiv de Corneliu Bărbulescu, 
Bucureşti: Editura Minerva, pp. 207-215.  
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Eminescu, 2003, Vol. I-II. Antologie şi prefaţă de Ioan Şerb. Text stabilit de 
Aurelia Rusu, Bucureşti: Editura ,,Grai şi Suflet-Cultura Naţională”, pp. 
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CR = Craivisin, fiul vacii, in: Basmul cu Soarele şi Luna. Antologie, 
prefaţă şi bibliografie de Iulian Chivu, 1988, Bucureşti: Editura Minerva, 
pp. 164-175. 

CV = Crîncu, vânătorul codrului, in: Ion Pop-Reteganul, Poveşti 
ardeleneşti, 1986. Ediţieîngrijită şi studiu introductiv de Vasile Netea, 
Bucureşti: Editura Minerva, pp. 116- 125.  
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FF = Din fată, fecior, in: Ion Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti, 
1986. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Vasile Netea, Bucureşti: 
Editura Minerva, pp. 97-107.  

FP = Fata Pajurii, in: Ion Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti, 1986. 
Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Vasile Netea, Bucureşti: Editura 
Minerva, pp. 282-287. 

FFL = Făt-Frumos din lacrimă, in: Antologia basmului cult 
românesc, Mihai Eminescu, 2003, Vol. I-II. Antologie şi prefaţă de Ioan 
Şerb. Text stabilit de Aurelia Rusu, Bucureşti: Editura ,,Grai şi Suflet – 
Cultura Naţională”, pp. 51-71.  

FFZ = Făt-Frumos zălogit, in: Ion Pop-Reteganul, Poveşti 
ardeleneşti, 1986. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Vasile Netea, 
Bucureşti: Editura Minerva, pp. 21-27.  

FPF = Cele douăsprezce fete de împărat şi palatul fermecat, in: Petre 
Ispirescu, Opere, 1971, vol. I-II. Ediţie îngrijită, note, variante, glosar şi 
bibliografie de Aristiţa Avramescu. Studiu introductiv de Corneliu 
Bărbulescu, Bucureşti: Editura Minerva, pp. 195-206.  

G = Greuceanul, in: Petre Ispirescu, Opere, 1971, vol. I-II. Ediţie 
îngrijită, note, variante, glosar şi bibliografie de Aristiţa Avramescu. Studiu 
introductiv de Corneliu Bărbulescu, Bucureşti: Editura Minerva, pp. 
185-194. 

GV = George cel Viteaz, in: Petre Ispirescu, Opere, 1971, vol. I-II. 
Ediţie îngrijită, note, variante, glosar şi bibliografie de Aristiţa Avramescu. 
Studiu introductiv de Corneliu Bărbulescu, Bucureşti: Editura Minerva, pp. 
111-121.  

ICC = Ileana Cosânzeana, din cosiţă floarea-i cântă, nouă-mpărăţii 
ascultă, in: Basmul cu Soarele şi Luna. Antologie, prefaţă şi bibliografie de 
Iulian Chivu, 1988, Bucureşti: Editura Minerva, pp. 96-123.  

LB = Legenda Beneşului, in: Ion Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti, 
1986. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Vasile Netea, Bucureşti: 
Editura Minerva, pp. 456-459.  

LI = Limir-Împărat, in: Antologia basmului cult românesc, Ioan 
Slavici, 2003, Vol. I-II. Antologie şi prefaţă de Ioan Şerb. Text stabilit de 
Aurelia Rusu, Bucureşti: Editura ,,Grai şi Suflet-Cultura Naţională”, pp. 
322-342.  
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PT = Poveste ţărănească, in: Petre Ispirescu, Opere, 1971, vol. I-II. 
Ediţie îngrijită, note, variante, glosar şi bibliografie de Aristiţa Avramescu. 
Studiu introductiv de Corneliu Bărbulescu, Bucureşti: Editura Minerva, pp. 
216-226.  

PCD = Pasărea cântă, domnii dorm, in: Ion Pop-Reteganul, Poveşti 
ardeleneşti, 1986. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Vasile Netea, 
Bucureşti: Editura Minerva, pp. 248-255. 

PFD = Petru, finul lui Dumnezeu, in: Ion Pop-Reteganul, Poveşti 
ardeleneşti, 1986. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Vasile Netea, 
Bucureşti: Editura Minerva, pp. 378- 388.  

TFB = Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, in: Petre 
Ispirescu, Opere, 1971, vol. I-II. Ediţie îngrijită, note, variante, glosar şi 
bibliografie de Aristiţa Avramescu. Studiu introductiv de Corneliu 
Bărbulescu, Bucureşti: Editura Minerva, pp. 5-13. 

VP = Voinicul Parsion, in: Ion Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti, 
Ion Pop-Reteganul, 1986. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Vasile 
Netea, Bucureşti: Editura Minerva, pp. 223-229. 

VMC = Voinicul cel cu cartea în mână născut, in: Petre Ispirescu, 
Opere, 1971, vol. I-II. Ediţie îngrijită, note, variante, glosar şi bibliografie 
de Aristiţa Avramescu. Studiu introductiv de Corneliu Bărbulescu, 
Bucureşti: Editura Minerva, pp. 85-99.  

VVB = Voinic-Verde-Busuioc, in: Basmul cu Soarele şi Luna. 
Antologie, prefaţă şi bibliografie de Iulian Chivu, 1988, Bucureşti: Editura 
Minerva, pp. 232-245.  

ZZ = Zâna Zânelor, in: Petre Ispirescu, Opere, 1971, vol. I-II. Ediţie 
îngrijită, note, variante, glosar şi bibliografie de Aristiţa Avramescu. Studiu 
introductiv de Corneliu Bărbulescu, Bucureşti: Editura Minerva, pp. 
178-184. 

ZZO = Zâna Zorilor, in: Antologia basmului cult românesc, Ioan 
Slavici, 2003, Vol. I-II. Antologie şi prefaţă de Ioan Şerb. Text stabilit de 
Aurelia Rusu, Bucureşti: Editura ,,Grai şi Suflet-Cultura Naţională”, pp. 
251-287. 
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1. Cadrul de lucru 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Dâmbovița (astăzi, departament de specialitate în cadrul 
Centrului Județean de Cultură Dâmbovița) a fost cea mai autorizată și 
productivă sursă de cunoaștere a evoluției culturii tradiționale din 
Dâmbovița, iar devenirea acesteia este un capitol important în istoria 
culturală a Dâmboviței actuale. La sfârșitul anilor 1960, fiecare județ 
găzduia o instituție nouă – Casa Creației Populare, ce continua activitatea 
căminelor culturale, însă într-o formă mult mai amplă. 

Prin tradiție, cultură, patrimoniu și istorie, județul Dâmbovița a 
constituit și continuă să constituie un excelent teren pentru afirmarea și 
stimularea forțelor creatoare în domeniul culturii.  

 

2. Alcătuirea corpusului de cercetare 
În anul 2010, se înființa Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și, 

astfel, se năștea o instituție nouă, care se hrănea din zestrea etnografică a 
județului și din tradiția culturală a zonei. În aceste condiții, Cabinetul de 
documentare „Constantin Manolescu” a continuat să fie locul în care 
numeroase materiale de arhivă, cercetări de teren, studii științifice, 
documentări, fotografii ș.a. și-au găsit un loc fericit în ceea ce privește 
cercetarea etnografică asupra județului. Toate acestea sunt rodul muncii unei 
echipei formate din specialiști care au acoperit aproape în întregime aspecte 
ale patrimoniului cultural imaterial dâmbovițean: etnografi, muzicologi, 
coregrafi, folcloriști etc. Au existat numeroase cercetări de teren care au 
relevat aspecte inedite ale vieții satului dâmbovițean, de la meșteșuguri, 
ocupații, obiceiuri până la muzică ș.a.  



