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Volumul cuprinde o parte din actele Conferinţei internaţionale Lexic 

comun / lexic specializat. Cultură și identitate europeană. Latinitate și 

romanitate, organizată de membrii Centrului de cercetare ştiinţifică 

„Comunicare interculturală şi literatură‛, din Facultatea de Litere a 

Universităţii „Dunărea de Jos‛ din Galaţi în colaborare cu Biblioteca 

judeţeană „V.A.Urechia‛ din Galaţi, „Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei‛ din 

Chișinău, „Universitatea Liberă Internaţională‛ din Republica Moldova şi 

cu „Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale‛ din Chişinău, 

Republica Moldova, în perioada 14-15 octombrie 2016. 

Ediţia a IX-a a acestei conferinţe a asigurat specialiştilor din 

universităţile şi institutele de cercetare româneşti şi străine, un cadru oficial 

de dezbatere a problemelor complexe pe care le ridică perspectiva 

pluridiciplinară asupra unei teme foarte actuale, cultura și identitatea 

europeană, cu afirmarea principiului unității în diversitate, evidenţierea 

aspectelor care individualizează conceptul de romanitate, ca matrice 

lingvistică și culturală ce a conturat liniile de evoluţie ale culturii europene.  

Programul conferinţei a fost organizat în patru mari secţiuni, - Istoria 

culturii și a civilizație: identitate și interculturalitate în Europa; Lexicologie / 

Lexicografie. Latinitate, romanitate, rom}nitate; Psihologie, pedagogie, didactică; 

Critică, teorie și istorie literară: interferențe literare în spațiul european de sorginte 

latină - determinate de posibilitatea abordării aspectelor lexico-semantice 

din perspective teoretico–metodologice diferite. Totodată, conştientizarea 

schimbărilor care au loc în direcţia modernizării şi internaţionalizării 

vocabularului, presupune, din partea specialiştilor, şi o deschidere către 

studiul interdisciplinar. 

La lucrările conferinţei au participat cadre universitare din ţară şi din 

străinătate, colegi de la „Universitatea Liberă Internaţională din Moldova‛ 

şi de la „Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale‛, din Republica 

Moldova, a căror prezenţă a favorizat stimularea şi intensificarea 

legăturilor culturale şi ştiinţifice între comunităţile academice de pe ambele 

maluri ale Prutului prin intermediul studiului limbii române. 

Lucrările în plen ale conferinţei desfăşurate în prima zi au fost 

susţinute de renumiţi lingvişti şi oameni de cultură care au evidenţiat în 

comunicările lor o serie de aspecte extrem de interesante privind 

globalizarea lingvistică și identitatea națională, modernitatea limbii române, 

analiza sistemul temporal și aspectual al limbii române în context romanic, 
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problema conceputului de grammaire litteraire, evocarea personalităţii 

ilustrului lingvist N.A.Ursu, fenomenul combaterii discriminării discursului de 

ură în Republica Moldova. La conferinţele plenare din a doua zi a 

manifestării, cadrele didactice invitate să susţină prelegeri au evidenţiat 

particularităţile discursului lui Arsenie Boca, au abordat problema 

autotraducerii – ca dimensiune esenţială a francofoniei literare, au analizat 

fenomenul identității naționale și al interculturalității în contextul 

mondializării și au schiţat un portret al Europei contemporane, văzută fie 

ca un conglomerat multietnic, fie ca o construcţie spirituală omogenă. 

Lucrările pe secţiuni, cele mai multe de înaltă ţinută ştiinţifică, au 

asigurat interacţiunea între lingvişti aparţinând unor şcoli lingvistice 

diferite şi au suscitat dezbateri interesante care au oferit posibilitatea 

afirmării şi demonstrării specificului limbii şi culturii române în spaţiul 

cultural european.  

Doctoranzii din diferite centre universitare din ţară şi din şcoala 

doctorală gălăţeană, prezenţi la lucrările conferinţei, au avut prilejul de a-și 

susţine lucrările care au fost ascultate şi discutate în detaliu în cadrul 

secţiunilor, prilej pentru clarificarea anumitor aspecte ce le vor fi utile în 

activitatea de cercetare, dar şi  în elaborarea tezei de doctorat.  

Programul conferinţei a cuprins și o secţiune dedicată lansării şi 

prezentării unor cărţi semnate de cadre didactice din mediul universitar şi 

preuniversitar. 

Prin redactarea acestui volum ne exprimăm gratitudinea faţă de toţi 

cei prezenţi la lucrările manifestării ştiinţifice pe care am organizat-o. 

Aducem mulţumiri speciale „Ministerului Educaţiei Naţionale‛, 

„Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare‛ care ne-a 

susţinut material în publicarea actelor conferinţei. 

 

Comitetul de organizare 
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The present volume includes some of the papers presented at the 

International Conference Common Lexis, Specialized Lexis. European Culture 

and Identity. Latinity and Romanity organized by the members of the 

Scientific Research Centre „Intercultural Communication and Literature‛ of 

the Faculty of Letters, „Dunărea de Jos‛ University of Galaţi together with 

„V. A. Urechia‛ Local Library, the Institute of Education Sciences, 

Chișinău, „The Free International University of Moldavia‛ and the 

„Institute for Philological and Cultural Research‛, Chișinău, Moldavia, 

between 14-15 October 2016. 

The 9th edition of this conference offered the participants from the 

Romanian and foreign universities and research institues a formal ocasion 

for debating some of the complex issues originating in the multi-

disciplinary approach to a contemporary topic, i.e the European culture 

and identity, as well as for stating the principle of unity in diversity and for 

highlighting the aspects which regard the concept of Romanity as a 

linguistic and cultural matrix which significantly influenced the evolution  

of the European culture.  

The conference papers were grouped into 4 sections: The History of 

Culture and Civilization: Identity and Interculturality in Europe; Lexicology / 

Lexicography. Latinity, Romanity, Romanianism; Psychology, Pedagogy, 

Didactics; Liteary Criticism, Theory and History: Literary Interferences in the 

European Space of Latin Origins as conditioned by the possibility of 

approaching lexico-semantic aspects from different theoretical and 

methodological perspectives. Moreover, the fact was taken into 

consideration that the changes towards modernising and internationalizing 

the lexis require an interdiciplinary approach on the part of the specialists.  

The paper presentations made by specialists from Romania and from 

abroad, as well as by the colleagues from The Free International University 

and the Institute for Philological and Cultural Research Moldavia, favoured the 

strenghtening of the cultural and scientific relationships already existing 

between the academic communities studying the Romanian language on 

both sides of River Prut. 

The plenary presentations made by linguists and specialists in the 

first day of conference highlighted a series of very interesting aspects 

regarding the linguistic globalization and the national identity, the modernity 

of Romanian, the analysis of the Romanian language temporal and 
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aspectual system in the Roman context, the issue of grammaire litteraire, the 

presentation of N.A.Ursu’s personality, the avoidance of discrimination in 

relation to the hate speech in Moldavia. As regards the plenary presentations 

made in the second day of conference, they approached issues such as: the 

characteristics of Arsenie Boca’s speech, self-translation as an essential 

dimension of literary Francophony, national identity and interculturality in 

the context of globalization and contemporary Europe as a multi-ethnic 

conglomerate or as a homogeneous spiritual space.  

The individual papers presented in the four sections of the conference 

ensured the interaction between the specialists and favoured a series of  

interesting debates which illustrated and proved the specificity of the 

Romanian language and culture in the European cultural space.  

The PhD students from various Romanian univerities and from 

„Dunărea de Jos‛ University of Galaţi, who presented papers in the 

conference, had the opportunity to clarify important aspects and to receive 

useful suggestions and advice for their future research activity and for the 

final versions of their PhD theses. 

 The conference programme also included a book launching session 

in which various books written by university and pre-university teachers 

were presented. 

By editing this volume we would like to thank all the participants in 

the conference. Special thanks are addressed to the „Ministry of National 

Education‛, „The National Authority for Scientific Research and 

Innovation‛ which financially supported the pubblication of the conference 

papers.  

 

The Organizing Committee  
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Ce volume réunit une partie des Actes de la Conférence 

Internationale Lexique commun / Lexique spécialisé. Culture et identité 

européennes. Latinité et romanité, organisée les 14-15 octobre 2016 par les 

membres du Centre de recherche scientifique „Communication 

Interculturelle et Littérature‛ de la Faculté des Lettres (Université 

„Dunărea de Jos‛ de Galaţi) en partenariat avec la Bibliothèque „V. A. 

Urechea‛ de Galaţi, „L’Institut des sciences de l’éducation‛ de Chișinău, 

„L’Université Libre Internationale‛ et „L’Institut de recherches 

philologiques et interculturelles‛ de Chișinău (République de Moldova).  

La IXe édition de cette conférence a offert aux spécialistes des 

universités et des instituts de recherche roumains et étrangers un cadre 

officiel d’analyse des problèmes abordés dans une perspective 

pluridisciplinaire sur des sujets actuels comme culture et identité 

européennes, avec l’affirmation du principe de l’unité dans la diversité et la 

mise en évidence des aspects centrés sur le concept de romanité comme 

matrice linguistique et culturelle dressant les lignes majeures d’évolution 

de la culture européenne.       

Le programme de cette manifestation a rassemblé quatre sections 

essentielles, à savoir: Histoire de la culture et de la civilisation : identité et 

interculturalité européennes ; Lexicologie / Lexicographie. Latinité, romanité, 

roumanité; Psychologie, pédagogie, didactique ; Critique, théorie et histoire 

littéraire: interférences littéraires dans l’espace européen de souche latine. Ces axes 

offrent la possibilité d’aborder les aspects lexico-sémantiques dans une 

multitude de perspectives théoriques et méthodologiques. En outre, 

l’appréhension des changements produits au niveau de la modernisation et 

de l’internationalisation du vocabulaire rend les spécialistes plus ouverts à 

l’approche interdisciplinaire. 

 Parmi les participants aux travaux de cette conférence il y a eu des 

universitaires roumains et étrangers, des collègues de „L’Université Libre 

Internationale de Moldova‛ et de „L’Institut de recherches philologiques et 

interculturelles‛ de la République de Moldova. Leur présence marquante a 

favorisé, par l’étude du roumain, la promotion et l’extension des liens 

culturels et scientifiques établis entre deux communautés académiques que 

seule la rivière Prut sépare.         

Dans le cadre des travaux en plénière déroulés le 14 octobre 2016, des 

hommes de lettres et des linguistes renommés ont réussi à souligner toute 
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une série d’aspects extrêmement intéressants en ce qui concerne la 

globalisation linguistique et l’identité nationale, la modernité du roumain, 

l’analyse du système temporel et aspectuel de la langue roumaine, le 

problème du concept de grammaire littéraire, l’évocation du linguiste 

N.A.Ursu et de sa personnalité, ainsi que la lutte contre la discrimination du 

discours de haine dans la République de Moldova.  

 Le jour suivant, les enseignants chercheurs invités à donner des 

conférences ont réussi à mettre évidence les particularités du discours 

d’Arsenie Boca, à aborder le problème de l’autotraduction en tant que 

dimension essentielle de la francophonie littéraire, à analyser le phénomène 

de l’identité nationale et de l’interculturalité dans le contexte de la 

mondialisation, tout en illustrant le double visage de l’Europe 

contemporaine vue alternativement comme mosaïque pluriethnique et 

comme construction spirituelle homogène. 

Les travaux par sections, d’une très haute qualité scientifique pour la 

plupart, ont assuré l’interaction entre des spécialistes appartenant à des 

écoles linguistiques différentes et ont suscité des débats intéressants sur 

l’affirmation, dans l’espace culturel européen, des traits particuliers de la 

langue et de la culture roumaines.  

Des doctorants venus de plusieurs centres universitaires de 

Roumanie et de l’école doctorale de Galati ont eu l’occasion de présenter 

leurs travaux dans le cadre des sections, d’exposer leurs questionnements 

et de trouver des solutions très utiles dans leur activité de recherche.  

Dans le programme de la conférence il y a eu également une section 

consacrée à la présentation de quelques livres parus récemment sous la 

signature des enseignants provenus du milieu académique et 

préuniversitaire.   

 Nous voudrions remercier tous les participants de cette 

manifestation scientifique pour l’excellence de leurs interventions. Notre 

gratitude va également vers les représentants du „Ministère de l’Éducation 

Nationale‛ – „L’Autorité Nationale pour la Recherche Scientifique‛ - pour 

le soutien financier accordé dans l’édition de ces Actes. 

 

Le comité d’organisation 
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Jukka HAVU 

Universitatea din Tampere, Finlanda 

SISTEMUL TEMPORAL ŞI ASPECTUAL AL LIMBII ROMÂNE 

ÎN CONTEXTUL ROMANIC [1]1 

 „Prezentul îl ştiu, imperfectul îl ştiu, dar nu mă prea descurc la mai mult ca perfectul 

şi la perfectul simplu.‟ Aşa îmi zise frate-miu, de Paşte, când am plecat în concediu. 

http://www.scriebine.com/limba-romana-condimentata-cu-mai-mult-ca-perfectul/ 

 

1. Limba romănâ în contextul romanic 

Sistemul aspectual și temporal al limbii române prezintă anumite 

diferenţe, uneori considerabile, în comparaţie cu cel al altor limbi romanice. În 

primul rând, din punct de vedere etimologic, morfologia formelor românești se 

îndepărtează de soluţiile tipice ale celorlalte limbi romanice. Un exemplu al acestor 

diferenţe este faptul că timpurile simple și timpurile compuse în limba română nu 

prezintă aceeași structură paralelă tipică în cele mai multe limbi romanice.[2] În 

acest articol încercăm să subliniem caracterul romanic al sistemului verbal al limbii 

române luând în considerare fenomene de contact lingvistic cu limbile balcanice. 

Istoria limbii române manifestă o evoluţie direcţionată către o simplificare 

considerabilă a sistemului verbal. E adevărat că dispariţia multor forme flexionare 

este, în parte, compensată de folosirea particulelor aspectuale și temporale sau a 

unor elemente adverbiale a căror origine e variată. Ne referim la semiadverbele 

cam, mai, prea, și, tot, care sunt, pe deasupra, singurele unităţi lexicale susceptibile 

de a fi inserate între auxiliar și forma nominală a verbului principal (perfectul 

compus, condiţional, viitor 1, prezumtiv). Ni se pare că e vorba de o schimbare 

parametrică destul de mare.  

În multe studii despre sistemul verbal al limbii române, funcţiile acelor 

forme care sunt diferite de cele caracteristice în alte limbi romanice au fost explicate 

prin influenţe străine sau prin substratul lingvistic, din păcate aproape imposibil de 

documentat. Fără îndoială, istoria limbii române e caracterizată de o lungă perioadă 

de prezenţă și a altor limbi pe teritoriul actual al României (sau mai exact, pe 

teritoriul romanizat în regiunea balcanică). În cazul limbilor slave, e foarte posibil ca, 

cel puţin în anumite zone, să fi existat o perioadă destul de lungă de bilingvism; cea 

mai mare parte a literaturii medievale românești este scrisă în limba slavonă. 

                                                 
1 Lucrarea a fost susţinută în plenul conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat: 

Latinitate. Romanitate. Românitate, Galaţi, 14-15 octombrie 2016. 

http://www.scriebine.com/limba-romana-condimentata-cu-mai-mult-ca-perfectul/
http://www.scriebine.com/limba-romana-condimentata-cu-mai-mult-ca-perfectul/
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Literatura știinţifică despre Balkan Sprachbund este abundentă. Trăsăturile 

limbilor vorbite în regiunea balcanică au fost studiate de foarte mulţi cercetători; în 

acest context menţionăm numai câteva analize ale fenomenului: Sandfeld 1930, 

Joseph 1983, Tomić 2005 și 2008, Friedman & Joseph 2012. Friedman 2011 oferă o 

prezentare generală a studiilor celor mai importante în lingvistica balcanică până 

în anul de publicaţie. 

 

2. Substrat, superstrat, adstrat și elementul autohton 

Limba română s-a dezvoltat în contact și cu alte limbi, limba greacă, limba 

maghiară, limba turcă, limbi care au lăsat foarte puţine urme în celelalte limbi 

romanice (în afară de limba greacă care a fost folosită ca sursa pentru mulţi termeni 

tehnici). O altă particularitate a evoluţiei limbii române în contextul romanic este 

faptul că după invaziile popoarelor slave, limba română a evoluat fără continuitate 

geografică cu restul domeniului lingvistic romanic. Latinitatea limbii române a fost 

studiată mai ales din punctul de vedere lexical (v. spre exemplu Butiurcă 2006). 

Totuși, ni se pare util să amintim că atunci când este vorba de limbi în 

contact, influenţele lexicale (împrumuturi, calcuri, neologisme) sunt mult mai 

frecvente decât influenţele morfologice sau sintactice. E clar, pe de altă parte, că 

contactul lingvistic poate să întărească anumite tendinţe latente într-o limbă. Ca 

exemplu, putem să menţionăm viitorul românesc voi face. În mai multe limbi 

balcanice există o construcţie asemănătoare și mulţi lingviști au văzut în existenţa 

ei în limba română o influenţă de substrat sau de adstrat. 

În anumite limbi romanice există construcţii similare, în franceză il veut 

pleuvoir, în italiană vuol piovere, unde verbul a voi funcţionează ca verb semiauxiliar 

urmărit de un predicat impersonal: 

1.  Bon week-end à vous deux avec un temps incertain ne sachant pas s'il veut 

neiger ou pleuvoir ou rester sec mais gris. http://chez-dom.eklablog.com/samedi-23-

novembre-2013-a103202283 

2. /../ je voy, le soleil plux ne luit, il veult pleuvoir, le temps se mue /../ (Émile 

Roy, Le Mystère de la Passion en France du XIVe au XVIe siècle, Genève: Slatkine, 1974, 

p. 21) 

3. a /../ io qui non ho ancora capito se vuol piovere o uscire il sole bohh stiamo 

vedere. http://uniteddogs.com/en/forum/788/22574/buongiorno/28 

În aceste limbi, construcţia abia depășește stadiul de expresie idiomatică, 

dar faptul că există un astfel de uz indică că e foarte posibil să fie un fenomen 

vechi.*3+ Este  evident că gramaticalizarea construcţiei voi face în limba română a 

produs o formă aproape identică cu construcţii corespunzătoare în câteva limbi 

balcanice și că acest fenomen nu s-a produs independent de contactul lingvistic. Ni 

se pare totuși important de semnalat existenţa tendinţelor latente în domeniul 
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lingvistic romanic; aceste tendinţe au putut să se generalizeze și să se 

gramaticalizeze prin contactul lingvistic (de substrat, superstrat sau adstrat). 

Cred că e util de observat în acest context că nici celelalte limbile romanice 

nu au adoptat întotdeauna aceleași soluţii morfologice. Spre exemplu, limba sardă 

formează viitorul cu verbul aere „a avea‛ apo a cantare „am să cânt‛ sau cu devere „a 

trebui‛, tepo cantare „trebuie să cânt‛ (v. Molinu 2000), iar limba romanșă cu verbul 

vegnir „a veni‛, vegn a gidar „voi ajuta‛.  

Lindstedt (2002: 333) vorbește despre „sistemul verbal balcanic‛ care după 

analiza sa cuprinde elementele următoare: i) complementarea finită; ii) opoziţia 

aspectuală perfectiv-imperfectiv cel puţin în domeniul temporal al trecutului; iii) 

perfect sau construcţia rezultativă cu participiu pasiv cu un sens activ; iv) opoziţii 

evidenţiale cu formele de trecut; v) viitor analitic cu verbul a vrea; vi) condiţional 

construit cu mărcile de futuritate și imperfective în același timp. Lindstedt (2002: 

334) observă, pe deasupra: 

No one ot these features, taken separately, is exclusively Balkan in its 

distribution; it is their combination that constitutes the specific nature of the Balkan 

verb system. 