88 

La mijlocul secolului al XX-lea, învățătorii satelor românești aveau 
ca sarcină de lucru sau, alteori, ca lucrare pentru obținerea Gradului didactic 
I elaborarea unei monografii a localității în care își desfășurau activitatea. 
Era, în fapt, continuarea strategiei Școlii Sociologice a lui Dimitrie Gusti și, 
în egală măsură, a năzuințelor marelui reformator al învățământului 
românesc, Spiru Haret. 

Lucrarea de față valorifică o serie de informații cuprinse în aceste 
monografii, despre care trebuie să facem o precizare: nu sunt elaborate după 
toate rigorile științifice ale unei monografii, așa cum este definit conceptul 
de „monografie”, însă cuprind informații extrem de valoroase cu privire la 
satul românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea. Forma în care ele 
sunt inventariate astăzi în arhiva Cabinetului de documentare este aceea de 
fotocopie nu de o calitate foarte bună, fapt ce a împiedicat identificarea unor 
autori, a unor surse bibliografice etc. Alte informații care se regăsesc în 
volumul de față sunt rezultatul cercetărilor interdisciplinare de teren ale 
celor care au slujit această instituție și precursoarele ei. Oricum, toate au un 
rol important în constituirea unui fond arhivistic ce cuprinde monografii ale 
satelor dâmbovițene.  

Așa cum se poate observa din parcurgerea paginilor acestei 
enciclopedii (autorii au considerat că termenul de „enciclopedie” nu este 
prea exagerat), unele localități sunt extrem de frumos prezentate din punctul 
de vedere ale informațiilor, iar altele, dimpotrivă, sunt văduvite de existența 
unor informații, uneori minime. Trebuie precizat faptul că autorii au tratat 
cu aceeași dragoste și interes științific fiecare localitate, însă condițiile au 
fost diferite. Unele comune nu mai păstrează mare lucru din valorile culturii 
imateriale de altădată, fotografiile – acești martori tăcuți ai istoriei – lipsesc, 
informatorii nu mai cunosc detalii reale despre viața de altădată sau 
suprapun informațiile provenite din propria lor experiență cu ceea ce au 
văzut la TV, au auzit la radio sau în alte sate, de pe la rude, cunoștințe. Pe de 
altă parte, unele localități au aparținut județului Dâmbovița din vremuri 
vechi, iar altele au fost integrate în ultimii 20-25 de ani, ca urmare a unor 
modificări ale structurii teritorial-administrate relativ recente. În același 
context, cititorul va mai descoperi un lucru extrem de interesant și care, 
credem noi, îi va da de gândit, și anume: unele informații se regăsesc în 
forme similare în descrierea mai multor comune, demonstrând, în acest fel, 
unitatea de credință și spiritualitate a locuitorilor acestor meleaguri. Alteori, 



89 

dimpotrivă, lucrurile sunt prezentate foarte diversificat, chiar antagonic, cu 
privire la același fapt de viață. Evident, nu trebuie să judecăm informațiile în 
paradigma maniheistă „bine-rău”. 

Mai trebuie să facem o precizare importantă: departe de a fi un 
demers exhaustiv în ceea ce privește patrimoniul cultural imaterial 
dâmbovițean, lucrarea are un aspect de pionierat la nivel local. Specialiștii 
instituției au păstrat, de multe ori, formulările și dispunerea informațiilor așa 
cum au regăsit-o în acele monografii. 

O altă categorie importantă de informații etnografice provine din 
cercetările de teren ale echipelor de specialiști din perioada anilor 
2007-2010, alături de organizarea unor colocvii și simpozioane științifice, 
cercuri studențești etc.  

 

3. Principii de organizare a informației 
În lucrarea de față, cititorul va putea remarca o relativă unitate și 

coerență între structurile sociale și cele mentale, care se bazează pe 
acceptarea existenței unor scheme generale, așa-zisele pattern-uri, atât în 
structurile sociale, cât și în folclor. Să nu uităm faptul că și în cultură, 
precum în societate, în general, ființa umană produce sau participă la 
producerea unor acte ce pot fi înregistrate ca texte social-culturale. În aceste 
condiții, timpul are valoarea unei constante. 

Renumitul antropolog Claude Lévi-Strauss aprecia: 
„Posedăm mijlocul de a studia fenomenele sociale și mentale 

pornind de la manifestările lor obiective sub o formă exteriorizată și, s-ar 
putea spune, cristalizată... Există, în plus, o relație certă între modul de 
funcționare și durabilitatea unei structuri sociale și efectivul populației”.1 

În ultimii douăzeci de ani, proiectele de cercetare realizate în teren 
ori în bibliotecile și arhivele de specialitate, reconstituirea faptelor de 
cultură tradițională realizate de etnografi, etnologi și folcloriști, studiile și 
lucrările realizate de specialiștii Centrului Județean de Cultură au avut ca 
principale obiective identificarea, cercetarea, păstrarea şi promovarea 
valorilor culturale autentice, a tradițiilor și obiceiurilor populare specifice 
județului nostru, conservarea identității culturale a localităților dâmbovițene. 

                                                 
1 Claude Levi-Strauss, 1978, p. 349. 
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Putem vorbi, astfel, despre un peisaj etnografic dâmbovițean bine 
conturat, ca expresii concrete ale unei identități culturale tradiționale, 
integrat armonios în ansamblul culturii populare românești, cu influențe 
firești ale zonelor limitrofe (Argeș, Muscel, Prahova, Ilfov, Teleorman). 

Am putut constata identități formale între structurile sociale și 
structurile mentale:  

„Riturile sunt moduri de a acționa care nu iau naștere decât în sânul 
unor grupuri și care sunt destinate să suscite, să întrețină sau să refacă 
anumite stări mentale ale acestor grupuri”.2 

Mai mult de atât, Daniel C. Dennett afirma:  
„Mințile noastre sunt țesături complexe urzite din fire diferite și 

având multe modele diferite. Unele din elementele lor sunt la fel de vechi ca 
viața însăși, altele sunt de o vârstă cu tehnologia actuală”.3 

Autorul recurge la un citat relevant în acest sens: 
„Observ ceva și caut un motiv: aceasta înseamnă, mai înainte de 

toate, că eu caut o intenție în acest ceva și, mai ales, pe cineva care are 
intenții, un subiect, un executant. Fiecare eveniment o faptă – odinioară, se 
observau intenții în toate evenimentele – acesta este obiceiul nostru cel mai 
vechi. Îl au și animalele?”4 

O constatare similară a fost pusă în legătură cu realitatea 
socio-culturală specifică satului dâmbovițean, potrivit căreia cultura 
tradițională și viața modernă se află de mai multă vreme sub presiunea 
diverselor variabile sociale independente și dependente. Astfel, am 
identificat mobilitatea socio-profesională (cu precădere după terminarea 
procesului de colectivizare), multiplicarea rol-status-urilor, diversitatea 
structural-calitativă a acestora într-o organizare de tip piramidal. 