În ceea ce privește limba română, ni se pare, totuși, că în afară de 

complementarea finită*4+ și forma viitorului, toate celelalte elemente ale „sistemului 

verbal balcanic‛ sunt fie identice cu construcţiile din celelalte limbi romanice (ii, iii), fie 

puţin dezvoltate sau chiar inexistente în limba română.  

După Coșeriu (2003):  

Din punct de vedere genealogic, limba română este, în primul rînd, pur și 

simplu latină sau neolatină în toate aspectele ei „moștenite‛ sau dezvoltate din cele 

moștenite și care reprezintă structurile ei esenţiale. 

Această definiţie genealogică poate fi extinsă și la categorii gramaticale 

individuale. În acest sens, fenomenele care sunt idiosincrasice pentru limba 

română în contextul romanic sunt probabil niște consecinţe amalgamate de 

evoluţie internă și de contact lingvistic. 

 

3. Genealogia lingvistică și contactul lingvistic 

După Östman & Raukko (1995) s-ar putea vorbi despre un fel de 

Sprcahbund în regiunea baltică. Autorii compară mai ales limba finlandeză cu 

limba suedeză și comentează câteva similitudini în ceea ce privește structurile 

gramaticale și lexicale ale acestor limbi. Ei propun o origine comună a acestor limbi 

contestând importanţa filiaţiei genealogice tradiţionale.*5+ În regiunea Mării Baltice 

se vorbesc limbi care aparţin unor familii lingvistice diferite; fino-ugrică și indo-

europeană (subgrupe: baltică, slavică, germanică) și este evident că contactele 

lingvistice între, spre exemplu, limba finlandeză și limba suedeză au fost mai 
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frecvente și mai profunde decât contactele limbii finlandeze cu multe limbi fino-

ugrice (ex. mari, komi, udmurt, maghiara, etc.) în ultimii o mie de ani.  

În Finlanda, limba dominantă din punct de vedere administrativ (dar nu 

demografic) până la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost limba suedeză. În ciuda 

acestei situaţii, limba finlandeză a păstrat structura ei fundamentală, deși o mare 

cantitate de cuvinte și expresii suedeze au intrat în limbă. Totuși, anumite 

construcţii (spre exemplu timpurile compuse) ale limbii finlandeze contemporane 

s-au dezvoltat pe baza unor influenţe germanice.  

Pe de altă parte, sunt și alte structuri, construite după model suedez, care 

au fost adoptate în secolele XVII-lea și XVIII-lea, dar abandonate în secolul XIX-lea, 

fiind într-un fel contrare logicii interne a limbii. Un exemplu este pasivul agentiv: 

4.  Boken  är  skriven  av  X (sued.)  

        cartea  este  scrisă  de  X  

5.  Kirja  on  kirjoitettu  X: ltä (finl. învechită) 

 carte NOM  este scris x ABL 

Această structură, destul de frecventă în texte finlandeze vechi, este astăzi 

complet ieșită din uz. Acest exemplu arată că anumite construcţii, deși au fost 

utilizate într-o limbă destul de mult timp, pot dispărea fiind considerate ca 

elemente străine. 

Abordarea „pragma-areală‛ (Östman & Raukko 1995) subliniază 

importanţa contactului lingivistic și, în cazul limbii finlandeze, susţine că această 

limbă e mai aproape de limba suedeză decât de o limba fino-ugrică ca limba 

maghiară, spre exemplu. Într-un anumit fel e adevărat; în limba finlandeză sunt 

mult mai multe cuvinte și locuţiuni comune cu limba suedeză decât cu limba 

maghiară. Totuși, din punctul de vedere tipologic, finlandeza și suedeza sunt în 

continuare foarte diferite; finlandeza este o limbă aglutinantă cu o morfologie 

extrem de bogată, pe când suedeza este, practic vorbind, un caz opus, o tipică 

limbă analitică.  

 

4. Structura ierarhică a sistemelor verbale romanice  

Cum am spus mai sus, încercăm să studiem caracteristicile limbii române 

din punct de vedere panromanic. Ni se pare probabil ca multe structuri ale limbii 

române contemporane să se bazeze pe niște potenţialităţi ale limbii accentuate de 

influenţe străine. 

Toate limbile romanice împărtășesc aceași structura ierarhică a 

predicatului verbal care este constituită din trei niveluri diferite (Havu 1997; ex. 

limba spaniolă, *P. [a citi[o carte]]]): 

(i) [Pedro [leer [un libro]]] 

(ii) [Pedro [ir a leer [un libro]]] / [Pierre [acabar de leer [un libro]]] 
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(iii) Pedro lee / leerá / ha leído / leía / va a leer / iba a leer / acaba de leer, 

etc., el libro. 

Primul nivel (predicatele nucleare) corespunde aspectului lexical, al doilea 

- aspectualităţii perifrastice (predicatele nucleare de aspectualitate) și al treilea - 

enunţurilor concrete. Perifrazele verbale prezintă diferite grade de gramaticalizare 

în limbile romanice. Mai ales limbile iberoromanice posedă o cantitate excepţional 

de mare de perifraze verbale, pe când în limba română nivelul al doilea, cea a 

aspectualităţii perifrastice, este mai puţin bogat decât în celelalte limbi romanice. 

 

 

4.1. Perifrazele verbale în limbile romanice 

O diferenţă considerabilă este faptul că în română nu există perifraze 

verbale cu verbele de mișcare care în toate celelalte limbi romanice sunt destul de 

frecvente. Cele mai tipice sunt perifrazele construite cu verbele derivate de verbele 

latine venire, pe de o parte, și de ire/vadere/ambulare, pe de altă parte. În limba 

română verbul care denotează îndepărtarea de centrul deictic, a merge, are o 

etimologie diferită de cea a verbelor cu același sens în celelalte limbi romanice, dar 

verbul a veni are acceași origine în toate aceste limbi. Însă limba română nu a 

dezvoltat nicio perifrază gramaticalizată cu acest verb. Lipsa de perifraze formate 

cu un verb de mișcare și o formă nominală a verbului principal este probabil 

diferenţa cea mai mare între limba română și celelalte limbi romanice în ceea ce 

privește sistemele verbale ale acestor limbi.  

 

 

latină franceză spaniolă portugheză catalană italiană 

venire Pierre vient 

de sortir. 

„tocmai a 

plecat‛ 

S’il vient à 

passer, 

appelle-

moi. 

„dacă trece 

din 

întâmpla-

re<‛ 

 

 

amat Eu venho 

dizendo isso há 

anos. 

„o spun și o 

repet de mulţi 

ani‛ 

 Il liquore 

viene fatto in 

modo 

tradizionale

. 

„lichiorul e 

făcut într-

un mod 

tradiţional‛ 
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ire, 

vadere, 

ambulare 

Je vais aller 

au cinéma. 

„o să merg 

la 

cinemato-

graf‛ 

La crise va 

s’aggravant. 

„criza se 

agravează 

în 

continua-

re‛ 

Voy a ir al 

cine. 

„o să 

merg la 

cinematog

raf‛ 

Poco a 

poco 

vamos 

aprendiend

o esto. 

„încetul 

cu încetul 

vom 

învăţa 

aceasta‛ 

Van hechas 

30 

croquetas. 

„au fost 

făcute 

deja 30 de 

crochete‛ 

Vou ir ao cine. 

„o să merg la 

cinematograf‛ 

Passo a passo 

vou fazendo o 

meu caminho. 

„ pas cu pas o 

voi face în 

felul meu‛  

Ahir vaig 

anar al 

cine. 

„ieri am 

mers la 

cinemato

graf‛ 

Sono mesi 

che vado 

facendo 

esami. 

„de mai 

multe luni 

mă prezint 

neîncetat la 

examene‛ 

 

În limba română, aspectualitatea perifrastică este reprezentată de perifraze 

de fază, a începe, a se pune, a se apuca, a sta, a da, a înceta, a termina, a continua, etc. (v. 

Dragomir 2003). E totuși evident că verbele auxiliare conservă o independenţă 

semantică considerabilă și nu s-au transformat în morfeme gramaticale deplin 

gramaticalizate (cu excepţia, poate, de a sta  și a da în expresii ca Ion stă să plece și 

Ion dă să plece, v. Dragomir 2003). 

 

4.2. Gradul de gramaticalizare al perifrazelor verbale  

În limba română sunt multe expresii care din punct de vedere etimologic 

sunt formaţii perifrastice (în limba normativă cel puţin perfectul compus am făcut, 

viitorul 1 voi face, condiţionalul aș face). În limba contemporană, elementele 

constitutive ale acestor expresii s-au sudat, devenind niște unităţi aproape 

indivizibile. Elementul derivat din fostul auxiliar nu este purtător de mărci 

temporale sau modale și funcţionează numai ca un element afixal.  
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am alergat voi alerga 

*aveam alergat  *voiam alerga  

*avui alergat  *vrui alerga  

*să aibă alergat  *să vrea/voiască alerga  

 

Sintaxa auxiliarelor în română a fost studiată în detaliu de Monachesi 

(2005) și de Giurgea (2011). Amândoi cercetătorii compară comportamentul 

auxiliarelor românești cu formele corespunzătoare în franceză și italiană, pe de o 

parte, și cu limbile slave, pe de altă parte (exemplele următoare provin de din 

Monachesi 2005: 134): 

6. Paul a évidemment lu ce texte. 

7. Ha sicuramente visto il nuovo film di Almodovar [sic]. 

8. * Am adesea văzut filme bune.  

9. Am văzut adesea filme bune. 

Fără îndoială, auxiliarele în română nu au același comportament sintactic 

ca auxiliarele în franceză și italiană. Pe de altă parte, dacă comparăm limba română 

cu spaniola și catalana putem observa că aceste limbi prezintă în parte aceleași 

restricţii ca româna: 

10. * He a menudo visto buenas películas. 

11. He visto a menudo buenas películas. 

12. * He sovint vist bones pel·lícules. 

13. He vist sovint bones pel·lícules. 

În limbile iberoromanice nivelul aspectualităţii perifrastice e foarte bogat. 

În ceea ce privește sintaxa auxilialelor în spaniolă, spre exemplu, se poate observa 

că în construcţiile perifrastice coeziunea elementelor constitutive este cu atât mai 

strânsă cu cât construcţia e mai gramaticalizată (în construcţia de viitorul imediat 

voy a ir „o să merg‛, verbul ir s-a gramaticalizat și desemanticizat complet pe când 

empezar „a începe‛ păstrează o mai mare independenţă semantică și, în consecinţă, 

o mai mare libertate sintactică): 

14a. ?? Voy mañana a ir al cine.  

14b. Voy a ir mañana al cine. 

14c. Mañana voy a ir al cine. 

15a. Empiezo mañana a trabajar. 

15b. Empiezo a trabajar mañana. 

15c. Mañana empiezo a trabajar. 

Sunt și alte similitudini între limba română și limba spaniolă; e foarte 

probabil că e vorba de tendinţele latente la care m-am referit mai sus. În limba 
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română, auxiliarele avea (cu perfectul compus, am, ai, a< și cu condiţionalul aș, ai, 

ar<) și voi pot fi enclitice. În limba contemporană, toate aceste forme aparţin unor 

registre arhaice, dialectale sau social marginale. 

16. Plecat-am nouă din Vaslui. 

17. Mânca-ți-aș gura. 

18. El se uita la ceas, fir-ar al dracului de ceas. 

19. Împarate, ști-vom și noi ce vom grăi la împăratul nostru. 

Aceste structuri sunt frecvente și în spaniolă medievală, până în secolul al 

XVI-lea (exemplele provin din baza de date CORDE): 

   20. Gabriel  fue  mensajero  della,  segúnd que  dicho  he. 

         G.          fu   mesager     ei      cum         zis    am 

Auxiliarele viitorului și condiţionalului puteau să fie enclitice în spaniola și 

româna vechi (și continuă să fie în portugheza contemporană): 

21. El don     que       prometí     a la donzella   dárgelo he. 

      cadoul   pe care   promisei      fecioarei,      i-l voi da 

Încă o dată, e vorba de anumite potenţialităţi existente în sistemele 

respective. E foarte probabil că aceste potenţialităţi existau în toate variantele 

latinei vulgare; anumite limbi (franceza și italiana, spre exemplu) au optat pentru 

alte soluţii care și ele existau într-o formă latentă în faza proto-romanică. 

5. Evoluţia sistemului verbal al limbii române; dispariţia formelor 

Cum spunea Coșeriu, din punct de vedere genealogic, e evident că limba 

română este o limbă romanică. Diferenţele pe care putem să le observăm în ceea ce 

privește sistemul verbal sunt, cel puţin în cele mai multe dintre cazuri, rezultatele 

evoluţiei categoriilor verbale autohtone. Unele categorii au fost influenţate de 

elemente străine. 

Schimbarea internă al limbii, substratul și superstratul lingvistic, contactul 

cu alte limbi și codificarea normativă sunt factorii care determină evoluţia unei 

limbi. Cum am putut observa în cazul finlandezei, contactul multisecular cu o altă 

limbă, cultural și social dominantă, nu i-a schimbat structura gramaticală 

fundamentală, deși în numeroase domenii ale sistemului gramatical se pot detecta 

influenţe exogene. 

Pentru motivele expuse mai sus, ni se pare evident că aspectele 

caracteristice ale limbii române (inclusiv diferenţele care există faţă de celelalte 

limbi romanice) trebuie căutate mai ales în structura internă a limbii. De altfel, 

observaţia făcută la începutul acestui articol despre caracterul ușor idiosincrasic al 

sistemului temporal și aspectual al românei contemporane în comparaţie cu 

sistemele corespunzătoare celorlalte limbi romanice trebuie să fie nuanţată. Dacă 

analizăm formele gramaticale ale limbii vechi, ale anumitor dialecte regionale și ale 

graiurilor sud-dunărene, putem constata că multe soluţii tipic romanice, astăzi 

dispărute, au existat paralel cu alte structuri, generalizate în limba contemporană. 
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Sistemul temporal și aspectual al limbii române s-a schimbat considerabil 

de-a lungul istoriei ei documentate. În epoci mai vechi, sistemul respectiv prezenta 

o diversitate a formelor considerabilă. Multe din formele dispărute sau devenite 

marginale au forme paralele în celelalte limbi romanice. 

Sunt anumite forme care sunt foarte puţin folosite în limba vorbită 

contemporană, deși apar în toate gramaticile limbii române și sunt folosite în scris. 

Este cazul mai ales al perfectului simplu făcui, făcuși, făcu și al viitorului voi/vei/va face. 

Perfectul simplu se folosește în continuare în literatură, ca timp narativ, și 

în limba vorbită dialectală (mai ales în Oltenia și Banat) ca o formă de trecut recent, 

dar în limba contemporană standard a fost înlocuit de perfectul compus. În ceea ce 

privește viitorul cu auxiliarul a voi, nu se prea folosește în limba vorbită unde a fost 

înlocuit de niște formaţii mai noi, am să c}nt și o să c}nt (v. și Niculescu 2011). 

În Oltenia și Banat relaţia tipică între perfectul simplu și perfectul compus 

s-a inversat dacă o comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în alte limbi romanice. În 

foarte multe dintre ele, perfectul compus (în funcţia lui aoristică) denotă un 

eveniment recent și perfectul simplu un eveniment mai îndepărtat în timp. Situaţia 

aceasta există de pildă în spaniola europeană (Le he visto esta mañana „L-am văzut 

azi dimineaţă‛ vs. Le vi ayer „L-am văzut ieri‛).  

În textele literare, perfectele asigură progresia narativă. Amândouă 

formele se folosesc începând cu textele cele mai vechi (spre exemplu în cronicile 

moldovenești din secolul al XVI-lea). Prin urmare fenomenul nu poate fi paralel cu 

tendinţele asemănătoare din limba franceză, unde perfectul compus penetrează 

limba literară ca timp narativ abia după cel de-al doilea război mondial (v Havu & 

Știrbu, sub tipar).  

În textele literare se întâlnesc trei tipuri diferite de utilizare a timpurilor 

perfective în naraţiune: 1) se folosește numai perfectul simplu; 2) se folosește 

numai perfectul compus, și 3) se folosesc amândouă timpurile.  

În acest ultim caz nu e ușor de știut care sunt criteriile de alegere. Există 

anumite elemente care favorizează folosirea unui timp sau a altuia: spre exemplu, 

perfectul simplu se folosește mai mult la persoana a treia (singular și plural). 

Alternanţa perfectelor poate contribui la o separare a registrelor, mai ales când 

ponderea dialogului este importantă; Rodica Ojog-Brașoveanu, de pildă, folosește 

numai perfectul simplu în naraţiune și numai perfectul compus în dialog. 

Dispariţia formelor verbale nu este în niciun caz excepţională în domeniul 

lingvistic romanic, dimpotrivă. În franceză, spre exemplu, sunt numeroase forme 

verbale care au dispărut din limba vorbită (perfectul simplu je fis, trecutul anterior 

j’eus fait, imperfectul conjunctivului que je fisse, mai mult ca perfectul 

conjunctivului que j’eusse fait, etc.). De fapt, singurele forme verbale (în afară de 

formele nominale) care s-au păstrat în toate limbile romanice sunt prezentul și 

imperfectul. Perfectul simplu este și el o formă etimologică, dar în anumite limbi 
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(ex. franceza, dialectele italiene septentrionale, dialectele românești nord-orientale) 

această formă nu se folosește în limba vorbită.  

Un caz particular sunt perifrazele verbale dispărute. Mai sus am menţionat 

faptul că în limba română contemporană singurele perifraze verbale sunt perifraze 

de fază. Gramatica limbii române vechi a lui C. Frâncu (2009) prezintă informaţii 

foarte bogate despre evoluţia morfologică a limbii începând cu primele documente 

(1521) până în 1780. Studiul său revelează spre exemplu că în limba veche existau 

multe forme perifrastice care au dispărut din limba contemporană (câteva se 

folosesc încă în dialecte rurale). Totuși, din cauza cantităţii insuficiente a 

documentelor disponibile, frecvenţa lor reală în limba vorbită e imposibil de știut. 

Să considerăm, spre exemplu, cazul formelor progresive. În aproape toate 

limbile romanice există o formă progresivă (sp. estar cantando, it. stare cantando, cat. 

estar cantant, port. estar a cantar, fr, être en train de chanter). Anumite formaţii 

perifrastice corespunzătoare perifrazelor progresive în celelalte limbi romanice au 

dispărut din limba română contemporană (Frâncu 2009). Similitudini sunt evidente 

în special cu limbile iberoromanice: 

era mergând - „progresiv imperfectiv‛, cf. sp. estaba yendo (Frâncu: 

„Imperfectul perifrastic  de tipul era mergînd este folosit frecvent în toate variantele 

literare /../) 

fui lucrând – „progresiv perfectiv‛, cf. sp. estuve trabajando 

au fost arând – „progresiv perfectiv‛, cf. sp. ha(n) estado arando 

Deși formele progresive sunt relativ frecvente în limba română veche, au 

dispărut din limba contemporană. Totuși, se pare că categoria semantică 

progresivă se manifestă în continuare în româna de astăzi. Există un fenomen 

relativ recent, mai exact emergenţa perifrazei a fi în curs de + infinitiv / infinitiv lung): 

22. Eu sunt în curs de a-mi cumpăra casa si tare greu mi-a fost.  

23. Eu sunt în curs de a prepara multe produse surpriză. 

24. Articolul este în curs de publicare / de a fi publicat. 

25. Procesul este în curs de desfăşurare. 

Expresia a fi în curs de + infinitiv / infinitiv lung nu poate fi considerată ca o 

perifrază deplin gramaticalizată. Compatibilitatea ei cu diferitele tipuri de 

predicate și cu diferitele registre textuale e limitată; se folosește mai ales în limbajul 

administrativ. Totuși, apariţia acestei proto-perifraze înseamnă că progresivitatea 

continuă să existe într-o formă latentă. 