Toate acestea interferează permanent cu sfera motivațională a 
oamenilor, factori care produc mutații esențiale în mentalitatea de sorginte 
folclorică a diverselor segmente ale populației. Un segment aparte îl 
constituie tinerii, iar comportamentele, aspirațiile și idealurile lor sunt în 
conformitate cu aceste mutații. Însă, să nu uităm un lucru asupra căruia ne 
atrage atenția marele folclorist român Mihai Pop:  

                                                 
2 Emile Durkheim, 1995, p. 7. 
3 Daniel C. Dennett, 1998, p. 6. 
4 Friederich Nietzsche, Voința ca putere, apud Daniel C. Denett, op. cit., p. 29. 
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„Grupul social de bază al comunităților etnologice românești este 
neamul care, dincolo de familia nucleară, părinți-copii, cuprinde pe toți cei 
înrudiți prin consangvinitate, prin afinitate și prin nășie”.5 

Evoluția țăranului, a satului, în general, a fost determinată atât de 
dezvoltarea industrială a țării, cât şi de transformările care au avut loc în 
viața satelor, în special în ultimii cincizeci de ani. 

Satul, ţăranul au evoluat de-a lungul timpului, au ieşit din acea 
izolare determinată spaţial de realităţile sociale şi au intrat într-un proces 
complet de lărgire a orizontului cultural. 

Satul românesc a devenit o așezare mai evoluată, trecând de la o 
formă de viaţă în care producția avea un puternic caracter individualizat la o 
formă de viață în care producția capătă un caracter socializat tot mai 
puternic, iar creația capătă un caracter tot mai individualizat. 

În urma unei analize de profunzime, am surprins faptul că în creația 
tradițională a oamenilor acestor locuri se află in nuce sensuri și semnificații 
care aparțin omului contemporan. Din punctul nostru de vedere, perenitatea 
unor evenimente cu caracter de variabile independente – nașterea, nunta, 
moartea – este relevantă, caracterizând însăși existența speciei pe pământ, 
implementându-se în riturile de trecere, în grandioase evoluții spectaculare 
de cutremurare a ființei totale în fața izvorului inepuizabil al vieții sau al 
ineluctabilei perspective de reîntoarcere a acesteia în neant.6 

Omul – mobil și adaptabil –, grupurile sociale, mobile și ele, 
instituțiile subsumate informațiilor și comunicațiilor, care se multiplică 
exponențial, își vor restructura modurile de expresie și funcțiile sociale. 

Dar, mult mai important, ceea ce prezintă interes în viața și evoluția 
culturală a oamenilor din sat se situează în raportul dintre activ și pasiv în 
memoria colectivă a acestora. 

Tocmai de aceea, considerăm că informațiile culese exprimă natura 
românească și universală a mesajelor dintr-un cod format din straturi 
succesive ale unui substrat socio-mental, cadru în care corelațiile 
evidențiază perenitatea sărbătorii, a marilor spectacole și scenarii colective, 
precum și relaționarea lor cu manifestările ce țin de obiceiurile 
calendaristice, legate de munca și viața oamenilor din județul Dâmbovița. 

 
                                                 
5 Mihai Pop, 1976, p. 15. 
6 Roger Caillois, 1975, p. 204. 



92 

4. Dinamica schimbărilor social-culturale reflectată în 
terminologia conceptelor-cheie 

 
Schimbările intervenite în viața satului au dus la o dinamică a 

sistemului lingvistic, iar numeroase elemente lexicale, respectiv denumiri 
ale obiectelor, materialelor, tehnologiilor etc., dispar, fiind înlocuite cu 
altele noi. În cadrul evoluției celor două sisteme concurente, vechi şi 
modern, se constată supremația tot mai accentuată a sistemului modern și, 
astfel, universul lingvistic devine primul martor al evoluției modului de 
viaţă. 

Evoluţia modului de viaţă, schimbările intervenite au determinat şi 
schimbarea repertoriului poetic al zonei. Creația populară orală, în timp, s-a 
diminuat atât cantitativ, cât şi calitativ. Compararea repertoriului actual cu 
cel vechi, înregistrat de vechii culegători, ne duce la concluzia folclorizării 
repertoriului actual, la supremația lui, devenind un al doilea martor al 
schimbărilor în modul de viaţă. 

Astăzi, creația populară este din ce în ce mai rară și, din păcate, 
unele obiecte au devenit piese de muzeu, iar altele au ajuns până la noi doar 
prin intermediul fotografiilor. Acest fapt reprezintă un al treilea martor al 
confruntării realităţii trecutului cu realitatea prezentului. 

Realitatea de astăzi a schimbat statutul obiectelor populare care au 
devenit, dintr-un obiect comun, un obiect estetic păstrat şi prezentat ca atare 
în unele familii.  

În județul Dâmbovița s-au produs numeroase mutaţii ca urmare a 
dezvoltării industriale a orașelor, a dezvoltării reţelei rutiere şi a 
transportului de mărfuri şi călători, a dezvoltării şcolii şi a reţelelor de 
comunicaţie telefonică, radio, televizor. 

Dezvoltarea industrială a oraşelor fostei Ţări Româneşti a atras tot 
mai mulţi locuitori ai satelor care şi-au părăsit vechile ocupaţii şi s-au 
îndreptat spre fabricile şi uzinele de acolo.  

În acest fel, are loc fenomenul de depopulare a satelor, fiindcă foarte 
mulţi dintre locuitorii de la sate s-au mutat cu familiile în locuinţele oferite 
de întreprinderi, în blocuri care se înălţau în toate oraşele. În localităţile 
natale rămâneau, pentru a munci pământul, doar bătrânii şi femeile, în unele 
cazuri - și copiii. 
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Dezvoltarea industrială a ţării după 1968 şi migrarea unor locuitori ai 
satelor la oraş sau transformaarea altora în navetişti a dus la modificări 
esenţiale în ceea ce priveşte creaţia populară tradiţională a satelor în care 
locuiau. 

La declanşarea procesului de modificare a evoluţiei creaţiei populare 
a contribuit, în acelaşi timp, şi procesul de reorganizare administrativă a 
satului românesc după 1968. Multe dintre satele româneşti cu o bogată 
tradiţie populară au fost supuse dezafectării, rămânând izolate şi depopulate. 

În ultima jumătate de secol, şcoala a cunoscut o evoluţie 
semnificativă, prin generalizarea învăţământului de 7, 8 şi 10 ani, prin 
gratuitatea manualelor şcolare, a învăţământului, în general. Au fost cuprinşi 
în învăţământul general obligatoriu toţi copiii de vârstă şcolară, 
învăţământul liceal a pătruns şi în unele localităţi din mediul rural. După 
absolvirea învăţământului general obligatoriu, tot mai mulți elevi au urmat 
liceul sau şcoala profesională, iar după aceasta, învăţământul superior. 

Foarte puţini dintre tineri s-au mai întors în localităţile natale, 
rămânând la oraş, mai ales că în unele localităţi din zonă, în special în cele 
din partea de nord, pământul este mai puţin prielnic practicării agriculturii. 

În localităţile din zonă, ca de altfel în toate localităţile ţării, există şi 
alte instituţii care au contribuit la diversificarea mutaţiilor în evoluţia 
fenomenului etno-folcloric, cum sunt: căminele culturale, dispensarele 
medicale, bisericile etc. 