Limba română normativă est rezultatul unei munci de gramatizare, 

întreprinse în secolul al XVII-lea și continuată în secolul următor. Norma actuală 

este un compromis în care variantele meridionale sunt dominante. Un rezultat al 

gramatizării este suprimarea anumitor forme paralele și simplificarea sistemului. 
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6. Simplificarea sistemului flexionar și apariţia elementelor aspectuale 

Dispariţia multor forme verbale a condus la o simplificare a sistemului 

flexionar care este în parte compensată de emergenţa noilor elemente aspectuale, 

de provenienţă eterogenă. Mă refer în particular la particulele aspectuale mai, tot, 

etc. și la elementele invariabile fi și o. 

În limba română, există o serie de elemente care au o origine eterogenă și 

care contribuie la structurarea și precizarea informaţiei aspectuale și temporale: 

- auxiliarele afixale avea, vrea. 

- semiadverbele cam, mai, prea, şi, tot, numite și „adverbe clitice‛. 

- particulele invariabile derivate din forme verbale fi (< a fi), o (< avea). 

După cum am văzut, auxiliarele avea, vrea nu sunt purtătoare ale mărcilor 

de timp sau de mod și au devenit, practic vorbind, niște elemente prefixale, 

aproape inseparabile de verbul principal. E simptomatic faptul că singurele 

elemente care pot fi inserate între auxiliar și verbul principal sunt semiadverbele 

aspectuale (ex. am tot sunat, nu voi mai veni). 

Particulele invariabile fi și o sunt forme derivate ale verbelor a fi și a avea. 

Folosirea auxiliarului fi este legată de funcţiile rezultative ale verbului a fi 

în anumite contexte. În parte în dezacord cu Avram & Hill (2007:55), considerăm că 

fi este un auxiliar sau un semiauxiliar în două dintre posibilile sale ipostaze (a fi 

conjugat variabil): 

1. A fi este auxiliarul pasivului dinamic: Casa este / era  / va fi  construită de o 

companie suedeză.  

2. A fi urmat de participiul perfect este folosit în mai multe expresii de 

stare rezultantă; exemplul 27. arată că auxiliarul a fi nu poate fi utilizat pentru a 

localiza o acţiune (v. Dragomirescu 2010: 209-211): 

26. Maria e / era / a fost, etc. plecată.  (cu anumite verbe inacuzative) 

27. * Maria e plecată la ora 9. 

28. Maria e / era / a fost, etc. bine îmbrăcată. (verbe reflexive rezultative) 

29. Casa e / era / a fost, etc. construită din lemn. (pasiv rezultativ; verbe 

telice) 

Pe de altă parte, când fi este invariabil, e greu să fie considerat auxiliar; 

putem vorbi mai degrabă de o particulă temporală a cărei funcţie este de a exprima 

anterioritatea unui eveniment faţă de alt eveniment sau faţă de alt punct de 

referinţă. Contextul definește dacă e vorba de o situaţie rezultativă ca în 30-32 sau 

de o acţiune perfectivă ca în 33. (unde acţiunea este localizată precis): 

30. Mâine, când vei veni, voi fi plecat. 

31. La final, după ce ne vom fi plimbat prin toate aceste aşezări şi vom fi vorbit 

cu cei mai mulți dintre oamenii care trăiesc în ele, îi vom invita la masa discuțiilor < 

http://www.viata-libera.ro/satul/42331-galati-viata-libera-sate-care-mor-o-noua-campanie-

a-vietii-libere 
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32. La sf}rşitul celor 3 luni de antrenament voi fi alergat 750km.  

http://www.redbull.com/ro/ro/stories/1331700785021/andrei-gligor-pleaca-la-

marathon-des-sables 

33. Mâine Ion va veni la 4. Eu voi fi plecat la 2. 

 

Particula temporală fi este un element constitutiv al următoarelor 

construcţii: 

i) Conjunctivul perfect: 

34. Nu cred să fi făcut Ion aşa ceva.    

35. Nu cred ca Ion să fi făcut aşa ceva.    

36. Mă bucur să fi găsit deja ceea ce căutam.  

Cu conjunctivul perfect, subiectul acestei forme trebuie să fie exprimat 

explicit (1, 2) sau să fie deductibil din context. (3). 

ii) Condiţionalul perfect: 

37. Aş fi vrut să te ajut dacă aş fi avut timp.   

iii) Prezumtivul: 

38. Unde este? – S-o fi plimbând în parc.   

Este destul de interesant de observat că în cazul conjuctivului perfect, 

elementul fi, invariabil în limba contemporană, a fost o formă personală până în 

secolul al XVIII-lea (v. Frâncu 2000: 91-112): 

să fiu cântat 

să fii cântat 

să fie cântat, etc. 

În secolul al XIX-lea, încetul cu încetul, elementul adoptă forma invariabilă 

tipică altor structuri (voi fi cântat, am fi cântat, o fi cântând). E un exemplu destul de 

ilustrativ al unei schimbări lingvistice analogice care se bazează pe elemente 

interne ale limbii.  

O altă particulă invariabilă este elementul o cu care se formează viitorul 

„popular‛:*6+ 

39. O să ne vedem m}ine.    

40. O să fiu deja aici c}nd o să vii.   

Elementul o nu este purtător de mărcile de persoană nici de timp sau de 

mod. După părerea noastră, nu poate fi considerat ca un auxiliar. Ca în cazul lui fi 

invariabil, e vorba mai bine de o particulă care funcţionează ca o marcă temporală. 

Alături de particulele invariabile derivate din verbe, în limba română 

există și alte elemente care vehiculează informaţii aspectuale, temporale și 

pragmatice.*7+ Ne referim la „semiadverbe‛ sau „adverbe clitice‛ care sunt de 

obicei elemente fără o semnificaţie unitară. Interpretarea lor depinde de aspectul 

lexical al predicatului, de timpul verbal și de contextul semantic. În limitele acestui 

articol nu putem să intrăm în detaliile acestei problematici ci o să ne rezumăm la 
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scurte observaţii asupra folosirii semiadverbelor tot și mai (pentru o prezentare mai 

detaliată, v. Arjoca-Jeremia 2005 și Pintea 2012). 

Valoarea semiadverbului tot e greu de definit cu precizie deoarece nu are o 

seminificaţie unitară. Acest semiadverb conţine în cele mai multe cazuri idea de 

progresivitate, iterativitate și/sau continuitate:*8+ 

41. Ce faci? Tot citeşti ziarul?      

42. Ce tot faci acolo? De ce nu vii?     

43. Tot se joacă, tot se uită la televizor și nu-şi face temele / se tot joacă< 

44. A tot încercat p}nă a reușit.      

45. A tot avut nevoie de ajutor când prepara comunicarea.  

46. Te voi tot aştepta p}nă c}nd vei veni / tot te voi aștepta<  

47. Ei tot apăreau de nicăieri.       

Cum se poate vedea, locul semiadverbului tot poate varia ușor (înainte de 

verbul principal, înainte de auxiliar, înainte de un pronume clitic). Intercalarea 

altor elemente între semiadverbul tot și predicatul verbal produce enunţuri 

agramaticale (?? Tot Ion citește ziarul). O excepţie sunt adverbe scurte; în acest caz 

tot califică adverbul (Tot acum face școala de șoferi; Tot aici face o apariție scurtă; Tot așa 

fac și eu). 

Semiadverbul temporal mai este un tip de adverb presupoziţional: 

48. Mai măn}nci? Pot să iau farfuria?  

49. Nu mai măn}nc.  

50. Mai lasă-mă în pace. 

51. Când l-am văzut ultima dată, mai locuia în vechea casă.   

52. Te-ai mai uitat la televizor aseară?     

53. Anul trecut am mai început de două ori fără succes. 

Adeseori semnificaţia lui e destul de aproape de sensul adverbului încă. 

Semiadverbele formează o categorie complexă. Interpretarea lor depinde 

de mulţi factori diferiţi și din cauza aceasta sunt elemente a căror seminficaţie nu e 

ușor de determinat. În orice caz, apariţia lor ca elemente aspectuale și pragmatice 

alături de simplificarea sistemului flexionar este o evoluţie idiosincrasică a limbii 

române în contextul romanic. 

7. Concluzie 

În sistemul verbal al românei contemporane, se poate observa o schimbare 

considerabilă de-a lungul evoluţiei limbii. Numărul formelor flexionare s-a 

diminuat, anumite formaţii perifrastice s-au transformat, practic vorbind, în forme 

afixale (am făcut, voi face, aș face) și numeroase informaţii aspectuale și temporale 

sunt exprimate prin particule/semiadverbe (fi, o, tot, mai, etc.). 

Destul de des, evoluţia sistemului verbal român a fost analizată din punct 

de vedere al limbilor de contact. Nu vrem să minimizăm importanţa acestui factor, 

dar credem că este mai important ca în studiul acestei subcategorii a structurii 
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gramaticale să se pornească de la analiza evoluţiei interne ale limbii. De fapt, foarte 

multe fenomene care au fost analizate ca influenţe bazate pe contactul lingvistic se 

găsesc și în celelalte limbi romanice. Ni se pare, totuși, că într-o bună parte a 

cercetării despre limba română în contextul romanic nu s-au luat în considerare 

caracteristicile celoralte limbi înrudite. 

 

 
NOTE 

[1]. Ţin să-i mulţumesc Elennei Știrbu pentru ajutorul ei; autorul este singurul responsabil al 

eventualelor greșeli. 

[2]. Sunt și alte limbi romanice care au un sistem diferit. Limba galiciană nu posedă timpuri 

simple deloc, iar în portugheză auxiliarul este verbul ter „a ţine‛ și nu verbele mai 

frecvente în celelalte limbi romanice, a avea sau a fi. 

[3]. Formarea viitorului cu verbul a voi nu este un fenomen exclusiv de limbile romanice. În 

limba engleză viitorul se construiește cu auxiliarul will „a voi‛. 

[4]. Ledgeway (1998) a arătat că complementarea finită în domeniul romanic nu este o 

particularitate a limbii române și că în mai multe variante romanice există structuri 

asemănătoare, exemplul cel mai cunoscut fiind infinitivul personal portughez. 

Frâncu (2000: 116-153) studiază  înlocuirea infinitivului cu construcţii personale din 

punctul de vedere diacronic. 

[5]. Această propunere „pragma-areală‛ a fost criticată de mai mulţi cercetători; ni se pare că 

criticile lui Esa Itkonen (1998) și Johanna Laakso (1995) sunt deplin justificate. 

[6]. Particula o există în multe dialecte românești ca marcă a mai mult ca perfectului analitic 

(o fost cântat); originea ei e probabil o fuziune a verbelor auxiliare a vrea și a avea. 

[7]. Aceste elemente au și alte valori; tot este un pronume (toată ziua), mai este marca 

comparativului și superlativului ([cel] mai mare) etc. 

[8]. În franceză tout și în catalană tot au niște funcţii asemănatoare deși în contexte mai 

restrictive; se folosesc mai ales cu gerunziul (fr. Maigrissez tout en mangeant „slăbiți 

mâncând‛; cat. Aprendre idiomes tot fent un cafè „a învăţa limbi făcând cafea‛).  
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The Temporal and Aspectual System of Romanian  

in the Context of Romance Languages 

 

Abstract: In this study, my main concern is to analyse the verbal system of Romanian from 

the point of view of language genealogy, on one hand, and from that of language contact, on 

the other. It is true that there are some quite important differences between the Romanian 

system and the tense and aspect structures in other Romance languages. The main 

differences are undoubtedly the absence of a symmetrical series of simple and compound 

tenses (the Present Perfect being the only exception in Romanian) and the lack of verbal 

periphrases formed with motion verbs. However, if we study carefully all Romance systems 

we can observe similarities and common latent tendencies which have evolved differently in 

Romanian due to the influence of the surrounding languages and to the lack of geographical 

continuity with other Romance languages. For instance, the future auxiliary a vrea «to 

want» exists also in French and Italian, albeit on an idiomatic level, il veut pleuvoir; vuol 

piovere. Similarly, the finite complementation can be found in Portuguese and in various 

Italian dialects. The syntax of the auxiliary a avea «to have» is very similar to that of 

Spanish, *he a menudo visto buenas películas pro he visto a menudo buenas películas „I 

have often seen good films‛ functions exactly like in Romanian, *am adesea văzut filme bune 

pro am văzut adesea vilme bune but unlike in French, J’ai souvent vu de bons films, 

perfectly grmmatical. One of the peculiarities of the Romanian system is the fact that meny 

verbs documented in older texts have disappeared or at least are no used any more in 

colloquial language. This systemic simplification has been compensated by the emergence of 

invariable aspectual elements like fi, o, tot, mai etc. 

Key words: tense, verbal aspect, language contact, Romance languages. 
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ROMÂNA, O LIMBǍ MODERNǍ  

ÎNTR-O LUME ÎN CARE, PENTRU MULŢI,  

REPERUL MODERNITǍŢII ESTE LIMBA ENGLEZǍ?1 

 

Introducere  

Conform DEX (1998: 645)[1], adjectivul modern are mai multe accepţiuni, 

dintre care vor fi menţionate aici doar câteva, mai importante pentru subiectul ales: 

‘care aparţine timpurilor apropiate de vorbitor’ şi chiar: ‘recent, actual’; ‘care este 

în pas cu progresul actual’; în expresia limbǎ modernǎ, contribuie la formarea 

semnificaţiei ‘limbǎ vie, vorbitǎ efectiv de o populaţie actualǎ’; folosit cu referire la 

învǎţǎmânt, poate însemna, printre altele, ‘conform cu moda zilei’. 

Pornind de la aceste accepţiuni, vom spune cǎ limba românǎ este o limbǎ 

vie, utilizatǎ, pare-se, de vreo 28 de miloane de vorbitori contemporani cu noi, 

rǎspândiţi prin întreaga lume dar mai ales concentraţi în acest spaţiu din sud-estul 

Europei cunoscut ca fiind o ţarǎ – România. O limbǎ vie, aşa cum este şi aceea pe 

care o foloseşte, de pildǎ, un anumit grup restrâns de indivizi aparţinând 

populaţiei rrome din Bulgaria, un dialect fǎrǎ legǎturǎ stabilǎ şi permanentǎ cu un 

teritoriu compact, marcat de influenţa uneia sau alteia dintre limbile românǎ, 

greacǎ, turcǎ, bulgarǎ (Jetchev 2009: 20) cu care a fost şi este încǎ în contact; sau, 

spre a mai da un exemplu, limba unui trib pierdut din Amazonia, pe care l-am 

intâlni acum pentru prima datǎ în istorie. Toate, limbi vii[2], adicǎ limbi moderne, 

indiferent de numǎrul de persoane care le (mai) vorbesc*3+ azi, de recunoaşterea 

lor ca „limbi minoritare‛ sau „etnice‛ în cadrul unui stat multilingv, de politica 

oficialǎ faţǎ de ele în domeniul învǎţǎmântului etc. 

Mai interesantǎ însǎ pentru noi aici este accepţiunea ‘care este în pas cu 

progresul actual’. O vom pune în legǎturǎ cu afirmaţiile lui Loïc Depecker (2013: 

44): ※*<+ sont modernes les langues qui disent la modernité.‼; ※Une langue 

moderne serait donc une langue capable de dire les réalités modernes.», pentru a 

ne întreba dacǎ este – sau poate nu ? – modernǎ o limbǎ care îi permite unui om de 

ştiinţǎ sǎ exprime – e drept, într-un discurs de vulgarizare ştiinţificǎ tradus (din 

englezǎ) – urmǎtoarea informaţie : 

                                                 
1Lucrarea a fost susținută în plenul conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat: 
Latinitate. Romanitate. Românitate, Galați, 14-15 octombrie 2016. 
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(1) Atracţia gravitaţională exercitată de materia vizibilă în Univers nu 

explică mișcarea observată a stelelor din galaxii, nici pe cea a galaxiilor în roiurile 

galactic. De pildă, stelele aflate la periferia galaxiilor spiralate au o viteză orbital atât de 

mare încât ar trebui să se împrăștie în spaţiu. (Science World, mai-iunie 2014, 62) [4] 

Dupǎ pǎrerea noastrǎ, întrebarea relativǎ la modernitatea limbii române se 

impune mai întâi, pentru cǎ evaluarea ei sub acest aspect pare a se face, la fel ca în 

cazul altor limbi romanice, cu precǎdere al francezei, în comparaţie cu engleza. 

Aceasta a devenit azi, mai peste tot, unica limbǎ de comunicare politicǎ, ştiinţificǎ 

sau profesionalǎ, nu numai pentru cǎ, dar şi pentru cǎ:  

※L’anglais est associé à la modernité et se voit attribuer une dimension 

internationale et mondiale, quelle que soit la diffusion internationale d’autres 

langues ou leur capacité à exprimer ce que la société a de moderne, quelle que 

soit aussi l’utilité des langues couramment utilisées.‼ (Truchot 2013: 35-36).  

Sǎ credem oare cǎ româna este o limbǎ atât de vetustǎ, dar şi atât de rigidǎ, 

de „înţepenitǎ‛ în contextul istoric al altor secole, acum apuse, încât a devenit 

incapabilǎ sǎ redea „realitǎţile moderne‚, sǎ exprime în comunicarea interpersonalǎ 

cunoştinţele, viziunea, modul de a gândi specifice realitǎţii zilelor noastre? 

Pe de altǎ parte, suntem cumva îndreptǎţiţi sǎ ne evaluǎm limba maternǎ în 

astfel de termeni negativi, când ştim care este, cel puţin în documentele oficiale, în 

declaraţii, politica europeanǎ faţǎ de limbile ţǎrilor reunite într-o comunitate 

politicǎ şi economicǎ de care suntem mândri?  

În plus, sǎ fie doar o chestiune de faţadǎ grija noastrǎ, mereu repetatǎ cu 

glas tare, de a-i ajuta pe românii din Europa şi din lume sǎ-şi pǎstreze şi cultive 

limba maternǎ, ca prim semn al identitǎţii lor? De ce am dori ca aceştia sǎ pǎstreze 

– vorbind-o în cele mai variate situaţii de comunicare – şi sǎ cultive o limbǎ care nu 

ar mai putea juca rolul sǎu fundamental în societate? 

În cele ce urmeazǎ, vom încerca sǎ vedem dacǎ limba românǎ poate dovedi 

cǎ este o limbǎ modernǎ, aptǎ sǎ înscrie în orizontul cultural al vorbitorilor sǎi 

realitǎţile acestui secol al XXI-lea, armonizându-se cu celelalte limbi europene 

coexistente, servind la realizarea tuturor exigenţelor comunicǎrii profesionale, 

politice, culturale sau de alt tip de azi, dar şi opunându-se, dacǎ se poate, cu 

perseverenţǎ, aşa cum fac, în numele limbii franceze, multe personalitǎţi de frunte 

din diverse domenii, unicitǎţii limbii engleze ca mijloc de comunicare în plan 

internaţional, unii spun chiar unei „gândiri unice‚ (Hagège 2013) legate de 

utilizarea exclusivǎ, abuzivǎ, a acesteia. 

 

Proprietǎţile unei limbi moderne 

Chiar dacǎ este adevǎrat cǎ, pentru a-i descoperi şi descrie cât mai exact 

mecanismele, structura, unitǎţile, respectiv modul de funcţionare, un lingvist ia în 
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considerare limba aşa cum e ea, fǎrǎ sǎ se întrebe dacǎ e sau nu modernǎ – în sensul 

specificat mai sus –, nu vom abandona direcţia schiţatǎ în partea de început a 

contribuţiei noastre şi vom încerca sǎ trecem în revistǎ mǎcar o parte dintre 

proprietǎţile atribuite de regulǎ de specialişti unui idiom socotit de ei modern. 