Modul vechi de viaţă al locuitorilor județului Dâmbovița, în mare 
parte, era autarhic – tot ce era necesar unei familii se realiza în propria 
gospodărie. Aici membrii unei familii îşi confecţionau încălţămintea, 
vestimentaţia, îşi producea alimentele pentru hrană sau îşi construiau propria 
locuinţă şi anexele gospodăreşti.  

Numeroase elemente lexicale, denumiri ale obiectelor, materialelor, 
tehnologiilor dispar, fiind înlocuite cu alte obiecte, materiale, tehnologii. 
Trec în fondul pasiv numeroşi termeni cărora le-a dispărut referentul. În 
domeniul vestimentaţiei, de pildă, au dispărut din fondul uzual termenii care 
denumeau vechiul port popular: pantalonii de şai, pantalonii bufanţi şi 
pantalonii-pană, care astăzi nu se mai poartă. Acelaşi lucru se poate spune 
şi despre ie, poale, fotă, iar în domeniul încălţămintei au dispărut referenții 
și termenii care îi desemnau: opincile, gumarii etc. 
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Din câmpul lexical al bucătăriei au dispărut termeni care se foloseau 
la făcutul mămăligii; copăiţa în care se cernea mălaiul, sita sau ciurul cu 
care se cernea mălaiul, făcăleţul de mestecat mămăliga, precum şi alţi 
termeni ca: strachină, păsat, găvan, doniţă, căuş. 

Mulţi termeni care denumeau inventarul gospodăriei au dispărut mai 
recent. Plugul tras de boi sau cai a dispărut în zonele care au fost supuse 
procesului de colectivizare, locul lor fiind luat de plugul tras de tractoare. 
Lopata, sapa, hârleţul – unelte folosite în gospodăria individuală – au 
dispărut şi ele, odată cu socializarea agriculturii la sate. Chiar şi termenii 
care denumeau vechile tehnologii, ca povarnă, război de țesut, piua, au 
intrat în vocabularul pasiv, fiindcă a dispărut referentul şi au apărut termeni 
noi care denumesc noile tehnologii: distilerii pentru prelucrarea borhotului 
din prune sau mere (pentru povarna sau cazanul de altădată), ţesătorii 
moderne pentru producerea sortimentelor din stofă, vopsitorii etc. 

La întărirea fondului activ ai unor termeni noi au contribuit şi 
instituţiile de cultură: cinematograful, TV. Varietatea şi stilurile întâlnite în 
muzica uşoară românească, apariţia unor trupe noi de muzică a dus la 
apariţia unui univers lingvistic nou şi modern. 

În cadrul celor două sisteme concurente se constată supremaţia tot 
mai accelerată a sistemului modern, universul lingvistic devenind un prim 
martor al evoluţiei mediului de viaţă. 

Evoluţia modului de viaţă, schimbările intervenite au determinat şi 
schimbarea repertoriului, poetica zonei. Creaţia populară orală, în timp, s-a 
diminuat atât cantitativ, cât şi calitativ. Compararea repertoriului actual cu 
acela de altădată, înregistrat de vechii culegători ne duce la concluzia 
individualizării repertoriului actual, la supremaţia lui şi devine, cum 
spuneam, un alt martor al schimbărilor în modul de viaţă. 

În domeniul muzicii, apar creații noi, care vorbesc despre realizările 
recente din ţara noastră, despre viaţa de azi a oamenilor, despre bucuriile lor 
şi despre perspectivele imaginate de creatori. În aceste cântece, interpreții 
populari evocă schimbările ce loc în viaţa satelor: 

„Trandafiri de pe cărare 
Cântă, mândro, cântă tare! 
Să te-aud şi eu în vale, 
De la staţia de tractoare.” 
..................................... 
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„Frunză verde ca mohoru, 
Cine-a scos televizoru 
Fie-i viaţa floare-albastră 
Înflorită la fereastră!” 
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„Scriitorul este favorizat de soartă, în comparație cu alți artiști. Nu 
trebuie să-și cumpere nici pian, nici vopseluri și pensule, nici cameră de 
luat vederi. Are nevoie doar de cuvinte, pe care le ia din ...aer, fără să le 
plătească. Le adună de peste tot, de pe buzele mamei lui, din cărți, din 
frânturile de conversații auzite pe stradă.” (Alex. Ștefănescu, Mesaj pentru 
tineri, Editura Curtea Veche, ediția a III-a, București, 2018) 

 Pornind de la cuvintele criticului literar contemporan, vă propun o 
scurtă analiză a felului în care comunică cuplurile în romanele Gabrielei 
Adameșteanu. Este un fapt cunoscut că romanele la care voi face referire 
(Drumul egal al fiecărei zile, Provizorat, Fontana di Trevi) conțin și un 
filon autobiografic și cuprind o periodă destul de lungă de timp, ceea ce 
permite observații asupra evoluției cuplului și a limbajului utilizat între 
parteneri. 

Drumul egal al fiecărei zile (2021) o prezintă pe copila, apoi 
adolescenta și, în final, tânăra, Letiția Branea, care duce o existență 
modestă, privată de bunuri materiale, de o familie completă, dar și de 
comunicare. Are o viață destul de tristă alături de mama și unchiul său, fiind 
obligați să trăiască la comun, într-o locuință închiriată și să împartă, toți trei, 
aceeași cameră. Fata vorbește puțin, dar compensează prin analiză și 
observație, deși nu cunoaște multe aspecte legate de trecutul familiei, citește 
mult, știe de mică ce facultate va urma, avându-l drept reper pe unchiul său, 
un profesor dedicat, cu idei strălucite, rămas să predea în orașul de 
provincie, deși are vocație academică și face permanent însemnări, citește, 
scrie. În privința comunicării, romanul surprinde mai ales prin ceea ce 

                                                 
1 Prezentul articol face parte din textele publicate în cadrul obligațiilor prevăzute în 
regulamentul desfășurării stagiului de Școală Doctorală a Universității din Craiova. 
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gândește personajul central, decât prin modul cum se exprimă. Este romanul 
copilăriei, adolescenței pe care și le petrece în orășelul de provincie, alături 
de mama divorțată, unchiul văduv și câteva colege de școală de care nu o 
leagă prea multe lucruri. Relația temporară cu Mihai nu pune accent pe 
comunicare, fiind doar o etapă în descoperirea feminității. Spre finalul 
romanului asistăm la viața ei într-un cămin studențesc, la comun cu alte 
colege, perioadă în care își împarte timpul între cursuri și bibliotecă. Acum 
este momentul în care se apropie de profesorul Petru Arcan, pentru care 
resimțise o oarecare atracție încă de când fusese elevul unchiului Ion. 

Preferința pentru scrierea la persoana I aduce accente autobiografice, 
sinceritate, nostalgie și teamă, o meticulozitate a exprimării, personajul fiind 
educat de un unchi profesor care ține la o cultură solidă și îi impune o listă 
temeinică de lecturi suplimentare. De altfel, ceea ce înlesnește întâlnirea și 
relația cu Petru Arcan este tocmai dorința de a publica lucrările unchiului 
decedat, rămase în stadiul de manuscris și de notițe, Letiția petrecând zile 
întregi la bibliotecă. Astfel, ceea ce îi apropie pe cei doi și îi va lega este 
lumea cărților, interesul pentru scris: 

„Am întârziat , citind, până la ultima limită posibilă a timpului pe 
care-l zăresc, deodată, în cadranul rotund al ceasului bibliotecii..., 
bucurându-mă că pot să-l aștept pe Petru și să-i vorbesc.” (p. 324) 

În Provizorat (2010) sunt relatate în mod precis gândurile celor doi 
amanți, pe care Letiția, devenită adultă, le va continua în caietul ei de 
însemnări, ce va fi publicat sub pseudonim. Dialogurile dintre cei doi 
îndrăgostiți sunt împărțite în două : unul sec, de complezență, în Clădire, 
unde Sorin vine în fiecare dimineață și bea cafeaua în biroul în care lucrează 
Letiția și altul în garsoniera sau apartamentul prietenului Florinel, unde cei 
doi se întâlnesc pe ascuns. De fapt, cele două tipuri de dialoguri vădesc 
aceeași idee, a lipsei de comunicare profundă. Pe holurile Clădirii, Letiția 
primește biletul în care sunt notate ziua și ora în care se pot vedea. Biletul 
este ascuns într-o carte sau strecurat în buzunar. Însă acest tip de 
comunicare seacă, pe furiș, anunță provizoratul relației dintre Letiția și 
Sorin. În timpul întâlnirilor amoroase, cei doi discută despre foarte multe 
lucruri, dar la nivel minimal, din punct de vedere intim, și asta ca un proces 
care le facilitează apropierea fizică. 

Este interesant de observat că cei doi au un ritual aproape casnic al 
întâlnirilor: mănâncă sandvișuri, beau ce găsesc în magazinele tot mai puțin 
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aprovizionate, vorbesc, tac, fumează, fac dragoste. Astfel, regăsim cuvinte 
precum: „salam de Sibiu”, „mușchi afumat cu pâine”, „pahare” (p. 250), 
„șuncă de Praga” (p. 56). Discuțiile dintre ei se rezumă la colegii de 
serviciu, la regimul politic și prea puțin la relația lor incertă. Tăcerea dintre 
ei este tot un fel de limbaj – care îi apropie tocmai prin absența cuvintelor, 
dar sporește intensitatea întâlnirii fizice:  

„Mai erau însă și clipe, prea lungi pentru puținul timp trăit 
împreună, când tăceau.” (p. 25)  

Absența unei comunicări autentice imprimă cuplului nesiguranța, dar 
mai ales, lipsa planurilor, a perspectivei. Cei doi vorbesc despre trecut, 
prezent, reconstituie pagini întregi de istorie, dar niciodată despre viitor, 
despre cum ar putea forma un cuplu fără să se mai ascundă. De multe ori, în 
locuința clandestină, cei doi evocă adevărate pagini de istorie – despre 
Stalin, despre regimul politic din România, despre Ceaușescu. Iată ce 
notează Șerban Axinte: 

„În roman, conversația ce pare continuă dintre Letiția și Sorin 
decelează multe dintre contrapunctele unei jumătăți de veac de istorie 
românească.” (p. 75) 

Peste întâlnirile din locurile stăine, Letiția suprapune notațiile din 
caietul ei de însemnări, din care îi citește uneori lui Sorin, acesta 
gândindu-se să nu aibă probleme. Tot Șerban Axinte notează:  

„Sorin are la un moment dat suspiciunea că întâlnirile amoroase 
dintre cei doi sunt pentru Letiția mai mult o sursă de inspirație pentru scris. 
Filtrarea realității este totuși mai subtilă.” 

Termeni precum provizoriu, provizorat, locuința prietenului 
Florinel, parfumul L, air du temps, de Nina Ricci domină romanul. Finalul 
romanului aduce în mod brutal o despărțire, marcată tot de absența 
comunicării, iar cei doi nu vor mai avea ocazia niciodată să se întâlnească și 
cu atât mai mult, să vorbească. 

În Fontana di Trevi (2018) se schimbă registrul. Letiția trăiește de 
mulți ani dincolo și a învățat limba germană și franceză, vine periodic la 
București pentru a obține drepturile din moștenirea fraților Branea. 
Maturizarea femeii se produce în decursul celor 20 de ani petrecuți pe alte 
meleaguri, unde trăiește alături de Petru Arcan, într-o acceptare tacită. 
Vârsta, evenimentele, dependența de Letiția îl înfățișează pe fostul profesor 
care ajunge, în urma unui atentat, să depindă tot mai mult de soția sa, 
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devenind comunicativ, împăciuitor, cu urme de regret. Aceasta, din nevasta 
supusă și dezinteresată care era în tinerețea petrecută la București, devine 
calmă, puternică și capabilă să asculte, să își înțeleagă și să-și ajute soțul. 
Știe că este într-o altă etapă a existenței, nu mai are așteptări și nici nu mai 
caută răspunsuri la frământările din perioada întâlnirilor cu Sorin. 
Comunicarea a ajuns la un alt nivel, al maturizării și al liniștii. Timpurile pe 
care le trăiesc sunt fără dosare, interdicții, lipsuri sau teroare. Poate și de 
aceea, cuvintele care se strecoară în relația lor au alte conotații. 

Și aici, personajul comunică mai mult cu sine însuși. Reflectează 
asupra schimbărilor postdecembriste și în universul textual își fac loc 
neologisme: „eleganța occidentală”, (p. 293), „taxi”, „aerul condiționat”, 
„ecranul mobilului”, „SMS”, (p. 296), „speech-ul”, (p. 339) „iPhone-ul X”, 
„capuccino decaff”, „espresso lung”, (p. 340). 

Stabilită în Franța, după ce a locuit împreună cu Petru în Germania, 
Letiția nu abandonează scrisul, ci, dimpotrivă, continuă, luând naștere un 
roman despre care cititorul nu va afla dacă va fi vreodată publicat. 
Comunicarea în relația de cuplu, sau mai bine zis, lipsa ei, se concentrează 
în scrierile personajului central:  

„Dar de când am venit la Neuvy n-am mai deschis fișierul romanului 
și nu m-am decis dacă să tai sau nu.” (p. 388).  

Ultimul enunț din Fontana di Trevi lămurește asupra naturii relației 
Letiția-Petru: 

„- Adu, te rog, platoul cu brânzeturi și deschide vinul, îi spun lui 
Petru și mă fac că nu observ fața lui încruntată...” (p. 394). 

Aceeași observație dă seama de liniștea senectuții și stingerea 
oricăror conflicte care le-a măcinat existența și abordarea unei alte atitudini, 
preocuparea pentru viața tihnită. 
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Ioan Popișteanu s-a născut la 30 ianuarie 1942, în satul Cârjelari, 
com. Dorobanțu, județul Tulcea. Școala primară a urmat-o în satul natal, iar 
studiile gimnaziale și liceale, la Tulcea. A urmat Facultatea de Filologie, 
secția Bibliologie-Biblioteconomie, la Constanța, în cadrul Institutului 
Pedagogic de 3 ani, pe care a absolvit-o în 1968. A continuat studiile 
universitare la Facultatea de Filologie, secția Limba și Literatura Română, a 
Universității din București, luând licența în 1972. 

În 1968 a fost repartizat la Institutul Pedagogic din Constanța, 
actuala Universitate „Ovidius”, ca bibliotecar; în același an preia și 
conducerea Bibliotecii și Editurii Universitare.  

Activitatea cultural-socială a lui Ioan Popișteanu se confundă cu 
apariția și dezvoltarea învățământului superior dobrogean. Din 1990 a fost 
membru fondator și secretar al Comitetului de inițiativă pentru înființarea 
primei universități din istoria Dobrogei, Universitatea „Ovidius” din 
Constanța, iar din 1995 a devenit membru al Senatului acesteia. 