Întorcându-ne privirea spre Canada – aşa cum fac adesea, din raţiuni 

diverse, lingviştii francezi – vom aminti cǎ, din motive de ordin geopolitic, social, 

economic şi de altǎ naturǎ ce nu mai trebuie detaliate aici, aceasta este în prezent o 

ţǎrǎ a cǎrei modernitate, cel puţin sub aspectul dezvoltǎrii materiale, dar şi 

culturale, nu poate fi pusǎ la îndoialǎ. Este oare în dezacord cu aceastǎ modernitate 

limba canadienilor din provincia Québec, destul de puternic marcatǎ încǎ de 

arhaismele şi regionalismele [5] care au presǎrat la începuturi, în secolul al XVII-

lea, idiomul folosit de locuitorii sǎi francofoni? În domenii importante pentru 

economia provinciei cum ar fi exploatarea lemnului, industria hârtiei sau 

metalurgia neferoaselor, se utilizeazǎ în zilele noastre o terminologie cu numeroase 

împrumuturi din anglo-americanǎ sau cu forme puternic influenţate de aceasta 

(Auger 2006: 146-155), dar dǎinuie şi multe elemente venite din trecutul de câteva 

secole al populaţiei cu rǎdǎcini în trei-patru zone ale Franţei de azi (ibid., 143-145). 

Şi în limba comunǎ existǎ o serie de cuvinte şi expresii vechi, care au încetat 

actualmente sǎ mai fie întrebuinţate ori nu mai au vechile accepţiuni în ţara de 

origine, forme ce, în Québec, nu împiedicǎ deloc comunicarea în situaţii de viaţǎ 

modernǎ dintre cele mai variate.  

Vorbitorii francezei din Québec se dovedesc dispuşi şi capabili sǎ dea unor 

cuvinte franţuzeşti vechi de un secol – sau chiar de mai mult – accepţiuni noi, 

profund legate de diverse aspecte ale vieţii economice, politice, sociale actuale. 

Sunt cunoscute – fiind chiar înregistrate acum ca atare în dicţionarele franceze 

monolingve importante – cazurile cuvintelor traversier ‘bac’ / ‘ferry-boat’ şi 

dépanneur ‘prǎvǎlie / bǎcǎnie de cartier, practic deschisǎ non-stop’, acesta din urmǎ 

fiind citat ca un mijloc lingvistic marcat de o anume „modernitate socialǎ‚*6+. De 

fapt, cu astfel de forme, locuitorii Québec-ului înlocuiesc cuvintele englezeşti 

folosite în Canada anglofonǎ sau în Statele Unite – dépanneur în loc de convenience-

store, traversier în loc de ferry-boat  –, iar cu altele, dau o aparenţǎ absolut 

franţuzeascǎ unor termeni din englezǎ. Este o dovadǎ clarǎ cǎ limbajul utilizat de 

aceşti vorbitori se caracterizeazǎ printr-o remarcabilǎ supleţe, iar supleţea poate fi 

un semn al modernitǎţii unei limbi. 

Ce ar asigura aceastǎ supleţe? Dupǎ cum rezultǎ din exemplele 

susmenţionate, calitatea evocatǎ este datǎ de capacitatea limbii de a crea neîncetat 

forme noi de exprimare, întâi de toate, forme adecvate – primite favorabil, în timp 

sau imediat, de specialişti dar şi de publicul larg – de desemnare a realitǎţilor noi, 

care nu contenesc sǎ aparǎ, într-un ritm tot mai rapid, în jurul nostru. Dacǎ avem în 

vedere cu precǎdere terminologiile, ar fi vorba despre dezvoltarea neonimiei, 
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fǎcându-se apel la toate procedeele interne de îmbogǎţire a lexicului care au curs în 

limba datǎ: derivarea (paradigmaticǎ) sufixalǎ sau prefixalǎ, de pildǎ, implicând 

desigur „resursele‚folosite în limba comunǎ pentru îmbogǎţirea vocabularului, dar 

şi derivarea sintagmaticǎ implicând diverse tipuri de compunere, mai cu seamǎ de 

compunere nominalǎ. Unii cercetǎtori precizeazǎ cǎ este de dorit ca noile formaţii 

sǎ fie scurte, cât mai uşor de introdus în discursul specializat sau nespecializat, cât 

mai uşor de mobilizat în traducere sau de memorat în cazul învǎţǎrii. (Rom.) bani 

împrumutați pe termen scurt constituie, ca şi  formaţiile romanice corespunzǎtoare : 

(fr.) argent emprunté à court terme, (sp.) dinero prestado a corto plazo (Vasilescu 

(coord.) 2008: 73), un termen polilexical mult mai lung decât (engl.) short money (id., 

ibid.), dar, deşi se ştie prea bine cǎ engleza are un numǎr covârşitor de cuvinte 

monosilabice şi disilabice, se întâmplǎ sǎ se înregistreze şi corespondenţe de felul : 

(rom.) târg, (engl.) market place (ibid., 445)[7]. Oricum, scurtimea formei lexicale 

conteazǎ! A se vedea în acest sens sublinierea: „În românǎ, formula tehnicǎ – apǎ 

mineralǎ carbogazoasǎ – este în mod evident prea lungǎ şi prea greoaie ca sǎ se poatǎ 

impune în uzul colocvial.‚ (Rodica Zafiu, „Cu bule‚, Dilema veche, 642 / 9-15 iunie 

2016, 6). 

Economic – dar poate şi oarecum comod pentru utilizatori – ar fi ca un 

lexem sǎ aibǎ statut morfologic multiplu, actualizându-se în discurs, dupǎ nevoia 

sau intenţia locutorului, fie ca substantiv sau adjectiv, eventual adverb, fie ca verb 

şi îndeplinind în enunţ funcţiile sintactice – poate şi pragmatice – specifice 

respectivelor pǎrţi de vorbire. În domeniul limbilor romanice, un asemenea 

deziderat este aproape imposibil de atins, dar se poate ca un substantiv, de pildǎ, 

sǎ aparǎ în contexte lingvistice distincte: şoc (ul suferit), a produce un şoc / a şoca, (o) 

decizie şoc (vezi şi, dupǎ acelaşi model: (o) ştire-bombǎ, precum şi numeroasele 

cazuri de substantive împrumutate din englezǎ care sunt folosite ca adjective 

invariabile în românǎ: canalele mass-media (Stoichiţoiu-Ichim 2008: 101)).  

Specialiştii pot aprecia cât de bine se integreazǎ în sistemul limbii şi în uz 

creaţiile lexicale impuse de noile realitǎţi dupǎ numǎrul derivatelor şi al 

locuţiunilor cǎrora le dau naştere într-un anume interval de timp. 

Apelul la capacitatea creatoare a limbii în vederea adecvǎrii acesteia la 

nevoile de exprimare ale modernitǎţii poate reduce valul de împrumuturi – mai 

ales din limba englezǎ – care se înregistreazǎ azi mai peste tot în Europa şi, desigur, 

şi la noi. 

Recurgem la împrumuturi în momentul în care îşi fac apariţia în viaţa 

noastrǎ economicǎ, social-politicǎ sau culturalǎ activitǎţi, operaţii, obiecte 

materiale, ocupaţii sau îndeletniciri, obiceiuri necunoscute nouǎ, fǎrǎ tradiţie, 

imposibil de situat în vreo continuitate cu realitǎţile locale anterioare. La prima 

vedere, pentru astfel de „noutǎţi‚ nu avem cuvintele potrivite sǎ le traducǎ. În lipsa 

altei soluţii, apelǎm la împrumuturi: marketing, benchmarking, baissier (Vasilescu 
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(coord.) 2008: passim). Acestea sunt împrumuturile „necesare‚ – motivate denotativ 

–, nu cele „de lux‚ (Stoichiţoiu-Ichim 2008: 85-96) despre care nu vom vorbi aici. 

Majoritatea sunt neadaptate sau doar parţial adaptate normelor ortoepice, 

ortografice, morfologice ale limbii române (vezi cazul lui hacker ‘spǎrgǎtor de 

coduri’, care are însǎ, conform Dicționarului de Cuvinte Recente, 2013: 273, mai multe 

derivate: hackerițǎ, a hackeri, hackerit, la care s-ar putea adǎuga prin extensie hacking, 

hackui, hackuire, hackuit). 

Dacǎ se opteazǎ pentru traducerea unui termen, se poate întâmpla ca 

rezultatul sǎ semene destul de mult cu transpunerea < definiţiei lui în limba 

noastrǎ: (rom.) achiziționare a pachetului de control *8+, faţǎ de (engl.) buyout (Dicționar 

de termeni economici, p.15); circuit basculant bistabil, faţǎ de (engl.) flip-flop (Popescu 

(coord.) 1981: 74). Soluţia nu este tocmai fericitǎ! Rezultate mai bune pot fi obţinute 

prin procedeul calchierii: gaurǎ neagrǎ, piticǎ albǎ/roşie, iarnǎ nuclearǎ, recentul 

împrumut toxic, (rom.) mandatar neremunerat / (engl.) gracious agent (Vasilescu 

(coord.) 2008: 309); (rom.) poştǎ electronicǎ / (engl.) e-mail, electronic mail (ibid., 376); 

(rom.) Lunea Neagrǎ / (engl.) Black Monday (ibid., 303); (rom.) Vinerea Neagrǎ / (engl.) 

Black Friday (ibid., 477). 

O limbǎ care nu ezitǎ sǎ creeze poate însǎ încerca sǎ „prelucreze‚ cuvintele 

din limba sursǎ în loc sǎ le împrumute ca atare sau sǎ le traducǎ. Forma rezultatǎ în 

urma procesului de „prelucrare‚ trebuie sǎ fie una „inspiratǎ‚, fericitǎ, ca sǎ se 

poatǎ bucura de o receptare favorabilǎ.  

Termenul economic gaj suplimentar, care nu aminteşte deloc, în planul 

expresiei, de corespondenţii englez – collateral –, respectiv francez – nantissement – 

(Dicționar de termeni economici, 225), ar putea ilustra un proces de „prelucrare‚ în 

domeniul terminologiei, iar formula apǎ cu bule, pe care Rodica Zafiu (art. cit.) o 

gǎseşte „net preferabilǎ ambiguitǎţii şi inadecvǎrii din folosirea sintagmei apǎ 

mineralǎ‚ (carbogazoasǎ) – explicându-ne totodatǎ de ce nu s-au dovedit de succes 

formulele apǎ gazoasǎ/cu gaz(e), expresie destul de rǎspânditǎ, dupǎ pǎrerea 

autoarei, în româna vorbitǎ în Republica Moldova, sau apǎ acidulatǎ, apǎ 

efervescentǎ (vezi fr. eau gazeuse, eau pétillante; engl. sparkling water) – ar ilustra 

respectiva situaţie în româna comunǎ sau în limbajul colocvial. 

Astfel de exemple ne fac sǎ ne gândim dacǎ nu cumva ne-am putea sprijini 

şi noi pe limbile de largǎ circulaţie internaţionalǎ care sunt franceza şi mai cu 

seamǎ engleza pentru a stimula puterea creatoare a limbii române. Altfel spus, nu 

ar fi posibil ca anumite expresii lexicale existente în aceste limbi, care au mari şanse 

sǎ intre în limba noastrǎ ca împrumuturi, sǎ fie folosite – în sensul „prelucrǎrii‚ pe 

un plan sau altul – spre a încuraja creaţia „autohtonǎ‚, ori apariţia unor sensuri 

noi, asociate formelor deja prezente în vorbire – cǎci polisemia este şi ea un semn al 

supleţii de care aminteam la începutul prezentei contribuţii? Un fel de 

„românizare‚ a masei de cuvinte – necesare modernitǎţii în comunicare – pe care 
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ar trebui s-o preluǎm ca atare de la alţii? Deşi de pe alte baze, cu o altfel de politicǎ 

de „amenajare terminologicǎ‚ – dar şi cu riscul unor reacţii de respingere din 

partea multor lingvişti -, întrebarea s-a pus în alte ţǎri europene, de pildǎ în Franţa 

(Depecker 2013). 

 

Asigurarea modernitǎţii limbii române prin împrumuturi sau stimularea 

creativitǎţii lingvistice în plan local, prin exploatarea inteligentǎ a unei reale şi 

puternice concurenţe?  

A) Terminologii 

Pentru început, un exemplu provenind tot din limba francezǎ: 

Pe la mijlocul secolului trecut, limba francezǎ a preluat, ca împrumut din 

limba englezǎ, termenul sponsor (pl. sponsors): sponsors d’une exposition, d’une action 

culturelle; chercher des sponsors. La interval de circa douǎzeci de ani de la preluarea 

acestui substantiv, a fost preluat tot ca împrumut, cu dublǎ pronunţie, ca şi în 

primul caz – cea dintâi, conformǎ normelor limbii franceze, cea de a doua, 

conformǎ normelor limbii engleze, limba sursǎ – numele ‘acţiunii de a finanţa, a 

susţine financiar o producţie în scopuri publicitare’: sponsoring. Cu mai puţin de un 

deceniu mai târziu, s-a creat în francezǎ verbul sponsoriser (< sponsor) – un „pseudo-

anglicism‛, evident –, iar la alţi câţiva ani distanţǎ, a apǎrut şi derivatul nominal 

sponsorisation, tot un fals anglicism menit sǎ-l înlocuiascǎ pe sponsoring. Iatǎ însǎ cǎ 

existǎ o recomandare oficialǎ potrivit cǎreia mai vechiul parrainer ar trebui sǎ ia 

locul lui sponsoriser, la fel de vechiul parrainage sǎ accepte, printre întrebuinţǎrile 

sale, pe aceea de înlocuitor al lui sponsorisation, ba chiar sǎ fie împǎmântenit un 

relativ recent derivat substantival parraineur, care sǎ fie folosit în locul lui sponsor. 

Se recomandǎ de asemenea utilizarea vechilor cuvinte-termeni commanditer, 

commanditaire în locul anglicismelor şi al „pseudo-anglicismelor‛ menţionate, cele 

douǎ lexeme devenind sinonime ale lui parrainer, parraineur printr-o extindere a 

sensului iniţial (le Nouveau petit Robert, 1993: 2137; 1593; 411). 

Româna a împrumutat din englezǎ – parţial prin mijlocirea francezei – 

lexemele sponsor, a sponsoriza, ba chiar şi un adjectiv sponsorial, înregistrate în 

Marele dicționar de neologisme (2008: 881) al lui Florin Marcu, precum şi în DEX 

(2009), fǎrǎ ca cei în drept sǎ încerce a propune o soluţie de înlocuire asemǎnǎtoare 

celei amintite. 

Totuşi, dovada prezenţei unei anumite creativitǎţi pe tǎrâmul 

terminologiilor româneşti ne-ar putea fi adusǎ de un exemplu ca urmǎtorul : 

(2) „Dragon 2 poate asoliza oriunde în Sistemul Solar. Misiunea Red Dragon este 

un prim test.‛ (Ştiințǎ & Tehnicǎ, 56 / Mai 2016, p. 011) 
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în care este folosit, în traducere, verbul a asoliza, neînregistrat în niciun 

dicţionar al limbii române, nici mǎcar în vreun dicţionar de neologisme sau de 

„cuvinte recente‛, şi aflat în concurenţǎ cu a ateriza în cadrul aceluiaşi text de 

vulgarizare ştiinţificǎ[9]. 

B) Limba comunǎ 

Într-un articol din hebdomadarul Dilema veche (nr. 643 / 2016) apar 

urmǎtoarele fraze : 

(3) Nu e vorba nici de vreuna dintre celebrele televiziste justițiare. *<+ C}teodatǎ mă 

gândesc cǎ riscul de a privi anumite emisiuni de „ştiri‛ ar trebui sǎ fie încadrat la fel 

ca riscul de boli venerice. Dar sǎ revenim. Nu frǎțicǎ, nu am amendat vreo ştiristǎ 

nesimțitǎ!‛ (Valeriu Nicolae, „Aici este MAI-ul!‛, Dilema veche, nr. 643 / 16-22 

iunie 2016, p. 4) 

Nici televizist(ǎ), nici ştirist(ǎ) nu apar în DEX (1998); aici apare doar 

televizorist, în accepţiunea ‘depanator de televizoare’ (p. 1082). Ultimul lexem, care 

nu figureazǎ în Marele dicționar de neologisme din 2008, apare în Dicționarul de 

Cuvinte Recente (2013: 530) cu o accepţiune nouǎ: ‘persoanǎ cǎreia îi plac 

programele distractive de televiziune’ (exemplu marcat ca datând din 2009) ce se 

adaugǎ mai vechiului sens ‘depanator de televizoare’ şi unui alt sens datând de 

prin 2007: ‘ziarist de televiziune’. Televizist pare a fi un nou venit în lumea 

prezentatorilor / producǎtorilor de televiziune. Sǎ fie un cuvânt-termen cu şanse de 

intrare în vocabularul televiziunii sau doar o fantezie a autorului articolului 

susmenţionat ? Apariţia lui în limbǎ – şi acceptarea de cǎtre experţii media, ca şi de 

cǎtre vorbitorii obişnuiţi – ar introduce poate o opoziţie suplimentarǎ în câmpul 

lexical respective. Ştirist figureazǎ, urmat imediat de derivatul sufixal diminutiv-

ironic ştiruțǎ ‘ştire neînsemnatǎ’, în Dicționarul de Cuvinte Recente (2013: 517), unde 

este explicat prin perifraza redactor de ştiri. (Primul exemplu citat îi localizeazǎ 

apariţia prin anul 2000.) Nici televizist(ǎ), nici ştirist(ǎ) nu au fost preluaţi ca 

termeni de specialitate în Dicționarul de media (2005) - traducere datoratǎ Lucreţiei 

Vasilescu şi Mihaelei Constantinescu a volumului Dictionnaire des médias (coord. 

Francis Balle) (1998) –, deşi prima autoare a traducerii a decis sǎ adauge, în 

redactare proprie, numeroase informaţii relative la media româneşti. Probabil 

lexemele respective sunt considerate de traducǎtoare ca aparţinând limbii române 

comune – sau chiar registrului familiar al acestei limbi -, mai curând decât ca 

unitǎţi terminologice.  

Dicţionarele pe care le-am menţionat completeazǎ cu elemente interesante 

familia cuvântului românesc ştire: învechitul ştire de m}nǎ – continuat azi, într-o 

anumitǎ mǎsurǎ, de scrisorile confidențiale – sau la fel de vechiul ştire de ac, ştire falsǎ 

– care îl traduce pe fr. canard, lexem aparţinând registrului familiar –, ştire scurtǎ, 
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ştiri locale (localǎ)(vezi Dicționar de media, p. 324), recentul şi mult prea des utilizatul 

(în limbajul personalului de la diverse canale de televiziune) ştire-bombǎ, ştiruțǎ 

(DCR, p. 517), ştire de ultimǎ orǎ. Ştire este cu siguranţǎ un cuvânt cu o poziţie bine 

consolidatǎ în lexicul comun – dar şi specializat – al limbii române, un cuvânt cu o 

familie destul de bogatǎ de derivate şi compuse, al cǎror numǎr poate creşte încǎ 

prin utilizarea, atunci când realitatea o va cere, a  obişnuitelor mijloace interne de 

dezvoltare a vocabularului. 

În unele domenii de activitate sau în unele domenii ale cunoaşterii, experţii 

reuşesc, pare-se, sǎ exploateze resursele limbii române pentru a exprima „realitǎţile 

lumii moderne‛, cu acelaşi succes ca alte limbi de largǎ circulaţie sau ca limbile 

oficiale folosite în interiorul Uniunii Europene. 

The reference to                    La mention des articles 129         Trimiterea la articolul 

articles 129 and 130<         et 130<.                                       129 şi 130<. 

                                               (Ghid stilistic de traducere în limba românǎ, 2008, p.83) 

(5) *<+ casa plutitoare este înzestratǎ cu un sistem de desalinizare a apei de mare şi de 

filtrare a apei de ploaie *<+ („Casa inteligentǎ‛, Ştiințǎ & Tehnicǎ, 56 / mai 2016, p. 

027) 

În aceeaşi publicaţie Ştiințǎ & Tehnicǎ, 56 gǎsim însǎ şi texte în care abundǎ 

împrumuturile : 

 (6) Desktop PC-urile nu-şi mai justificǎ utilitatea decât în aplicații precum gaming-ul 

sau grafica profesionalǎ. Noi ceilalți, care 98% din timp folosim browserul web, ne 

putem mulțumi cu un laptop, o tabletǎ sau chiar un smartphone cu ecran mai mare. 

Totuşi, desktop computerele şi-au gǎsit de c}țiva ani un „mini me‛ în „persoana‛ 

minicomputerelor. (Ştiințǎ &Tehnicǎ, 56 / mai 2016, p. 013) 

În faţa multitudinii de împrumuturi preluate în anumite sectoare, unii 

cercetǎtori – care se ocupǎ însǎ de limba francezǎ, nu de românǎ – avertizeazǎ 

asupra posibilului risc pentru limba care le primeşte de a „pierde domeniul sau 

domeniile ‛ în care se dovedeşte a fi deficitarǎ.  

Printre cercetǎtorii români, mulţi constatǎ doar existenţa masivǎ a 

împrumuturilor, mai ales din englezǎ, în limba noastrǎ, vǎzând în aceastǎ orientare 

netǎ spre mijloacele externe de îmbogǎţire a lexicului o trǎsǎturǎ pozitivǎ, o dovadǎ 

a toleranţei, a deschiderii – unice printre limbile romanice[10] – faţǎ de cuvintele de 

origine strǎinǎ. Alţii, precum Adriana Stoichiţoiu-Ichim (2008: 111)[11], care atrage 

de pildǎ atenţia asupra faptului cǎ nenumǎratele anglicisme utilizate frecvent în 

românǎ cu forma de plural din limba de origine – în alternanţǎ cu un plural 

românesc mai mult sau mai puţin reuşit – şi în special ca adjective invariabile pot 

interveni în deprinderile noastre de vorbire cu urmǎri considerabile pentru 

flexiunea specificǎ, îşi declarǎ adeziunea la punctul de vedere „echilibrat‛, 
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exprimat cu foarte mulţi ani în urmǎ de lingvistul francez Pierre Guiraud: 

şovinismul în limbǎ este extrem de dǎunǎtor, dar şi «cantonarea într-o imitaţie 

pasivǎ» este la fel de periculoasǎ.  

De ce sǎ facem apel la un cuvânt ca goal keeper, când în fotbalul românesc s-a 

vorbit totdeauna despre portar? De ce sǎ continuǎm a scrie despre entitatea numitǎ 

black hole, când în limba românǎ s-au creat deja, prin calchiere, formule ca gaurǎ 

neagrǎ sau chiar gol negru (DCR, 2013: 261; 268)? Oare creaţii lexicale de felul: 

supercalculator, superfulger, superhormon, superinstalație, superinvestiție, supraalbire, 

supraetajare, supraponderabilitate, lunedist, lunǎ neagrǎ,< nu pot exprima în mod 

apropriat diverse realitǎţi ale lumii moderne? 

Concluzie: este limba românǎ o limbǎ modernǎ? 

Rǎspunsul nostru la aceastǎ întrebare este catogoric afirmativ. Dacǎ este 

adevǎrat cǎ «[une langue moderne] est une langue capable de dire les réalités 

modernes» (Depecker 2013: 46, dar şi Truchot 2013), putem susţine cǎ româna este 

o limbǎ în mǎsurǎ sǎ dea seama de ‚realitǎţile moderne‛. Româna are capacitatea 

de a crea noi unitǎţi lexicale, atât pentru astfel de necesitǎţi cât şi pentru a rǎspunde 

nevoii de expresivitate a vorbitorilor (vezi „familia de cuvinte‛ care s-a dezvoltat 

în jurul numelui propriu Bǎsescu : „bǎsist, bǎsism, bǎsescianism. Recent, am întâlnit 

încǎ unul: „bǎsizare‛, dar şi formulele de tipul „sortatori de kiwi, sortatori de praz‛, în 

serie cu „culegǎtori de<, crescǎtori de<, îngrijitori de<‛ (Dilema veche, nr. 656 / 15-21 

septembrie 2016, p. 24)) 

Încrederea în capacitatea limbii naţionale de a se adapta cerinţelor 

modernitǎţii, încurajarea creativitǎţii prin apelul constant la mijloacele şi la 

procedeele prin care ea a ştiut sǎ rǎspundǎ, de-a lungul timpului, nevoii 

vorbitorilor de a ţine pasul cu schimbǎrile din viaţa economicǎ, politicǎ, socio-

culturalǎ, refuzul comoditǎţii, convingerea cǎ orice concept trebuie sǎ aibǎ un nume 

în limba maternǎ şi cǎ gândirea ştiinţificǎ, de pildǎ, nu este mai puţin aptǎ pentru 

descoperiri de seamǎ dacǎ se exprimǎ în aceastǎ limbǎ (vezi şi Hagège 2013: 128-

129) şi nu în englezǎ, sǎ spunem, ar trebui sǎ ne defineascǎ atitudinea, 

comportamentul când avem de ales între apelul masiv la împrumuturi*12+ şi 

folosirea resurselor de care dispunem ca utilizatori ai românei. 

Româna trebuie sǎ se construiascǎ permanent, ca limbǎ modernǎ, în diversele 

medii în care se desfǎşoarǎ activitǎţi utile societǎţii, în viaţa „profesionalǎ şi de 

cetǎţean‛ a fiecǎruia dintre noi, fiindcǎ sunt mize prea importante, de ordin 

ştiinţific, cultural, economic, social, politic, pânǎ la urmǎ identitar ( Depecker 2013: 

58-59) care se leagǎ de problema amenajǎrilor terminologice, de felul cum alegem 

între mijloacele externe şi cele interne de îmbogǎţire a lexicului. 
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NOTE 

*1+ Dar şi conform DLRM (1958: p. 510). 

[2] În contrast cu limbile vii, „Une langue morte *est une langue+ qui n’a plus de 

correspondant physique, sonore, dans le corps de celui qui la lit. I. e. qui n’assure 

plus d’étai au ressaisissement de l’expérience’ à l’intérieur de ‘soi’. i. e. qui ne 

permet plus une formulation immédiate et particulière.‛ (Quignard, Petits traits, II, 

9, „Les langues et la mort‛, in Alain Rey (dir.), Dictionnaire culturel en langue 

française, Tome II, 2005: 2341). 

[3] Vezi articolul lui Louis-Jean Calvet intitulat „Quelles langues parlera-t-on demain?‛ 

(2013). Se spune aici cǎ, deşi într-un viitor neprecizat se vor vorbi mai puţine limbi 

decât azi – când sunt repertoriate cca 7000 de limbi –, pluralul „limbi‛ se va 

menţine< „*<+ il n’y a pas à attendre une révolution linguistique (des langues ne 

vont pas disparaître ou apparaître brusquement), *<+ rien ne permet de prévoir 

des bouleversements dans le versant linguistique de la mondialisation, mais *<+ 

cette situation porte en elle-même des germes de changement. Les langues les plus 

répandues , les plus parlées, pourront prendre des formes locales et, à terme, 

éclater, comme le latin naguère éclata dans les différentes langues romanes, 

d’autres, moins parlées, disparaîtront au profit des précédentes etc.‛ (p.75). Poziţia 

lui  Calvet contrasteazǎ oarecum cu cea a lui Hagège (2013), când cel dintâi spune 

cǎ nimic nu ne permite sǎ prevedem schimbǎri radicale pe„ versantul lingvistic‛ al 

globalizǎrii. 

[4] Am ales un exemplu de acest gen fiindcǎ acelaşi Depecker (id., ibid.) precizeazǎ: „[<] la 

modernité est technologique.‛.  Cuvântul technologique este utilizat de cercetǎtor 

spre a vorbi despre „une technique évoluée, à laquelle on a intégré des résultats de 

sciences et de recherches aussi bien théoriques qu’appliquées.‛ . 

*5+ ※Dans les jugements sur la langue *<+, le lexique et d’abord les mots sont les objets les 

plus visibles et les plus commentés.» (Rey 2007: 303) 

[6] «Ce dernier terme [– dépanneur – + permet d’échapper à des expressions dépréciatives 

telle[s+ que: „Aller chez le Chinois ou l’Arabe du coin‚. *<+ Modernité sociale, 

donc, que ce souci de ne pas stigmatiser une profession ou un ressortissant 

étranger.‛ (Depecker 2013: 49). Aşa cum aflǎm din articolul aceluiaşi cercetǎtor, 

francezii din Franţa încearcǎ sǎ urmeze exemplul celor din Québec şi sǎ propunǎ, 

foarte probabil din respect pentru toţi locuitorii, un termen dépannette, sinonim 

pentru épicerie de proximité, pe care l-ar putea integra în seria denumirilor de 

magazine  ordonate dupǎ mǎrimea respectivelor suprafeţe comerciale: boutique de 

dépannage, supérette, supermarché, hypérette, hypermarché< (id., ibid.) 

*7+ Vezi şi (rom.) rol / vs / (engl.) list of tax assessments, (fr.) catalogue/registre des contribuables, 

contributions (Vasilescu (coord.) 2008: 411) 

[8] S-ar putea ca formula adoptatǎ în limba românǎ sǎ aibǎ drept model termenul 

corespunzǎtor din francezǎ, calchiat probabil şi într-o altǎ limbǎ romanicǎ: spaniola. 

[9] Faptul ni se pare interesant dat fiind cǎ, în pasajul avut în vedere, este vorba despre 

eventuala aterizare a capsulei Dragon 2 pe solul planetei Marte, eveniment la care 

poate trimite un verb ca a amartiza. 
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[10] Descriind procesul de occidentalizare (latino-)romanicǎ a limbii române în secolul al 

XVIII-lea, continuat în bunǎ mǎsurǎ şi în secolul al XIX-lea, profesorul Alexandru 

Niculescu (1978: 147) sublinia „permisivitatea limbii române faţǎ de neologisme în 

general şi faţǎ de neologismele latino-romanice în special, ceea ce constituie una 

dintre principalele caracteristici ale limbii române printre limbile romanice.‛ 

*11+ „În ce ne priveşte, subscriem la acest punct de vedere echilibrat *= al lui Guiraud+, 

considerând cǎ lingviştii, cadrele didactice, oamenii de culturǎ şi publiciştii au 

datoria de a interveni în mod mai decis într-o problemǎ a cǎrei importanţǎ pentru 

destinele limbii naţionale nu poate fi neglijatǎ.‛  

[12] Dacǎ în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea se recurgea extrem de des la neologisme latino-

romanice în efortul unor intelectuali români de marcǎ de a moderniza limba românǎ 

occidentalizand-o (vezi Niculescu, 1978: 123-158), azi avem impresia cǎ vrem sǎ o 

modernizǎm, în continuare, occidentalizând-o cu concursul unei anume limbi 

germanice. 
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Romanian, a Modern Language in a World in Which,  

for Most People, the Landmark of Modernity Is English? 

 

Abstract: Since the 1st of January 2007, the date when Romania joined the European 

Union, Romanian has become one of the official languages of the EU. The documents drawn 

up within the framework of this political and economic partnership between 27 states from 

Europe for which they represent the so-called „community acquis‛ („acquis 

communautaire‛) are translated in each of the official languages, these languages having all 

equal rights within the European Union. Nonetheless nowadays English has an 

international, even worldwide, dimension that none of the other 26 official languages has. 

This position of English is commonly considered as related to a characteristic which most 

people assign to it, namely „modernity‛. Which are the main features of a „modern‛ 

language? Are these properties also present in the case of the Romanian language? Can our 

language represent a „modern‛ instrument of communication, appropriate to serve the 

needs of intercomprehension between the member states of the EU, if possible as 

„economically‛ and „efficiently‛ as English? Under what circumstances could Romanian 

ensure the feature underlying the international prestige of English to a great extent? These 

are the main questions we attempt to answer in our contribution. 

Keywords: modernity, borrowing, loan translation (calque), affixal derivation, 

compounding, polysemy. 
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UNIVERSALITATEA LIMBILOR NATURALE. 

ÎN CE SENS A FOST LIMBA LATINĂ O LIMBĂ 

UNIVERSALĂ? 

Mitul Limbajului Universal este unul dintre cele mai vechi mituri; de-a 

lungul istoriei, el a revenit în variate forme. Novalis vorbea despre o „limbă 

originară‛ sau despre „limba sfântă‛, care ar fi „adevăratul obiect al căutării 

înţelepţilor‛. La rândul său, Cassirer sintetiza acest simbolism, atrăgând atenţia 

asupra perenităţii sale: „În multe mitologii găsim analogii izbitoare cu povestea 

biblică despre Turnul Babel. Chiar în timpurile moderne, omul a păstrat o nostalgie 

profundă pentru acea Vârstă de Aur în care omenirea se mai afla în posesia unui 

limbaj uniform. El priveşte înapoi la starea primitivă ca la un paradis pierdut. 

Chiar în tărâmul filosofiei, nu a dispărut complet vechiul vis al unei lingua Adamica 

– limbajul ‘autentic’ al primilor strămoşi ai omului, un limbaj care nu consta doar 

în semne convenţionale, ci exprima adevărata natură şi esenţă a lucrurilor. 

Problema acestei lingua Adamica a continuat să fie discutată în mod serios de către 

filosofii şi misticii din secolul al XVII-lea‛ – şi aici, Cassirer*1+ îl dă ca exemplu pe 

Leibniz, cu ale sale Nouveaux essais sur l’entendement humain. 

În zilele noastre, după eşecul tentativei de a se constitui o limbă artificială 

şi de a o impune ca limbă universală (esperando), se vorbeşte tot mai mult despre o 

Limbă de Largă Comunicare (Language of Wilder Communication sau, pe scurt, 

LWC). Pentru referiri ample la LWC, în contextul globalizării comunicării şi a 

stilurilor de viaţă, se poate vedea S. P. Huntigton, Ciocnirea civilizațiilor [2]. Trebuie 

spus că Huntigton nu abuzează de argumente ce s-ar putea origina în semantica 

logică de tip Carnap; pentru el, succesul universal al limbii engleze este explicabil 

mai curând în termeni de pragmatică şi de sociologie lingvistică. O limbă care este 

„limbă străină‛ pentru 92% din populaţia lumii, susţine el, nu poate fi considerată 

un limbaj universal*3+. Totuşi, engleza este utilizată astăzi ca lingua franca, aşa cum 

au fost utilizate şi alte limbi de-a lungul istoriei: latina (în perioada clasică şi 

medievală a Europei Occidentale), franceza (pentru câteva secole în Occident), 

swahili (în mai multe părţi ale Africii).  

Utilizarea limbii engleze ca instrument de comunicare internaţională 

reprezintă o formă de comunicare interculturală, şi nicidecum o depăşire a 
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diferenţelor dintre culturi: „O lingua franca este un mod de a reproduce diferenţele 

lingvistice şi culturale, nu un mod de a le elimina‛*4+. După opinia lingvistului 

Joshua Fischman (citat de Huntigton), este mult mai probabil ca o limbă să fie 

acceptată ca lingua franca dacă ea nu este identificată cu un grup etnic, o religie sau o 

ideologie specifică, adică dacă nu este percepută de celelalte grupuri etnice, 

religioase sau ideologice ca un atentat la identitatea lor; ori, engleza a fost „dez-

etnicizată‛ în ultimele patru secole, aşa cum s-a întâmplat în trecut cu akkadiana, 

aramica, greaca şi latina[5]. 

Aşadar, lingua franca nu este mult visata „limbă universală‛. În viziunea 

noastră, o limbă cu adevărat universală ar însemna nu numai „răspândire 

universală‛, ci şi o semantică universală – practic, ea ar trebui să fie şi un limbaj 

universal. 

 
Aşa cum arătam în altă parte (Borţun, 2013), filosofia contemporană a 

limbajului se înfăţişează ca un peisaj scindat, impunându-se două tipuri de 

cercetare a limbajului, pe care filosoful român Adrian-Paul Iliescu le denumeşte 

„cercetarea riguroasă‛ şi, respectiv, „cercetarea neriguroasă‛ sau „filosofantă‛ 

(Iliescu, 1989, pp. 105-106). Prima tradiţie de cercetare (Peirce, Frege, Russell, 

Montague, Carnap, Wittgenstein I, Hintikka, Bunge, Chomsky, Saussure) se 

caracterizează prin ataşamentul faţă de paradigmele ştiinţei, fiind inspirată de 

stilul matematicii, logicii sau lingvisticii teoretice. Abordările „neriguroase‛ 

(Wittgenstein II, Cassirer, Heidegger, Quine, Putnam, Kripke) ies din cadrele 

paradigmei formaliste; principalele domenii de inspiraţie sunt experienţa psiho-

socială a colectivităţilor şi lingvistica uzuală, evidenţa empirică nemijlocită, „viaţa 

limbii‛. 

Trăsătura definitorie a abordăriilor „riguroase‛ este optimismul nelimitat 

în privinţa perfecţionării şi regularizării limbajului. Adrian-Paul Iliescu identifică 

în acest optimism un anumit ideal cognitiv, pe care îl numeşte „idealul 

hilbertian‛*6+. Programul lui David Hilbert fusese un program de unificare a 

întregii matematici pe un fundament axiomatic unitar, ceea ce ar fi făcut posibil un 

limbaj ştiinţific universal. Programul fizicalist al unificării ştiinţei (Cercul de la 

Viena şi tânărul Carnap) s-a hrănit cu speranţa că întreaga cunoaştere va putea fi 

unificată într-o singură Teorie Adevărată, realizată prin intermediul unui limbaj 

ştiinţific unic şi, prin urmare, universal. 

Acest optimism „hilbertian‛ va contamina şi abordarea „riguroasă‛ din 

filosofia limbajului. Dacă Hilbert credea că „nu există probleme insolubile‛, 

Wittgenstein I (cel de dinaintea convertirii) scria: „Tot ceea ce poate fi spus poate fi 

spus clar‛. Pentru a înţelege mai bine cauzele crizei pe care o parcurge astăzi 

abordarea riurgoasă a limbajului, este util să sistematizăm principalele presupoziţii 

ale acesteia, aşa cum se desprind din analiza lui Adrian-Paul Iliescu[7]: 
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1) chosismul – lumea este un ansamblu de lucruri care posedă anumite 

proprietăți şi suferă anumite schimbări. Corelativ, limbajul nu este decât „o oglindă a 

lumii‛: a) lucrurile sunt reflectate de substantive, b) proprietăţile sunt reflectate de 

adjective, c) schimbările (procesele şi acţiunile) – de către verbe. 

2) izomorfismul structural dintre limbaj şi lume: limbajul este o „hartă‛ a 

lumii, iar reprezentarea lingvistică a realităţii este nelimitată şi infailibilă: 

„Izomorfismul formelor semiotice explică (<) fenomenul de interiorizare a lumii 

exterioare‛*8+, iar „Propoziţia este un tablou al realităţii, căci dacă înţeleg 

propoziţia, atunci cunosc situaţia pe care o reprezintă.‛*9+ 

 3) traductibilitatea universală: posibilitatea traducerii este ‚zidită‛ de la 

început în limbaj, aşa cum limbajul notelor muzicale poate fi tradus în limbajul 

plăcii de patefon*10+. Din moment ce toate limbajele reflectă una şi aceeaşi realitate, 

existenţa unui corespondent pentru orice expresie în orice altă limbă este 

garantată; eventualele dificultăţi de traducere ţin de competenţa traducîtorului, nu 

naturii limbajului. 

4) esențialismul: vorbirea raţională presupune prezenţa ascunsă a Sensului, 

care este un fel de „esenţă ascunsă‛ a manifestărilor de limbaj; utilizarea 

cuvântului emană din acest „substrat invizibil‛ şi se bazează pe el. 

5) intelectualismul, care se manifestă în două forme (două sub-presupoziţii): 

a) autonomia sensului (stipulările logice sunt primordiale în raport cu aplicarea 

expresiilor în cadrul comunicării sociale; a) autonomia semanticii în raport cu 

pragmatica (marginalizarea interesului pentru tot ceea ce ţine de utilizarea psiho-

socială a limbajului, de „viaţa limbii‛). 