A fost membru în colegiul de redacție al revistei Studia Bibliologica 
și unul dintre ctitorii revistei Ex Ponto din Constanța și ai Editurii „Ovidius 
University Press”. A mai făcut parte din colegiul de redacție al revistei 
Biblion, publicație de bibliologie, patronată de filialele ABIR (Asociația 
Bibliotecarilor din România) și Biblioteca Județeană Constanța. 

A fost unul din fondatorii primei edituri de stat din Constanța, după 
decembrie 1989, și anume, Editura „Pontica”, devenind membru al 
Colegiului director și de redacție al acesteia, iar apoi, în 1995, și director al 
Editurii „Ex Ponto”. A făcut parte din colegiile de redacție ale revistelor 
Lucrări științifice, între 1972-1977, iar în perioada 1990-2009 a fost 
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membru al colegiului publicației Analele Universității „Ovidius”. Între 
2002 și 2006 a fost director al Salonului Internațional de Carte „Ovidius”, 
timp de 5 ediții. În această calitate, a afirmat la un moment dat: 

„Bibliotecile, la rândul lor, ocupă un loc distinct în economia cărții 
realizată în teascurile Casei Editoriale Ex Ponto. Ele sunt, în lumina unei 
concepții integrale și integratoare a culturii, păstrătoare ale marelui tezaur 
național, în care spiritul creator românesc s-a manifestat profund, 
învingând toate vicisitudinile timpilor trecuți, biruind mereu, cu o forță 
dusă dincolo de fire.”  

„Pentru cei înzestrați cu darul sintezei – scrie Ion Stoica, la rândul 
său – bibliotecile sunt lăcașuri ale conștiinței planetare, un prezent limpezit 
de trăire, neliniștit de așteptare și înfiorat de nădejde..., mai puternice decât 
toate furtunile de sentimente și decât toate luptele cu inerția. Ele 
condensează identitatea umanității, reflectă sensul lumii, sunt paveze mari 
împotriva singurătății și neliniștii.”1  

În viața culturală dobrogeană Ioan Popișteanu a avut o prezență 
foarte activă, remarcându-se ca moderator al unor dezbateri și ca autor al 
unor studii și articole din domeniul bibliologiei, istoriei cărții și tiparului și 
filologiei și literaturii române. 

În plan profesional și cultural, a susținut comunicări științifice, a 
participat la numeroase congrese și conferințe, târguri și saloane de carte, 
precum și la programe naționale și internaționale în România, Franța, Italia, 
Germania, SUA, Rusia. 

Este autor și coautor al mai multor cărți: 
- Universitatea „Ovidius” Constanța - 45 de ani de existență 

(coautor: Constanța Călinescu), Constanța, Ovidius University Press, 2006, 
601 p. 

- Ovidius University Constanza – Roumanie (Album). Constanța, 
Ovidius University Press, 2005, 157 p. 

- Personalia. Dicționar bibliografic, Constanța: Editura Ex Ponto, 
2000, 250 p. 

- Dicționar de personalități dobrogene. Vol. 1, Constanța: Editura 
Ex Ponto, 2004, 320 p.  

                                                 
1 I. Stoica, 1997, p. 2. 
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- Dicționar de personalități dobrogene. Vol. 2, Constanța: Editura 
Ex Ponto, 2005, 168 p. 

- Dicționar de personalități dobrogene. Vol. 3, Constanța: Editura 
Ex Ponto, 2007, 300 p. 

- Dicționar de personalități dobrogene. Vol. 4, Constanța: Editura 
Ex Ponto, 2009, 300 p. 

 Sub îngrijirea lui Ioan Popișteanu au apărut mai multe ediții din 
opera lui Pericle Martinescu, precum: 

- Visul cavalerului, Constanța: Editura Ex Ponto, 1998, 180 p. 
- Odiseea editării „Poeziile lui Eminescu în prima sută de ani – 

1884-1984”, Constanța: Editura Ex Ponto, 2000, 259 p. 
- Jurnal intermitent, Constanța: Editura Ex Ponto, 20021, 340 p.  
- Balada morții lui Edgar Poe, Constanța: Editura Ex Ponto, 2003, 

30 p. 
- Existențe și creații literare, Constanța: Editura Ex Ponto, 2001,  

236 p. 
- Confesiune patetică (1936-1939). Pagini de jurnal intim, vulcanul 

iubirii, Constanța: Editura Ex Ponto, 2004, 398 p. 
- Uraganul istoriei. Pagini de jurnal intim. Anul 1940, Constanța: 

Editura Ex Ponto, 2005, 258 p. 
- Uraganul istoriei. Pagini de jurnal intim. Anii 1941-1945, 

Constanța: Editura Ex Ponto, 2007, 378 p. 
- 70 cât 70 – Jurnal, Constanța: Editura Ex Ponto, 2009, 550 p. 
 A publicat, prefațat și îngrijit operele literare ale lui Radu Gyr: 
- Introducere în metodologia cercetării științifice și filozofia 

informației (note de curs), Constanța: Editura Ex Ponto, 1977, 250 p. 
- Calendarul meu. Prietenii, momente și atitudini literare. Ediție 

îngrijită, prefațată și prezentare bio-bibliografică, cu un indice de nume de 
Ioan Popișteanu, Constanța: Editura Ex Ponto, 1996, 259 p. 

- Crucea din stepă. Poeme de războiu. Prefață de Barbu Cioculescu. 
Ediție îngrijită și note de Ioan Popișteanu, Constanța: Editura Ex Ponto, 
1998, 132 p.  

- Balade. Ediție bibliofilă, postfață de Adrian Popescu. Note asupra 
ediției de Ioan Popișteanu, Constanța: Editura Ex Ponto, 1999, 426 p.  

- Era o casă albă. Ediție îngrijită de Ioan Popișteanu, Constanța: 
Editura Ex Ponto, 2000, 86 p.  
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- Muțu Cotoșmanu. Ediție nouă, îngrijită și prefațată de Ioan 
Popișteanu, Constanța: Editura Ex Ponto, 1996, 69 p.  

În perioada 1996-1998 a îngrijit 12 plachete de poezii închinate 
copiilor, avându-l autor pe Radu Gyr (Nenea Răducu), publicate la Editura 
Ex Ponto. 

 Din lucrările de bibliologie-biblioteconomie, a îngrijit și prezentat:  
- Ion Stoica, Interferențe biblioteconomice. Prefață de Ioan 

Popișteanu, Constanța: Editura Ex Ponto, 1997, 204 p.  
- Mircea Regneală, Dicționar de biblioteconomie și știința 

informării, Constanța: Editura Ex Ponto și ABIR, 1999, 333 p. (colecția 
„Vademecum”, îngrijită și prezentare pe coperta a doua de Ioan Popișteanu). 

 Au rămas în proiect următoarele lucrări:  
- Ex Libris. Album selectiv din Colecția marelui bibliofil dr. Emil 

Bologa, cu studiu monografic de Ioan Popișteanu, 250 p. 
- Panait Istrati, Spovedania unui învins. Adevăr și legendă, 150 p. 
- Radu Gyr, Evoluția criticii estetice și aspecte literare 

contemporane. Prefața de Ileana Marin. Notă asupra ediției și îngrijire de 
Ioan Popișteanu. 