6) universalitatea limbajului: limbajul  este supra-istoric, trans-contextual, 

căci el se bazează pe Sens şi pe inferenţe logice, iar acestea nu sunt contextuale, nu 

ţin de contingenţe empirice, ci de stipulaţii logice, care sunt universale. De aici, 

speranţa multor gânditori de a se ajunge la un limbaj ideal: fie unul matematic 

(Hilbert), fie unui fizical (Carnap), fie unul logico-simbolic (Frege)[11].  

7) ordinea universală: în esenţa ei, realitatea este Ordine şi Necesitate; 

dezordinea şi întâmplarea sunt contingente, neesenţiale. Dacă realitatea este 

ordonată, atunci „orice este accesibil oamenilor‛, cum citim în Manifestul Cercului 

Vienez, şi nu există probleme care să nu-şi găsească o soluţie: „Concepţia ştiinţifică 

asupra lumii nu cunoaşte nici o enigmă insolubilă‛ *12+. Devine de la sine înţeles că 

limbajul este o reprezentare logică, bazată pe reguli standardizate. Ambiguitatea, 

imprecizia, nedeteminarea apar drept fenomene contingente, periferice şi, oricum, 

remediabile, căci ele nu ţin de natura limbajului.  

8) posibilitatea obiectivității depline: dacă limbajul este un corespondent 

structural al realităţii, atunci el poate fi pe deplin obiectiv*13+. Atunci când există, 

elementul subiectiv nu poate avea statutul de „realitate lingvistică‛, căci nu intră în 

spaţiul „posibilului cognitiv‛. În acest spaţiu nu există limite de ordine şi 



 

 
56 

obiectivitate: „Tot ce poate fi gândit în genere, poate fi gândit clar‛*14+. Din 

moment ce „reflectă realitatea‛, cunoaşterea şi limbajul sunt obiective în mod 

„natural‛. 

Filosofia limbajului dominată de „idealul autenticităţii‛*15+ s-a constituit 

ceva mai târziu, când au apărut primele semne ale limitelor de care suferă, 

fatalmente, orice abordare „ştiinţifică‛ (în primul rând, la celebra teoremă a lui 

Gödel, care demonstrează limitele principiale ale oricărei formalizări). Cercetătorii 

urmăresc folosirea limbajului în cadrul diferitelor „forme de viaţă‛ (Wittgenstein), 

re-constituie istoria sensului unor cuvinte şi caută principiile filosofice relevante 

pentru natura fenomenului lingvistic. Deşi sunt de formaţie matematicieni şi 

logicieni, ei preferă analiza conceptuală şi studiul cazurilor ipotetice, care-i ajută să 

sugereze un nou mod de a vedea lucrurile. 

În ce constă acest nou mod de a vedea? În esenţă, raţionalitatea 

manifestărilor lingvistice nu mai este legată de universalitatea, obiectivitatea, 

intelectualitatea şi ordinea lor, ci de contextualitatea, parțialitatea, subiectivitatea şi 

istoricitatea acestora. Prin aceasta sunt eliminate din filosofia limbajului ultimele 

rămăşiţe ale paradigmei carteziene (natura umană – universală şi imuabilă, 

raţiunea – universală şi egal distribuită). Dar miturile de sorginte iluministă nu au 

fost atacate în mod frontal, ci prin destructurarea presupoziţiilor abordărilor 

„riguroase‛. În ce constă acest demers de deconstrucţie? 

i) presupoziția izomorfismului structural este lăsată de-o parte, atunci când 

Wittgenstein trece de la paradigma limbajului-oglindă (din Tractatus Logico-

Philosophicus) la paradigma limbajului-activitate (Philosophical Investigations). În 

noua paradigmă, limbajul este văzut fie ca joc social sau ca tehnică (Wittgenstein), 

fie ca sistem de reacţii sociale (Quine), fie ca tradiţie socială (Kripke şi Putnam). Nu 

mai este important ce descrie un limbaj, ci interesele pe care acesta le exprimă. 

Traducerea nu mai apare ca neproblematică în principiu şi este formulată teza 

indeterminării traducerii: „traducerea este o ipoteză mereu provizorie asupra 

gândului original‛ (Quine).  

ii) presupoziția esențialismului este respinsă de noul Wittgenstein „În loc de a 

extrage ceva comun tuturor acelor fenomene pe care le numim ‘limbaj’, eu susţin 

că acele fenomene nu au nimic comun care să ne facă să folosim acelaşi cuvânt 

pentru toate, ci ele sunt înrudite unul cu altul în multe feluri diferite‛*16+. 

Paradigma „realismului‛ medieval, de sorginte platoniciană, care afirmă existenţa 

reală a esenţelor, a generalului din lucruri, este respinsă de Wittgenstein cu 

ajutorul unei metafore: „Tăria firului nu stă în faptul că vreo fibră ar merge pe 

întreaga sa lungime, ci în suprapunerea multor fibre‛*17+. Trecerea de la metafora 

firului roşu la aceea a firului de lână reprezintă o schimbare de paradigmă, 

echivalând cu părăsirea definitivă a „miezului comun‛, a „esenţei ascunse‛. Din 

metafora lui Wittgenstein putem înţelege intuitiv ce înseamnă să nu fim 
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platonicieni: universul lucrurilor reale este caracterizat de un „defect ontologic‛: 

absenţa unor esenţe colective, a unor proprietăţi generale definitorii pentru clasele 

de obiecte. 

iii) presupozițiile intelectualiste sunt şi ele respinse, ca o consecinţă a 

respingerii presupoziţiei esenţialiste. Dacă lucrurile nu au o esenţă unică, nici 

expresiile nu pot avea un sens exact, definitiv şi universal (care ar reflecta acea 

esenţă): sensul nu este o entitate (psihologică sau logică), ci o activitate; el nu este 

invizibil şi nici ataşat expresiei, ci un mod de a opera cu semnele. Este afirmată o 

ambiguitate intrinsecă naturii limbajului: care nu exprimă limitele subiective ale 

vorbitorilor, ci natura lumii reale, indeterminată şi incompletă; 

iv) presupoziția ordinii universale este abandonată, din moment ce 

ambiguitatea limbajului reflectă o lume incomplet determinată. Scopul cunoaşterii 

este elaborarea unor „hărţi‛ locale din ce în ce mai exacte, dar nu mai putem 

pretinde că din ele se degajă o ordine universală. 

v) presupoziția obiectivității limbajului cade odată cu afirmaţia că el nu este o 

oglindă a unei realităţi complet determinate (ordonate), ci doar expresia anumitor 

„forme de viaţă‛ (Wittgenstein) şi anumitor „interese‛ (Cassirer). Subiectivitatea 

nu mai este marginalizată, fiindcă nu mai e înţeleasă ca subiectivism (o 

subiectivitate reziduală, scăpată de sub control). Ea este considerată un element 

necesar şi definitoriu pentru limbaj şi comunicare. 

vi) presupoziția universalității limbajului cade şi ea, odată cu afirmarea 

determinării social-istorice a acestuia. Limbajul devine o realitate eminamente 

locală: „substanţa‛ sa nu provine din reguli abstracte (generale) sau din stipulaţii 

logice (universale), ci din utilizări particulare, care numai ulterior se pot 

generalizea, dacă e cazul. Este adevărat că în limbă există reguli, dar ele au la bază, 

de cele mai multe ori, o aplicare particulară, privilegiată*18+.  

În viziunea post-pozitivistă, limbajul nu mai este în primul rând un 

construct convenţional, ci o tradiţie socială.Aşadar, vorbim de eşecul unui mare 

proiect al modernităţii: dorinţa de a dota cunoaşterea cu un instrument miraculos, 

care este limbajul universal. Spre deosebire de Mitul Limbajului Universal, la care 

ne-am referit în introducere, acest limbaj trebuia construit, şi anume prin eliminarea 

termenilor teoretici fără semnificaţie empirică şi a falselor probleme.    

Ultima zvâcnire a acestui proiect o găsim la Noam Chomsky, acest Kant al 

limbajului, care încearcă să re-introducă universalitatea pe scara de serviciu, sub 

forma unor categorii lingvistice transcendentale. Într-un capitol intitulat 

„Universaliile lingvistice: o fantasmă?‛, Grigore Georgiu descrie eşecul abordării 

raportului universal-specific în şcoala neo-carteziană din lingvistică*19+. Astfel, 

gramatica generativă şi transformaţională caută universaliile lingvistice în 

structurile de adâncime ale gândirii şi în straturile cele mai profunde ale... scoarţei 

cerebrale. După Chomsky, ar exista o sintaxă subiacentă universală, care ar genera 
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toate limbile şi ar fi ascunsă în orice utilizare particulară a lor. Trecerea de la 

universal la specific este văzută de Chomsky ca trecere de la logic la gramatical; 

dacă structura semantică a limbilor ar fi universală, în timp ce structura fonologică 

ar fi specifică. Din păcate, însuşi Chomsky recunoaşte că nicio observaţie nu poate 

confirma sau infirma aceste ipoteze[20]. 

Din fericire, universalitatea extensivă (sau de răspândire) pe care au avut-o 

unele limbi naturale, printre care şi limba latină, nu este determinată, aşa cum 

credeau premodernii şi modernii, de o utopică universalitate intensivă (semantică). 

După cum demonstra filosoful român Alexandru Tănase, citat de Grigore Georgiu 

– e drept, în legătură cu universalitatea culturilor*21+, există două sensuri ale 

conceptului de universalitate culturală, unul intensiv şi altul extensiv: primul se 

referă la „esenţa creaţiilor culturale, la însuşirile lor gnoseologice, axiologice şi 

sociologice‛; al doilea se referă la „ciculaţia în timp şi spaţiu a valorilor culturale, la 

procesul de influenţare reciprocă şi întrepătrundere a acestora pe parcursul unor 

arii geografice şi perioade istorice mai mari sau mai mici‛*22+. Grigore Georgiu îşi 

încheie analiza cu concluzia că relaţia universal-specific se manifestă pe patru 

niveluri: 1) nnivelul ontologic şi antropologic; 2) nivelul istoric; 3) nivelul axiologic; 4) 

nivelul comunicaținal *23+. El numeşte universalitatea de pe ultimul nivel 

„universalitatea ca arie de răspândire‛ şi o analizează în legătură cu „legile 

difuziunii‛, precum şi cu o serie de fatori care nu au legătură cu niveul axiolgic: 

prestigiul unei culturi, aria geografică a limbii, numărul vorbitorilor săi, situaţia 

geopolitică a societăţii şi culturii respective*24+.  

În cazul limbii latine, care nivel să fi fost determinant? Să fi avut limba 

latină o universalitate ontologic-antropologică, una istorică şi axiologică, sau 

universalitatea ei a fost determinată de misterioasele „legi ale difuziunii‛, fiind un 

produs al factorilor conjuncturali (poziţia geopolitică a Imperiului Roman, apoi 

rolul istoric al Bisericii Catolice şi aria de răspândire a creştinsmului apusean)?*25+. 

În virtutea rezultatelor la care a ajuns filosofia contemporană a limbajului, suntem 

tentaţi să credem că limba latină nu a avut niciodată o „universalitate semantică‛ în 

sensul pe care îl dă Chomsky acestei expresii.  

Printre primii gânditori europeni care au afirmat că limbile nu reflectă 

toate aceeaşi realitate şi nu pot vehicula acelaşi sensuri a fost Wilhelm von 

Humboldt (citat de Cassirer), care sesizează că substantivele „nu sunt menite să se 

refere la lucruri substanţiale, la entităţi independente care există prin ele însele. 

Mai curând ele sunt determinate de către interese şi scopuri umane‛*26+. Arătând 

că termenul grecesc şi cel latinesc pentru „lună‛, deşi se referă la acelaşi obiect, nu 

exprimă aceeaşi intenţie sau acelaşi concept, Humboldt trage concluzia că „nu 

există sinonime exacte‛ între limbi diferite. De ce? Pentru că însuşi actul denumirii 

depinde de un proces de clasificare: „A da un nume unui obiect sau unei acţiuni 

înseamnă a le subsuma unui anumit concept-clasă. Dacă această subsumare ar fi 
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prescrisă o dată pentru totdeauna de către natura lucrurilor, ea ar fi unică şi 

uniformă‛ (ibidem). Dar nu este, căci „Orice clasificare este călăuzită şi dictată de 

nevoi speciale şi este clar că aceste nevoi variază conform cu condiţiile diferite ale 

vieţii sociale şi culturale a omului‛ *27+. Aşa se explică faptul că în limba arabă, de 

pildă, există 5-6 mii de termeni folosiţi pentru descrierea unei cămile *28+ sau 

faptul că un trib din centrul Braziliei are câte un nume pentru fiecare specie de 

papagali sau de palmieri, dar nu are nici un substantiv care să exprime genul 

„papagal‛ sau „palmier‛*29+. 

În încheiere, poate ar trebui spus că scientismul a fost una dintre cele mai 

exacerbate expresii ale Iluminismului: cu presupoziţia unei naturi umane 

universale şi omogene, care a legitimat ipoteza unei raţionalităţi unice şi 

universale, inspirând idealul unui limbaj universal. Nu e vorba de o re-formulare a 

proiectului iluminist de emancipare umană într-un nou context, aşa cum este, de 

pildă, opera lui Jurgen Habermas. Mai de grabă este voba despre Iluminism ca 

ideologie difuză şi cadru educativ, aşa cum îl descrie filosoful britanic John 

Nicholas Gray, care consideră că, deşi „trăim într-un timp postiluminist‛, urma 

Iluminismului persistă, fiindcă „iluminismul este parte a modului în care trăim şi 

gândim‛, iar „gândirea iluministă continuă să exercite o influenţă formativă‛*30+. 

Considerăm că un intelectual care se vrea „contemporan cu epoca sa‛ 

trebuie să fie la curent cu schimbarea de paradigmă culturală ce se petrece la 

graniţa dintre secolele XX şi XXI. A cere cititorului acestui articol să devină un 

reprezentant al noii paradigme ni se pare prea mult. Dar a-l informa cu privire la o 

mare schimbare ce se petrece în timpul vieţii sale ni se pare a fi o datorie morală şi 

o obligaţie profesională.  
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al lui Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizației (Drimba, 1990, p. 76-78). 

[26]. apud Cassirer, 1994, p. 188. 

[27]. Ibidem, p. 191. 

[28]. cf. Hammer-Purgstall, Viena – apud Huntigton, 1997, p. 190. 

[29]. cf. Karl von den Steinen, apud Huntigton, 1997. 

[30]. Gray, 2007, p. XVI, p. XVII. 
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The Universality of Natural Languages. 

In What Sense Was Latin a Universal Language? 

 
Abstract: Two research traditions, the so-called "rigorous research" and "non-rigorous research", 

have emerged in the contemporary philosophy of language. The former research tradition is 

characterized by its relationship with the science paradigms, being inspired by the style of 

mathematics, logic or theoretical linguistics. One of the assumptions of this approach is the belief that 

any language is universal (it is supra-historic, trans-local), because it is based on Sense, and sense is 

not contextual, it does not relate to empirical contingencies, but to logical statements which are 

universal . On the other hand, the myth of universal language is one of the oldest founding myths; it 

has taken various forms throughout history. In the context of globalization, more and more interest is 

shown to Language of Wilder Communication. The present paper attempts to answer the following 

question: in what sense was Latin universal, in the "intensive" sense (in the sense that it had a trans-

cultural semantic interpretation), or in the "extensive" sense (it functioned as a lingua franca for 

situational reasons) ? 

Key words: universal language, "rigorous" approach, "non-rigurous" approach, intensive 

universality, extensive universality. 
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Stelian DUMISTRĂCEL 

Universitatea „Al. I. Cuza‛ Iași 

„CUVINTE ȘI LUCRURI”: IN MEMORIAM N.A. URSU 

(1926–2016)1 

0.1. Mai întâi, îmi exprim recunoștinţa faţă de organizatori, pentru 

bunăvoinţa de a introduce în program evocarea unei mari personalităţi a 

lingvisticii românești contemporane, cel mai bun cunoscător al evoluţiei 

vocabularului limbii române moderne. Ne referim la cercetătorul ieșean N.A. Ursu, 

cunoscut de participanţii la această conferinţă internaţională mai ales ca autor, 

împreună cu soţia sa, Despina Ursu, al monografiei consacrate împrumutului 

lexical în procesul modernizării limbii române literare în perioada 1760 – 1860. Este 

vorba, așadar, de o preocupare ce se înscrie plenar în tematica prezentei 

manifestări știinţifice: neologizarea limbii române a însemnat, în multe privinţe, re-

romanizarea dacoromânei, ridicarea acesteia și la exigenţele comunicării știinţifice 

moderne.  

0.2. Evocarea de faţă se produce, din păcate, după trecerea în nefiinţă a 

savantului N.A. Ursu: născut la 3 august 1926, în satul Borosești – Scânteia, judeţul 

Iași, Neculai, fiul lui Alexandru Ursu, a trecut în lumea celor drepţi la data de 14 

mai 2016, numai cu câteva săptămâni înainte de a împlini 90 de ani. A absolvit 

cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‛ și a fost 

cadru didactic la catedra de limba română a acestei Facultăţi, între 1950 – 1957, 

fiind, paralel, și cercetător știinţific la fostul Centru de Lingvistică, Istorie Literară 

și Folclor al Filialei Iași a Academiei Române, din 1953 și până la pensionare, în 

1989. Aceasta este motivaţia faptului că, înainte de a încerca să ilustrăm un aspect 

al principiului „Wörter und Sachen‛ pe baza prezentării originale, lexicografice, de 

tip „onomasiologic‛, a denumirilor înnoirii în materie de știinţă pe terenul limbii 

române, vom schiţa câteva date biografice, dintr-o (normală) abordare 

preponderent subiectivă.  

1. N.A. Ursu, cel care a dat contur secţiei de lingvistică a Centrului 

menţionat și, practic, a condus-o mai bine de două decenii, a fost un om căruia 

talentul și probitatea profesională i-au înnobilat o strălucită carieră, iar cinstea și 

omenia i-au înfrumuseţat viaţa de zi cu zi. Așa l-am cunoscut timp de aproape șase 

decenii, de la intrarea mea, în toamna lui 1958, după absolvirea Facultăţii de 

                                                 
1 Lucrarea a fost susţinută în plenul conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat: 

Latinitate. Romanitate. Românitate, Galaţi, 14-15 octombrie 2016. 



  

 
63 

Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‛, în echipa de cercetători de la 

fostul Centru de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor al Filialei Iași a Academiei 

Române. Nu pot continua fără un protest faţă de acoperirea, nedrept de generoasă 

și deformatoare a situaţiei, și în cazul de faţă, a zicerii „De mortuis nil nisi bene!‛. 

Întrucât, în cele ce urmează, nu facem o selecţie, pentru a-l vorbi „de bine‛ pe 

cercetătorul Nicolae (Neculai) Ursu – „N.A. Ursu‛, cum era și numit în mod 

curent, după semnătură. Nu că, în timp, nu ar fi existat și momente în care, eu sau 

colegi de-ai mei, să nu fi fost în total acord cu tot ce făcea și hotăra acesta, ca un 

„factotum‛ – mână dreaptă a prof. Gavril Istrate, „șeful‛ nostru oficial, în ceea ce 

privește orientarea activităţii de cercetare a novicilor și a proiectelor acestora de 

publicare a unor articole în revista Centrului: la început ca șef de sector, iar, apoi, 

între 1967 şi 1970, ca director al acestei unităţi de cercetare, respectiv ca secretar de 

redacţie al revistei „Studii și cercetări știinţifice – Filologie‛. S-a dovedit însă că, 

mai totdeauna, el avea dreptate și că soluţiile sale erau nu numai potrivite și utile, 

ci și binevenite. O poate afirma autorul acestor rânduri, ca unul ce s-a bucurat, de 

altfel, de generoasa îndrumare și de încrederea dezinteresată a celui care l-a 

„promovat‛, cum se spune, ca următor șef de sector și, paralel, ca secretar știinţific 

de redacţie al „Studiilor<‛.  

Dar, mai important este faptul că lui N.A. Ursu, creditat de Iorgu Iordan, 

în calitate de vicepreşedinte al Academiei Române (între 1958 – 1966), i se 

datorează faptul că tematica de cercetare a secţiei de lingvistică a Centrului a fost 

racordată la proiectele fundamentale de profil ale Academiei, prin colaborarea la 

Dicționarul limbii rom}ne (serie nouă), ca şi prin asumarea realizării Noului Atlas 

lingvistic român, pe regiuni. Moldova și Bucovina. Și tot clarviziunii și implicării sale 

majore în ceea ce privește perspectivele de dezvoltare și afirmare pe plan naţional 

ale cercetătorilor ieșeni i se datorează iniţierea și finalizarea proiectului Dicționarul 

literaturii române. De la origini până la 1900.  

* 

Din perioada începuturilor, îmi amintesc împrejurarea în care l-am 

cunoscut și pe tatăl regretatului nostru îndrumător și bun coleg. Prin anii ’70, 

făceam anchete de probă urmărind stabilirea programului și a metodei de lucru 

pentru atlasul lingvistic al Moldovei și Bucovinei, viitorul nostru proiect de 

cercetare. Din împrejurimile Iașilor, ne-am îndreptat atenţia și asupra localităţii ce 

reprezenta locul de naștere al lui N.A. Ursu, satul Borosești, comuna Scânteia. 

Voiam să știm, dinainte, pe cât se putea, care este specificul graiului, cine ne poate 

ajuta să ne orientăm, în deplină cunoștinţă de cauză, în special pentru găsirea 

„informatorului‛ adecvat. „Domnul Ursu‛ m-a trimis la tatăl său, care m-a primit 

cu înţelegerea, pentru o asemenea treabă, a părintelui unui cercetător: deci, să fie 

un localnic priceput în muncile agricole și în ale gospodăriei, așadar potrivit 
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pentru a răspunde la întrebările din chestionarul nostru privind realităţile rurale, 

dar un om cu personalitate, care să nu se lase impresionat de contactul cu vreun 

„domn‛ de la Academie: să „vorghească ca la Borosăști‛! Alexandru Ursu mi l-a 

recomandat pe un vecin, unul care îl ajuta, la câmp și pe lângă casă, după ce băieţii 

lui plecaseră în lume, devenind oameni de seamă. După două zile de lucru, 

mulţumitor, cu respectivul, l-am plătit după tariful permis de contabilitate pentru 

muncitorii folosiţi de colegii arheologi, pentru săpături, pe șantierele lor. „Cam 

mult!‛, a apreciat Alexandru Ursu, pentru care banul trebuia câștigat cu sudoarea 

frunţii!  

Am avut, după prea grăbita ieșire la pensie (în 1989) a lui N.A. Ursu, 

privilegiul de a mă fi vizitat ori de câte ori venea și pe la alţi câţiva colegi de la 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide‛, cu sediul în Casa Asaki, de 

pe strada Codrescu. Se confesa, prietenește, asupra mersului, mai încet decât și-l 

dorea cu ardoare, al lucrărilor la cartea reprezentativă a carierei sale de cercetător 

al neologismelor limbii române. Ȋntre anii 2004 și 2011, a definitivat și a publicat, 

așa cum aminteam, împreună cu soţia sa, Despina Ursu (23 iulie 1930 – 15 aprilie 

2015), devotată și competentă colaboratoare, cercetător știinţific principal, și ea, la 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide‛ al Filialei Iași a Academiei Române, 

impresionanta monografie Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române 

literare (1760 – 1860) în patru volume, cu un total de 1770 de pagini (ţinem seama 

de faptul că al treilea volum se prezintă în două părţi, Literele A – M, respectiv 

Literele N – Z). Subliniem faptul că această modalitate de valorificare a fost una 

pusă sub semnături de autor, căci, anterior, fișierele unui imens tezaur de material, 

adunat și prelucrat timp de decenii, a fost, cu rară generozitate, pus la dispoziţia 

redactorilor Dicționarului limbii române (serie nouă) al Academiei și a celor ce 

redactează Dicționarul etimologic al limbii române (obiectiv direct: datarea 

neologismelor). O colaborare recunoscută și recompensată, la încheierea realizării 

și tipăririi dicţionarului-tezaur, prin acordarea „Meritului Cultural‛ în grad de 

„Cavaler‛. 

La un moment dat, din cauza stării sănătăţii, Domnul Ursu nu era sigur că-

și va putea încheia publicarea operei. Acesta este motivul pentru care, după cum 

mi-a mărturisit, în primul volum, subintitulat Studiu lingvistic și de istorie culturală, 

a inserat, ca exemplificări și selecţii consistente din materialul ce avea să facă 

obiectul volumelor următoare, pentru a putea fi considerat, eventual, ca o operă 

întreagă (de altfel, acest prim volum nu are înscrisă pe copertă o numerotare; 

cifrele II și III apar abia pe coperta următoarelor volume). Pe de altă parte, titlul 

celui de al II-lea volum, Repertoriu de cuvinte și forme, proiectat, iarăși, ca o posibilă 

încheiere (forţată) a operei, revine în tomurile următoare, cu precizarea 

„Supliment‛, soluţie editorială ce reflectă, din partea autorului, efortul, dar și 

satisfacţia de a-și fi putut duce la bun sfârșit publicarea rezultatelor unei munci de 
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jumătate de secol. Una devenită publică în 1962, prin tipărirea lucrării de pionierat 

Formarea terminologiei științifice românești, pe baza căreia avea să i se confere titlul de 

„doctor în filologie‛ și care a fost distinsă cu premiul „B.P. Hasdeu‛ al Academiei. 

De altfel, în anul 2013, N.A. Ursu avea să devină membru corespondent al 

Academiei Române. 

Deși destul de puţin exteriorizat în relaţiile cu cei din jur, din discuţii 

provocate de apariţia unor volume, ca editor, îţi puteai da seama că, pentru N.A. 

Ursu, Alecsandri a reprezentat o preocupare de „răsfăţ‛ bonom în contemplarea 

literaturii secolului al XIX-lea, pe când faţă de Asaki s-a manifestat 

responsabilitatea socială privind începuturi ale vieţii culturale și ale instrucţiei 

școlare în Moldova. Desigur, tot în domeniul literaturii, Dosoftei, temă predilectă, a 

însemnat pasiunea pentru înţelegerea apariţiei marii literaturi și pentru 

cunoașterea și de către alţii a unei valori deosebite în ceea ce privește arta 

cuvântului, dar și în ceea ce privește lumea cultului, a Bisericii (instituţie de care 

era el însuși atașat și ca absolvent al Seminarului „Veniamin Costache‛ din Iaşi). Ȋn 

căutările din domeniul istoriei lingvisticii românești și al reconstituirii vieţii 

culturale din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, prin editarea de gramatici și prin 

stabilirea paternităţii unor opere anonime sau eronat atribuite, filologul N.A. Ursu 

era deschis la confruntări/confirmări din domeniul foneticii și al morfologiei 

dialectale sau regionale, apelând la cunoștinţele cercetătorilor graiurilor populare: 

pronunţii, forme analogice, areologie. Și, chiar dintr-o sumară evocare cum este cea 

de faţă, nu poate lipsi citarea unor sinteze culturale ce înmănunchează, metodic și 

convingător, cunoștinţe enciclopedice și îndrăzneţe încheieri exegetice ale unui 

redutabil istoric al culturii române vechi şi premoderne: Contribuții la istoria 

literaturii române (1997), Contribuții la istoria culturii rom}neşti (2002), Contribuții la 

istoria culturii rom}neşti în secolul al XVII-lea (2003).  

Dacă, în cuvintele de faţă imaginea marelui dispărut este frecvent 

reflectată prin percepţii personale, lucrul ne apare ca unul firesc; acesta este nivelul 

normal al unei asemenea evocări: nu ne putem erija în postura de instanţă 

superioară, dincolo de fapte și trăiri proprii. Am selectat, însă, împrejurări 

considerate de natură să ilustreze calităţi ale omului și profesionistului N.A. Ursu. 

O asemenea postură este și aceea că, apreciind preocupările mele privind 

explicarea genezei unor frazeologisme ale limbii române, îmi furniza informaţii și 

completări preţioase, uneori chiar soluţii etimologice. De exemplu, pentru expresia 

„a bate măr‛, agricultorul din copilărie și tinereţe mi-a adus o redactare (pe care o 

păstrez, în vederea includerii textului într-o viitoare ediţie a „Dicţionarului de 

expresii ale limbii române‛). Locuţiunea verbală expresivă în discuţie se referă la 

„baterea‛ fructului: la prășit, merele încă necoapte erau „frăgezite‛ de coada sapei, 

pentru a sorbi lichidul dulce-acrișor rezultat! 
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* 

Mai presus de toate, trebuie să menţionăm un fapt de importanţă 

deosebită: modest și rezervat comportamental, N.A. Ursu a fost cercetătorul care 

nu a cunoscut obstacole în căutarea și proclamarea adevărului știinţei. Ne facem 

datoria morală de a aminti măcar două dintre marile sale realizări ce și-au propus 

să clarifice situaţii confuze din istoria noastră literară și culturală: paternitatea lui 

Nicolae Bălcescu asupra C}ntării Rom}niei și demonstraţia, istorică, lingvistică și 

stilistică, în favoarea paternităţii mitropolitului Teodosie Veștemeanul în ceea ce 

privește Istoria Țărâi Rumânești (mss. anonim, de la 1716), dezvoltată în volumul, de 

mare erudiţie și de înaltă ţinută polemică, Paternitatea ISTORIEI  ȚĂRÂI  

RUMÂNEȘTI  atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiu filologic (2009). Și, 

la despărţirea de persoana fizică din viaţa noastră, întru păstrarea imaginii unei 

deloc obișnuite personalităţi, citǎm din Psaltirea în versuri, a mitropolitului 

Dosoftei; este vorba de un enunţ care, pentru omul și savantul N.A. Ursu, poate fi 

apreciat și ca un epitaf: „Cine-și face zid de pace, / Turnuri de frăţie / Duce viaţă 

fără greaţă /’Ntr-a sa bogăţie‛.  

2. Ceea ce, pe un loc distinct, îl fixează pe N.A. Ursu în patrimoniul 

lingvisticii românești contemporane este contribuţia sa, inegalabilă, la cunoașterea, 

profundă, a procesului de modernizare lexicală a limbii române literare în perioada 

dintre a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, anul 1860 devenind, și prin rezultatele cercetărilor savantului ieșean, un 

reper în ceea ce privește procesul la care ne-am referit.  

 

2.1. Atenţia cercetătorului a fost îndreptată, la început, asupra formării 

terminologiei știinţifice românești, temă ilustrată de puţine și restrânse, ca 

obiective, contribuţii anterioare. Pe baza studierii, amănunţite, a cca două mii de 

izvoare reprezentative pentru zece decenii dintre secolele amintite, din toate 

provinciile românești, N.A. Ursu a obţinut, mai întâi, o impresionantă recoltă de 

împrumuturi neologice din diferite limbi de cultură din care, în epocă, s-au făcut 

traduceri în românește. Din această perspectivă, contribuţia autorului în ceea ce 

privește problema etimologiei multiple a neologismelor limbii române, care, chiar 

prin fonetisme, își trădează, paralel, sursa neogrecească, franceză, respectiv 

germană sau/și italiană, modele la care se adaugă, adesea, turnura latinei savante, 

este una de prim rang (aspect tehnic ilustrat de citatele prezentate în continuare). 

Dar N.A. Ursu trece dincolo de aparenta victorie a alcătuirii unor inventare de 

neologisme, așa cum au procedat autorii mai multor studii, meritorii de altfel, 

publicate, între 1956 și 1962, în trei volume intitulate Contribuții la istoria limbii 

române literare în secolul al XIX-lea (reluate, apoi, sub titlul general de „Studii<‛). 
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Cercetătorul ieșean, pe drept cuvânt fermecat de posibilităţile, diverse, ale 

denominării unei noi realităţi materiale ori a unui concept, fie prin calcuri, fie prin 

resemantizarea unor termeni vechi ai limbii comune, va urmări toate aceste soluţii 

în studiile istorico-filologice din Formarea terminologiei științifice românești (în 

continuare: Ursu 1962), privind următoarele domenii ale știinţei: terminologia 

geografiei, a știinţelor naturale, agronomice, medicale, a știinţelor fizico-chimice și 

a știinţelor matematice (Ursu 1962: 13-113). După un întins capitol în care sunt 

studiate „Provenienţa, adaptarea fonetică și încadrarea morfologică a 

neologismelor din terminologia știinţifică românească‛ a epocii, cu paragrafe 

speciale consacrate, de exemplu, etimologiei multiple, respectiv calcurilor și 

semicalcurilor (op.cit., p. 114-126), urmează partea documentară a monografiei, 

„Indicele de cuvinte și forme‛ (ibid., p. 127-300). 
 

2.2. Consolidarea perspectivei cultural-istorice de studiere a mediului 

lingvistic în care, în epocă, pătrunde neologismul în limba de cultură se produce 

prin monografia la care ne-am referit deja (în § 0.1), citată, în continuare, prin sigla 

Ursu–Ursu 2004-2011, intitulată Ȋmprumutul lexical în procesul modernizării limbii 

române literare (1760 – 1860), în care autorii, N.A. Ursu și Despina Ursu, au ca obiect 

de studiu, în principiu, domeniile ce nu fuseseră abordate anterior sau cărora nu li 

se acordase un spaţiu concludent în Ursu 1962; iată câteva dintre acestea: 

terminologia gramaticii și a stilisticii, ~ juridico-administrativă, ~ filozofică, ~ 

didactică și pedagogică, ~ geografică (cf. Ursu–Ursu 2004: 119-146). Sunt 

concludent înfăţișate, de asemenea, pe trei etape (1760-1800; 1801-1828; 1829-1860), 

mediul și cadrul inovaţiei: calcurile, glosarea neologismului în textele traduse, 

publicarea de glosare propriu-zise de neologisme, pledoarii, în etapele amintite, 

privind necesitatea neologizării lexicale (și căutarea unor soluţii tehnice), dar și 

reacţii anti-neologistice prezente în prefeţele unor traduceri etc. Orientarea 

cercetării este concludent ilustrată de încheierea volumului introductiv, consacrată 

tabloului general privind adoptarea fonetică și morfologică a neologismelor în 

perioada studiată (op.cit., p. 263-354). Materialul documentar al monografiei, 

pentru care numărul surselor consultate a crescut până la 800 de titluri (faţă de cele 

200 fișate pentru Ursu 1962), este oferit cercetătorului prin volumul al II-lea, 

intitulat Repertoriu de cuvinte şi forme (2006), și prin cele două părţi ale vol. al III-lea, 

intitulat continuativ, Repertoriu de cuvinte şi forme. Supliment, Partea I, Literele A-M 

(2011); Partea a II-a, Literele N-Z (2011), la ale căror dimensiuni ne-am referit în § 1. 

 

2.3. Perspectiva onomasiologică 

2.3.0.1. Ca aspect final important, autorii atrag atenţia asupra „criteriului 

onomasiologic‛ al prezentării rezultatelor cercetării:  
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„În redactarea repertoriului am adoptat, pînă la un anumit punct, criteriul 

onomasiologic. Majoritatea articolelor oferă, în mod sintetic, o imagine edificatoare 

a relațiilor dintre diferitele influenţe externe exercitate asupra limbii române şi 

tendinţele ei proprii de dezvoltare, între neologismele de diferite provenienţe care 

au denumit atunci noţiunea respectivă, între variantele vechi şi noi pe care le-au 

avut aceleaşi împrumuturi lexicale în procesul adaptării lor la sistemul fonetic şi 

morfologic al limbii române, pînă la stabilirea formei care a rămas în limba literară, 

între neologismele propriu-zise şi calcuri, şi altele. Fiecare articol reflectă astfel, în 

măsură mai mare sau mai mică, istoria lexicului neologic al limbii române literare din 

această perioadă‛ (Ursu–Ursu 2006: 6; evidenţierile grafice ne aparţin). 

2.3.0.2. Ȋn conformitate cu exigenţele principiului „cuvinte și lucruri‛, vom 

lua în discuţie două situaţii, anume apariţia termenului nou pentru a numi, mai 

întâi, un fapt nou de cultură materială, când neologismul este inevitabil (§ 2.3.1), și, 

în al doilea rând, cazurile în care intervine doar modernizarea terminologiei, și 

putem urmări raportul dintre inovaţie și lexeme din fondul vechi al limbii (§ 2.3.2). 

Peste tot, preluăm grafiile autorilor 

2.3.1. Pentru a ilustra relaţiile sinonimice dintre alţi termeni și neologismele 

preluate din diferite limbi de cultură, dar și pentru variantele fonetice care 

marchează sursele diferite ale aceluiași termen, ceea ce înseamnă „etimologia 

multiplă‛ a unui împrumut neologic, vom reproduce, adaptat, articolul publicat în 

Ursu 1962 sub titlul HARTĂ; menţionăm faptul că, în locul celor peste 30 de sigle 

ale izvoarelor la care se trimite, am notat, între [ ], anul apariţiei publicaţiei 

excerptate; de exemplu, pentru „hartas, adecă mesăle locurilor‛, în loc de GN, care 

înseamnă Gheografie noauă, care cearcă de obște toată fața a sferei idroghiu, manuscris, 

Iași, cca 1780, am preluat doar anul, 1780 etc.:  

HARTĂ s. (Geogr.) hartas [și în notă marginală:+ adecă mesăle locurilor [1780]; 

cele mai alese și mai iscusite harta [aceeași sursă+; cărţile (au hîrțiile ce să cheamă 

topografice) [1795]; cărţile gheograficești [1814]; cartă [1835, 1848, 1855, 1859]; 

carte [pl.] [1835]; mapă [1818, 1834]; mapa sau carta [1835]; mapa sau harta 

[1837]; hartele sau mapele [1842]; mappă [1855, 1857]; hartă [1790, 1801-1814, 

1811, 1816, 1821, 1820,1829, 1829, 1834, 1848]; harte [pl.] [1811, 1816, 1834, 1839, 

1851, 1842, 1843, 1852, 1857]; hărţi [1834, 1840, 1849]. 

Pentru etimologii, ţinându-se cont de limba izvoarelor traduse, se trimite la 

ngr. χάρτης, lat. charta, it. carta, rus. карта, fr. carte; lat. mappa, it. mappa, fr. 

mappe. În sfârșit, se face și corelarea cu termenul plan, raportare asupra căreia 

nu stăruim (toate informaţiile în Ursu 1962: 216). 

Pentru o sumară comparaţie privind sporul de informaţie pe care îl aduce 

monografia în discuţie, notăm că, în DA 1934, ca etimon pentru termenul hartă 

„reprezentare geografică<‛; respectiv „document, hârtie‛ se trimite doar la ngr. 
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χάρτα, χάρτης (și se face corelaţia cu hârtie), pe când în DLR 1965-1968, pentru 

mapă, se trimite deja la formele din latină, italiană și franceză citate anterior.  

2.3.2. Completăm imaginea de „ansamblu onomasiologic‛ a structurilor 

lexicografice din repertoriile pe care le analizăm, urmărind apariţia neologismului 

însoţit de sinonime „populare‛ sau de diverse echivalente. Ca și în cazul 

termenilor pentru HARTĂ, se poate observa că, de regulă, există o evoluţie lexicală 

lineară: de la un moment dat, în general, neologismul capătă statutul de termen 

specializat, tatonările iniţiale fiind părăsite. Menţionăm faptul că, la fel ca și în 

paragraful precedent, faţă de trimiterile, prin sigle, din articolele citate, notăm, 

între * +, doar anul/anii apariţiei publicaţiei (cu precizarea că, uneori, am citat 

numele autorului și titlul operei). 

a) După Ursu 1962, s.v.: 

CAVITATE s. goliciunile trupului (cava corporis) [1830]; deșertul pelvii sau a 

șolzilor (cavum pelvis) [1837]; cavităţi sau găoane [1842]; cavitate *cu atestări 

pentru anii 1843, 1848, 1852, 1854, 1857, 1859]. Cf. lat. cavitas, fr. cavité.  