- Yachtingul, această frumoasă necunoscută. Eseuri, 150 p.  
- Clubul sportiv „Universitatea” din Constanța. Monografie 

sentimentală, 200 p. (în colaborare cu Ion Ciulianu). 
 „Studiile publicate de Ioan Popișteanu, scrise cu vie trăire de 

bibliofil și har de poet, sunt exegeze neapărat necesare pentru specialistul 
avizat și prilej de reflecție și desfătare intelectuală pentru iubitorul de 
literatură bună.”2  

În finalul acestei prezentări, cităm o parte din rândurile lui Ovidiu 
Dunăreanu:  

„Ioan Popișteanu, om cu un suflet mare și generos, cu un optimism 
molipsitor, autorul unor fapte de cultură de amplă și rezistentă respirație, a 
iubit Dobrogea, în special partea de nord a acesteia, cum puțini au mai 
făcut-o sau o mai fac. Născut într-un sat mirific din mijlocul pădurilor, în 
apropierea Munților Măcinului, încă din adolescență a fost impulsionat de 
dorința de a contribui, prin tot ce avea să realizeze ulterior în viață, la 
propășirea culturală și spirituală a acestui spațiu de lumină și vechime. Iar 

                                                 
2 I. Stoica, 1997, p. 3. 
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pentru împlinirea acelei dorințe, care l-a urmărit ca o obsesie, i s-a dăruit 
cu ardoare și mare risipă de energie. Întâi a fost profesor suplinitor de 
limba și literatura română în satul natal, student la biblioteconomie, sportiv 
de performanță, apoi bibliolog, director de bibliotecă, conducător de 
Asociație Sportivă universitară, mai târziu ctitor de biblioteci și de biserici, 
fondator și director de edituri și reviste culturale, ferment activ în 
dezvoltarea învățământului superior dobrogean, în dezvoltarea sporturilor 
nautice la Marea Neagră, organizator la Constanța al unor reuniuni 
naționale de bibliologie, al unei suite de saloane internaționale de carte, 
greu de egalat, prezență remarcabilă în viața culturală constănțeană și la 
conducerea forurilor naționale care se ocupă de activitatea bibliotecilor 
publice și universitare, autor al unor comunicări, studii, monografii, 
dicționare și lucrări din domeniile istoriei și cărții și tiparului, bibliofiliei și 
personalităților dobrogene, susținător ca nimeni altul, al scriitorilor și al 
filialei „Dobrogea” a Uniunii Scriitorilor din România.”3  

 N-a mai rezistat, tulburat fiind de „modul brutal în care a fost 
îndepărtat de la conducerea Bibliotecii Universitare, care era sufletul lui, 
demnul și sensibilul meu prieten, făuritorul de visuri Ioan Popișteanu, 
neputând îndura această umilință și nemaiputându-și stăpâni adânca 
mâhnire, s-a retras spre orizonturile unei lumi mai bune și mai drepte.”4  
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VALORIFICAREA UNEI FABULE ESOPIENE 
PRIN INTERMEDIUL LIMBII ENGLEZE.  
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1. Introducere 
Deoarece majoritatea studenților străini care urmează cursurile 

anului pregătitor în domeniul limbii române cunosc limba engleză (într-o 
anumită măsură, și mai mult în varianta orală2), ne-am gândit că le-ar fi utilă 
o abordare a problemelor de vocabular, gramatică, redactare și compoziție 
de text prin intermediul unui text în această limbă. Deși, în calitate de 
profesori, ne este impus/recomandat să vorbim cu aceștia numai în limba 
română, predarea și însușirea acestei limbi este practic imposibilă fără a face 
apel la una dintre limbile internaționale cunoscute de aceștia. 

2. Fabula – resursă didactică 
Am ales, spre analiză și interpretare, o fabulă de Esop3, adaptată 

într-o variantă didactică pentru uzul școlar, în limba engleză: The 
grasshopper and the ants. Textul este însoțit și de imagini sugestive care 

                                                 
1 Titlul comunicării mele este legat de activitatea desfășurată în anul universitar 2021-2022 
cu studenții anului pregătitor de limba română de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște. 
2 Nu chiar toți studenții înscriși la aceste cursuri cunosc limba engleză. Am întâlnit situații 
în care aceștia știau doar limba lor maternă: araba, sinti etc., de unde și dificultatea unei 
bune comunicări cu aceștia. 
3 Varianta în limba engleză am preluat-o din culegerea Cangurul lingvist – Engleză, Clasele 
I-XII, București, Editura Sigma Educațional, 2021, pp. 10-17. 
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sunt de un real folos cursanților din anul pregătitor. Iată câteva dintre 
argumentele care au stat la baza alegerii acestui material didactic suport. 

Fabula este un text incitant, care apelează la anumite personaje, 
personificându-le (în textul propus apar greierele și furnicile) pentru a 
satiriza anumite defecte, comportamente umane, mentalități, cu scopul de a 
le îndrepta. Această specie literară prezintă interes atât prin tematica 
abordată, cât și prin dimensiunile reduse și învățămintele morale transmise. 

Acțiunea este concentrată, fiind axată pe un singur aspect din viața 
personajelor. Faptele prezentate au caracter general: se pot întâmpla oriunde 
și oricând. Tema principală vizează roadele muncii de zi cu zi și răsplata 
efortului depus. Toate personajele sunt simbolice și ușor de identificat. 
Pornind de la toate aceste caracteristici, se pot propune o multitudine de 
activități prin care cursanții să-și formeze și să-și dezvolte competențe de 
exprimare orală și scrisă în limba română. 

 

3. Tipuri de activități 
Textul suport a fost împărțit în câteva lecții, apoi fiecare fragment a 

fost citit cu atenție de câteva ori și apoi a fost tradus în limba română. 
Citirea traducerii a presupus două etape: descifrarea și înțelegerea globală a 
textului, insistând pe cuvintele cheie ale fabulei: verbele care exprimă 
acțiunile personajelor (a munci, a aduna, a cânta, a dansa), substantivele 
care denumesc personajele și obiectele specifice cadrului prezentat 
(greierele, furnicile, casa – mușuroi, elemente specifice anotimpurilor vară: 
căldură, soare; toamnă: frunze îngălbenite; iarnă: zăpadă), adjectivele care 
descriu personajele fabulei (leneș, petrecăreț, harnice, strângătoare). 

Următoarea etapă a constat în explicarea cuvintelor necunoscute și 
refolosirea lor în alte propoziții formulate de cursanți. Pentru această 
activitate am consultat dicționarul cel mai la îndemână (Dexonline). 
Prezentăm, în continuare, câteva dintre cuvintele explicate, cu echivalentele 
lor englezești4: 

fabulă (din limba latină) = poveste, povestire (< engl. story) 

                                                 
4 Am consultat ca sursă Dicționar englez-român, ediția a II-a, Editura Univers 
Enciclopedic, 2004, apărut la Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – 
Al. Rosetti”. 
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magazie, cămară = „loc destinat proviziilor, hranei”, „încăpere în 
care se păstrează mari cantități de mărfuri sau de materiale” (< engl. store 
room) 

adăpost/hambar = „orice loc unde se adăpostește cineva/ceva” (< 
engl. shelter) 

mâncare (pentru insecte), semințe, grăunțe, boabe = (< engl. seeds, 
în text apare și construcția abstractă generalizată „things5 to eat for the 
winter”) 

 Titlul fabulei a necesitat anumite precizări. În anumite variante și 
traduceri6 apare termenul „lăcustă”, în engl. grasshopper, ca și în textul 
suport, spre deosebire de termenii cricket, cicada pentru „greier(e)”. Noi am 
optat, însă, pentru varianta tradițională, deoarece în imaginile folosite apare 
această insectă. Ne-am folosit și de imagini de pe internet în care apar 
greieri, furnici și lăcuste. 

 Personajele principale ale fabulei se pot creiona, pe baza 
imaginilor care însoțesc textul, anumite portrete ale celor două personaje, ca 
de exemplu: 

furnicile7 = simbolizează oamenii harnici, gospodari, deosebit de 
strângători, care se bucură de roadele muncii depuse; de asemenea, 
reprezintă un simbol al economiei și prudenței, dar sunt și iubitoare de 
cântec și poezie. În ultima parte a textului, furnicile îl roagă pe greiere să le 
cânte. 

                                                 
5 „Limba anume și semnificațiile sale nu sunt «obiectul» traducerii, ci mai degrabă 
«instrumentul» său. Scopul traducerii nu este acela de a realiza identitatea semnificațiilor 
în textele limbii sursă și cele din textele limbii țintă (acest lucru fiind, în principiu, 
imposibil întrucât semnificațiile aparțin, prin definiție, unei limbi anume), ci mai degrabă 
pentru a exprima aceeași desemnare și același sens cu ajutorul «altor» semnificații. Și 
tocmai deoarece conținutul specific al textului constituie semnificația sa trebuie să 
renunțăm, adeseori, la desemnare pentru a exprima sensul.” Eugeniu Coșeriu, Omul și 
limbajul său, Editura Universității „Alexandu Ioan Cuza”, Iași, 2009, p. 315.  
6 https://wikicro.icu/wiki/The_Ant_and_the_Grasshopper. 
7 Se poate folosi și un citat din Sfânta Scriptură care elogiază furnica și pune într-o lumină 
negativă leneșii: „Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte! Ea, care nu 
are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor. Își pregătește de cu vară hrana 
ei și își strânge la seceriș mâncare... Până când, leneșule, vei mai sta culcat? Când te vei 
scula din somnul tău?... Iată, vine sărăcia ca un trecător și nevoia te prinde ca un tâlhar. 
Dar dacă nu vei lenevi, atunci va veni secerișul tău ca un izvor, iar lipsa va fi departe de 
tine.” (Pildele lui Solomon, 6: 6-11) 
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greierele = simbolizează artistul care își distrează prietenii, cântând 
și dansând, fără a se gândi la zilele ce vor veni. Nu îi place să muncească. El 
duce o viață senină și lipsită de griji, dar în timpul iernii are de suferit din 
pricina lipsei de hrană și de adăpost. 

 
 Exemple de exerciții.  
„Scrie câte trei însușiri pentru: 
furnică = 
greiere = ” 
 
 Găsește cuvinte cu sens opus pentru: 
vesel =  
harnic =  
a munci =  
a veni =  
zi =  
însorit =  
mult =  
 
 Unește cuvintele și grupurile de cuvinte care au sens asemănător: 
Harnici indolenți / trândavi 
Leneși cămară, loc de depozitare/păstrare a hranei 
(zi) caldă nea / omăt 
(cer) senin mereu 
magazie senină 
zăpadă însorit 
întotdeauna gospodari  
 
 Construiește câte o propoziție cu fiecare dintre variantele 

sinonimice propuse pentru fiecare expresie. 
a trăi sub cerul liber (< engl. to live in the open-air „a trăi în aer 

liber”) 
a face o promisiune = a promite (< engl. to make a promise) 
cât este ziua de lungă (< engl. all day long) = din zori și până în 

seară, toată ziua (cât este lumină) 
peste tot = pretutindeni (< engl. everywhere) 
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brațele copacului = ramurile / crengile copacului (< engl. the 
branches of the tree) 

 Caută în text expresiile: 
este trist = 
este frig = 
ele muncesc din greu =  
 Caută în text fragmentul în care greierele își cere scuze furnicilor 

pentru că s-a amuzat pe seama lor. (A se vedea contextul dat: „- Look, ants, 
I'm really sorry for making fun of you before. Now I understand my 
mistake.”) 

 
 Proverbe care evidențiază trăsăturile personajelor: Alegeți 

proverbele potrivite pentru fiecare personaj în parte. 
„Lenea e cucoană mare care n-are de mâncare.” 
„La omul harnic se uită sărăcia pe fereastră, dar nu îndrăznește să 

intre.” 
„Leneșul este frate cu cerșetorul.” 
 „Cel ce nu lucrează ziua, flămânzește noaptea.” 
„O fi munca grea, dar ea te învață și tot ea te hrănește.” 
„Omul leneș moare de foame.” 
„În casa leneșului este totdeauna sărbătoare.” 
„Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor.” 
„Adună vara ca să ai iarna.”  
„Leneșul are șapte duminici pe săptămână.” 
 Alte activități care pot fi propuse ca activități didactice practice 

pentru valorificarea acestei fabule: 
Consultați wikipedia și prezentați, în câteva fraze, date generale 

despre autorul fabulei (Esop, în cazul acesta) și opera acestuia. 
Comparați această fabulă cu altele reprezentative (a se vedea 

varianta din franceză, „Lăcusta și furnica” (La cigale et la fourmi), de Jean 
de La Fontaine, sau varianta în limba română, „Greierul și furnica”, de 
Alecu Donici8. Se poate folosi Diagrama Venn pentru a evidenția 
asemănările și deosebirile între textul din engleză (adaptare după Esop) și 
fabula lui Alecu Donici. 
                                                 
8 Pentru a pune în valoare interpretarea celor două roluri, se poate propune și varianta lui 
Marin Sorescu „Greierele și furnica”. 
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Pentru dezvoltarea și nuanțarea vocabularului se pot propune și 
variantele muzicale dedicate copiilor, însoțite de culoare și animație 
(https://www.youtube.com/watch?v=vVtnYgb1hoU, 
https://www.youtube.com/watch?v=3prQPJd5lLE, 
https://www.youtube.com/watch?v=wasLmY4coIk).  

De asemenea, studentul poate exemplifica din cultura proprie dacă 
există opere literare care să trateze aceeași temă. 

 

Concluzii  
A învăța limba română prin intermediul unei limbi de circulație 

internațională ține de măiestria didactică, de cunoștințele de specialitate din 
ambele surse și de materialele didactice puse la dispoziția studenților. Este o 
activitate provocatoare pentru ambele părți implicate. Cu pași mici, dar 
siguri, studentul conștiincios reușește să-și fixeze și să-și consolideze 
expresii și unități lexicale variate, preluându-și singur, cu ajutorul 
dicționarului, cuvintele echivalente din limba română, care să fie adecvate 
contextului dat. Prezentarea bilingvă a facilitat accesul la informația 
necesară înțelegerii textului, la reutilizarea unor cuvinte și expresii în situații 
noi de comunicare în limba română. 

Fabula „Greierele și furnica” a constituit baza unor lecții deosebit de 
frumoase și utile în ceea ce privește procesul de însușire a limbii române ca 
limbă străină, în primul rând, pentru exercițiile dedicate problemelor de 
lexic, semantică, gramatică și nu numai, dar și pentru posibilitatea unor 
discuții legate de tema efortului depus, a roadelor muncii fiecăruia și a 
bucuriei de a fi generos cu ceilalți.  
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