RECT s. (Anat.) maţul cel oblu [1815]; maţul cel drept (rectum) [1859]; rectum 

[1836, 1852, 1858, 1859]; rectom [1843]; rect [1843, 1859]. Cf. lat. intestinum 

rectum, fr. rectum. 

b) După Ursu–Ursu 2011, III/II: sv.: 

ORHITĂ s. (Med.) orhit, umflarea boaşelor [1849]; orhit [1853]; cf. fr. orchite, ngr. 

ὀπχῖτης, germ. Orchitis); 

RUM s. (Med.) rumul (guturaiul) de creieri, rumul din piept, guturai, coriza sau 

rum la creieri (toate în același text, traducerea lui Ion Brezoianu, după B. 

Raspail, Manualul sănătății sau medicina și farmacia domestice, din 1852]. < fr. 

rhume; 

TRISM s. (Med.) fălcariţa, Trismus [1846]; fălcariţa (maladie bleu des enfants) 

[1852]; trism (trismus) [1838]; trism [1851, 1852]; cf. germ. Trismus, fr. trismus;  

URTICARIE s. (Med.) boala blîndii, urticaria [1846]; < fr. urticaire); cf și 

URTICAŢIE s. (Med.) urticaţiune (spuzeală) [1852]; < fr. urtication; 

VACCINA vb. oltui [1813]; altoi [1839, 1857, 1860]; altui [1848]; hultui [1853]; 

vaccina [1844, 1848, 1857, 1862]; vaccina, vacina [1848]; vacina [1851]; vacsina 

[1840, 1847]; vacsinui [1847, 1855]; cf. fr. vacciner, it. vaccina‛;  

VARIOLOIDĂ s. (Med.) vărsatul de vînt (varioloidă) [1842]; < fr. varioloïde; 

 VOLVULUS s. (Med.) înodarea mațelor (volvulus) [1846]; < lat. volvulus. 

2.4. Dar, paralel cu prezenţa unui „contract de comunicare‛ favorabil, ce se 

înscrie, pe terenul terminologiei medico-farmaceutice, în viziunea de performanţă, 

ca atitudine firească a izvoarelor în ceea ce privește relaţia dintre autor/medic și 

cititor/bolnav, dovedită de prezentarea „onomasiologică‛ anterioară, monografia 
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Ursu–Ursu 2004-2011 reprezintă un îndreptar fără egal în ceea ce privește istoria 

pătrunderii neologismului în vocabularul știinţific al limbii române, așadar 

reflectând căutările, concomitente, de la nivelul limbajului funcţional al 

specialiștilor, al discursului endogen. Încercăm ilustrarea acestui aspect prin analiza 

prezenţei unui neologism a cărui situaţie ni se înfăţișează ca un adevărat tur de 

forţă în ceea ce privește „tatonările‛ izvoarelor, dar, mai ales, ca reflectare a 

pătrunderii și rezultatelor investigării. Este vorba de substantivul morb + termeni 

înrudiţi din perspectiva etimologiei romanice. În DLR 1965-1968: s.v., termenul 

respectiv, identificat drept „(livresc) boală‛, este urmat de un număr de 11 intrări, 

reprezentând, în principiu: a) derivate de la morb (morbiciune, morbitate, morbulent și 

morbulență); b) alte împrumuturi neologice, pentru a căror origine trimiterile sunt 

la un cuvânt latinesc (morbili, morbos, morbozitate), la unul francez (morbiditate), 

respectiv la situaţii de etimologie multiplă: morbid, morbific (din latină și franceză) 

și morbidețe (din latină și italiană).  

2.4.1. Aportul nemijlocit de cunoaștere Ursu 1962 și Ursu–Ursu 2011/I din 

perspectiva terminologiei medicale îl reprezintă următoarele informaţii 

suplimentare relevante: 

- pentru morb, în DLR există un „gol‛ de atestări, între 1816 și 1889, completat 

cu prezenţe în texte din Ţara Românească și Transilvania, din anii 1846, 1847, 

1848 și 1862; în plus, lista variantelor cuprinde și latinismul morbus, preluat ca 

atare dintr-un izvor românesc datat 1857, iar, în ceea ce privește etimologia, pe 

baza surselor excerptate, se indică și it. morbo; 

- pentru morbiciune, faţă de DLR, cu o primă atestare din 1849, se comunică una 

anterioară, din 1847; 

- pentru morbos, în DLR „golul‛ de atestări dintre 1816 și 1861 este completat cu 

atestări din anii 1848 și 1849, pentru etimon adăugându-se, pe lângă lat. 

morbosus, și it. morbose; 

- pentru morbitate, cu o atestare în DLR pentru 1857, se comunică atestări 

anterioare, din 1846 și 1855;  

- pentru morbid, în articolul respectiv din DLR există ca prime atestări cele din 

două dicţionare, Massim–Laurian (1876) și Barcianu (1900), așadar se trimite la 

Ursu 1962, unde se găsesc atestări anterioare, din anii 1852 și 1854, din texte de 

popularizare a cunoștinţelor medicale.  

Astfel de datări și completări confirmă temeinicia sursei de informare Ursu–

Ursu 2004-2011 (ilustrată până acum prin exemple din 2011/I), respectiv Ursu 1962 

în ceea ce privește cunoașterea istoriei neologismului în limba română literară, 

pentru epoca studiată. Pe de altă parte, putem admite cu ușurinţă cauzele pentru 
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care termeni cum sunt cei trecuţi în revistă anterior nu au dublete „populare‛; ei 

aparţin limbajului specializat al medicilor și farmaciștilor, ceea ce se verifică și prin 

faptul că latinescul morbus apare, pe poziţia genului proxim, într-o sintagmă 

tehnică de identificare, în titlul unor texte, cu aspect de repertoriere, de diferite 

niveluri, aflătoare în Bibliografia de la Ursu–Ursu 2004-2011 (primele două și la 

Ursu 1962): „Povăţuiri pentru holera morbus‛, foaie volantă, *Iaşi, 1829-1830], 

„Reţetă pentru boala ce să numeşte holera morbus‛, foaie volantă, *Iaşi+, 1831, și 

Alcibiad Tavernier, „Amărunturi apărătoare şi highienice pentru mizerere sau 

holera morbus şi alte boli epidemice‛, Bucureşti, 1831.  

2.4.2. De altfel, în epocă, termeni din familia „morbus‛ depășesc sfera 

limbajului medical, tinzând, ca generice, spre caracterizarea contextuală, prin 

discursuri, a unor situaţii din diferite domenii; printre acestea, după textele 

excerptate în Ursu–Ursu 2004-2011, selectăm extensii ale termenilor prezentaţi în 

continuare:  

- morb, în texte de filozofie, reprezentând traduceri ale lui A.T. Laurian după A. 

Delavigne, Manual de filosofie (Bucureşti, 1846) și după Wilhelm Traugott Krug, 

Manual de filosofie şi literatură filosofică (tomul I, Bucureşti, 1847); într-un text de 

didactică: traducerea lui A. Mureșanu, după F. Salzmann şi Carol Han, Icoana 

creşterii rele cu mijloace de a o face şi mai rea (Braşov, 1848); 

- morbitate, în traducerea deja semnalată, a lui A.T. Laurian, după A. Delavigne, 

Manual de filosofie, și în alt domeniu, precizat în titlul Curs elementar de geografia 

fizică şi matematică, al lui G. Fontanin (Bucureşti, 1855);  

- morbiciune, într-un text publicat în suplimentul „Almanah de învăţătură şi 

petrecere‛, la „Calendarul pentru români‛, editat de Gh. Asachi (1847). 

- morbos, în texte cu profil divers: la Nicolau Bălăşescu, Gramatică dacorom}nă 

(Sibiu, 1848), la Ioan Bărbătescu, Cursul dreptului civil român (Bucureşti, 1849) și 

la Iuliu Barasch, Manual de botanică silvică (Bucureşti, 1861). 

2.4.3. Ca un necesar excurs, menţionăm faptul că, în urma unei analize 

amănunţite, Gh. Chivu a precizat situaţiile în care, la apariţia primelor traduceri în 

limba română a unor texte din domeniul cunoștinţelor medicale, se recurge la 

neologism: terminologia mijloacelor de tratament, respectiv prezentarea bolilor 

psihice sau a celor interne, „mai puţin cunoscute la nivelul medicinii populare‛ 

(Chivu 1981: 224, 231). Pe de altă parte, în legătură cu termenii tehnici folosiţi în 

comentariile de faţă, trimitem la o contribuţie anterioară a noastră: Dumistrăcel et 

alii 2013: passim. 

3. Reprezentând contribuţii de prim rang pentru cercetarea și explicarea 

modernizării vocabularului limbii române din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, 
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studiile analizate se înscriu într-un fond de bază privind dezvoltarea generală a 

cunoașterii știinţelor și culturii românești și este un merit deosebit al manifestării 

știinţifice la care participăm de a favoriza analiza unor astfel de preocupări și 

realizări. În ceea ce-l privește pe savantul ieșean, ni se pare potrivit să-l raportăm la 

un ideal aflat în înţelepciunea şi sensibilitatea marelui realist în ceea ce priveşte 

semnificaţia vieţii, autorul de tragedii Sofocle: „Ştiinţa este partea cea mai 

însemnată a fericirii‛. Prin viaţa şi opera sa, N.A. Ursu i-a îndemnat şi pe alţii să fie 

fericiţi și nu a pregetat să-i îndrume cum să fie fericiţi.  
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„Words and Things”. In Memoriam N.A. Ursu (1926 – 2016) 

 
Abstract: The former part of the present article includes a description made by N.A. Ursu, a 

specialist from Iasi (deceased in May 2016, at the age of 90), from his perspective of a researcher and 

the head of "Alexandru Philippide" Romanian Philology Institute, the Branch of the Romanian 

Academy in Iasi. As regards the latter part of this paper, special attention is devoted to the analysis of 

N. A. Ursu’s major contributions regarding the modernization of the Romanian language lexicon 

during the period 1760-1860, in his monographs „The Formation of the Romanian Scientific 

Terminolog‛y (1962) and „The Lexical Loan in the Modernization of the Romanian Literary 

Language‛ (1760 - 1860) in four volumes (2004-2011), published in collaboration with his wife, 

Despina Ursu. The great innovation in approaching this topic is the fact that the so-called 
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‚neologization‛ of the Romanian scientific lexicon is studied from the perspective of "Words and 

Things" based on about 800 source texts of that age, including translations from different 

language  cultures, made in all Romanian provinces. The borrowing of a word used to name a certain 

notion is analyzed in parallel with the making of linguistic calculations, ad-hoc semantisation of some 

words from the common lexicon of Daco Romanian, respectively with the use of other equivalence 

processes. Starting from the collection of words and forms included in the two monographs, 

"onomastic groups" are presented for the concepts: «cavitate» („cavity‛), «rect» („rectum‛), 

«urticarie» („Hives‛), «a vaccina» („to vaccinate‛) etc. 

Key words: neologism, lexical loan, linguistic calculus, scientific terminology, endogenous 

discourse, exogenous discourse, onomastic groups. 
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Luminiţa HOARŢĂ CĂRĂUȘU 

Universitatea „Al.I.Cuza‛, Iaşi 

 

ARSENIE BOCA. PARTICULARITĂŢI ALE DISCURSULUI1 

Corpusul lucrării de faţă include două cărţi, aparţinând discursului 

religios al căror autor este Părintele Arsenie Boca:  

1) Cărarea Împărăției, care a fost scrisă de către Arsenie Boca, între anii 1946 

și 1949, fiind, în toţi acești ani, continuu „șlefuită‛, după cum mărturisește 

Monahia Zamfira Constantinescu, în Notă asupra Ediției I [1]. Am utilizat ediţia a V-

a a cărţii, o ediţie îngrijită de Preot Conf. Dr. Simion Todoran și Monahia Zamfira 

Constantinescu, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 

2006. În Notă asupra Ediției I, se menţionează faptul că citatele din Sfânta Scriptură 

au fost date de Arsenie Boca după ediţia din 1936 a Sfintei Scripturi și ediţia din 

1939 tradusă de Preoţii Prof. Vasile Radu și Gala Galaction (Boca 2006 a): 345). 

2) Ediţia Cuvinte vii a Părintelui Arsenie Boca, îngrijită de Episcop Dr. 

Daniil Stoenescu, a văzut lumina tiparului la Deva, în anul 2006. Ediţia cuprinde, 

așa cum mărturisește Episcopul Daniil Stoenescu, în Cuvântul înainte al ediţiei, 

intitulat „Cazaniile‛ de la Prislop, 137 de predici duminicale și la sfintele sărbători, 

meditaţii evanghelice și cuvinte duhovnicești de dimensiuni diverse, scrise de către 

părintele Arsenie Boca, la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus și la Mănăstirea 

Prislop, între 25 noiembrie 1946 și 27 martie 1950.  

În lucrarea de faţă, luăm în discuţie particularități morfosintactice și retorico-

pragmatice comune textelor încadrate în cele două cărţi ce aparţin discursului 

religios.  

Este o evidenţă faptul că, având în vedere formaţia teologică a lui Arsenie 

Boca, multe dintre particularităţile morfosintactice și retorico-pragmatice luate în 

discuţie și ilustrate, în lucrarea de faţă, reprezintă rezultatul influenţei pe care a 

avut-o asupra autorului textelor analizate lectura textelor vechi religioase. 

 

A. Particularităţi morfosintactice 

Viitorul 

În urma analizei întreprinse, am observat că sunt utilizate, în textele 

incluse în Cărarea Împărăției, mai multe forme de viitor: 

                                                 
1 Lucrarea a fost susţinută în plenul conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat: 

Latinitate. Romanitate. Românitate, Galaţi, 14-15 octombrie 2016. 
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1. Forma cu verbul auxiliar a vrea la prezent urmat de infinitivul 

prezent al verbului de conjugat: 

„iar dacă nu ne împăcăm cu pârâşul acesta, câtă vreme suntem cu el pe cale, 

drumeţi prin viaţa aceasta, avem cuvântul lui Dumnezeu, că El va asculta pâra 

şi-i va da dreptate, şi ne va băga în chinurile iadului.‛ (p. 87). 

2. Forma cu verbul auxiliar a avea la prezent urmat de infinitivul 

prezent al verbului de conjugat [2]: 

 

„Și fiindcă avem de a trece peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea 

vrăjmașă, iar noi nu suntem decât numai oameni, Iisus Cel cu cruce ne ajută, 

dăruindu-ne din persoana și viaţa Sa cele trebuitoare, dar mai presus de firea 

noastră.‛ (p. 27); 

„Noi muritorii însă n-avem de a începe lupta de la arătarea făţișă și personală a 

protivnicului;‛ (p. 32); 

„Prin darul libertăţii voinţei avem a sui de la chip la asemănare.‛ (p. 178); 

„Revelaţia n-are a ține pas cu vremea; nu e cazul adaptării Bisericii la spiritul 

timpului întrucât toate ştiinţele trebuie să ajungă la ce a revelat Dumnezeu.‛ (p. 

210); 

„Darul libertăţii voinţei ni l-a dat Dumnezeu, ca pe o mare cinste, şi prin el 

avem a spori până la măsuri dumnezeieşti.‛ (p. 178). 

3. Forma cu verbul auxiliar a avea la prezent urmat de conjunctivul 

prezent al verbului de conjugat [3]: 

 

„Proorocul, sau văzătorul înainte al celor ce au să vie de la Dumnezeu, i-a făcut 

înţeleasă legea care atârnă peste fărădelege.‛ (p. 40). 

4. Forma cu verbul auxiliar a avea la imperfect urmat de conjunctivul 

prezent al verbului  de conjugat [4]: 

„David era o icoană de mai înainte a lui Iisus, ce avea să vie. (p. 52); 

„Iar pe biata minte, de unde - după fire - avea să fie oglindirea sau răsfrângerea 

lui Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu în om, locul Său cel sfânt, fie că o întunecă 

afumând-o cu mândria, fie că o aprinde să stea împotriva adevărului, sau într-

alte chipuri o sfărâmă şi pune într-însa urâciunea pustiirii sau idolul (ideea fixă 

a) păcatului.‛ (p. 136); 

„Mintea, fiind o putere arzătoare, ca una ce avea să sălăşluiască într-însa pe 

Dumnezeu, care încă este foc arzător, acum născoceşte şi aprinde plăcerile 

trupului, ea însăşi fiind reţinută astfel în legătură pătimaşă cu simţurile!‛ 

(p. 213); 
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„Îmbinarea caracterelor roşu şi alb avea să se cheme conjuncţie; iar desfacerea 

elementelor în generaţiile următoare, avea să se cheme disjuncţie.‛ (p. 215). 

5. Forma cu verbul auxiliar a vrea urmat de conjunctivul prezent al 

verbului de conjugat [5]: 

„Atunci a ieşit Lot şi a grăit cu ginerii săi şi le-a zis: ‚Sculaţi-vă şi ieşiţi din locul 

acesta, că va să piardă Domnul cetatea‛. Ginerilor însă li s-a părut că Lot 

glumeşte.‛ (p. 120); 

„Satana nu e definitiv biruit pe pământ; abia în împărăţia ce va să vie oamenii 

nu se mai însoară şi nu se mai mărită.‛ (p. 156). 

6. Forma alcătuită din viitorul I al verbului auxiliar a fi urmat de 

participiul verbului de conjugat (viitorul anterior) [6]: 
 

„De aceea au şi zis Părinţii, mângâind pe oameni:‚Că păcătos ca un drac de-ai 

fi, nu deznădăjdui de puterea lui Dumnezeu‛, fiindcă oricine, care în primejdie 

de moarte fiind va chema numele lui Dumnezeu, îşi va mântui sufletul căci în 

ce-1 va fi aflat moartea în aceea va fi în veci.‛ (p. 102). 

Remarcăm, în cadrul scrierilor religioase din Cuvinte vii, utilizarea 

următoarelor forme de viitor [7]: 

a) Forma cu verbul auxiliar a vrea la prezent urmat de infinitivul prezent al 

verbului de conjugat: 

„Toţi suntem condamnaţi la moarte şi mai nimeni nu crede că va muri;‛ (p. 

124); 

„Acum suntem ca noi, atunci vom fi ca El.‛ (p. 124); 

„Când tensiunea acestei cumpene de conştiinţă va aduna destulă energie, 

Providenţa va aduce dezlegările.‛ (p. 127). 

b) Forma cu verbul auxiliar a avea la imperfect urmat de conjunctivul prezent al 

verbului de conjugat (viitorul în trecut): 

„Dacă Iisus ştia cele ale veacului prin cele ale veşniciei - ca un Dumnezeu - 

sigur că ştia şi cele ale veşniciei prin veac, prin care avea să treacă personal, ca 

om.‛ (p. 149).  

c) Forma cu verbul auxiliar a vrea urmat de conjunctivul prezent al verbului de 

conjugat [8]: 

„(<) marea minune a învierii din morţi, e ceea ce mărturisim când zicem: 

„aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vie. Amin‛ (p. 106). 
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B. Particularităţi sintactice 

Sintaxa propoziţiei 

Predicatul complex: În cadrul structurilor analitice, la nivel sintactic, care 

se constituie în diverse tipuri de predicat complex, am identificat, în textele religioase 

din Cărarea Împărăției, „predicate complexe cu operator copulativ‛, „predicate 

complexe cu operator aspectual‛ și „predicate complexe cu operator modal‛ 

(GALR II 2005: 255). 

 

1. Predicat complex cu operator copulativ: 

„Aceștia, sau lumea, îţi iartă orice ticăloșie ai face, oricât ai îndărăpta cu 

sufletul, dar nu te iartă nicidecum să le-o iei un pas înainte și să te faci mai bun‛ 

(p. 18); 

„Prin urmare, nicidecum să nu uităm că ostași ai lui Dumnezeu suntem‛ (p. 

20); 

„E lucru știut că sistemul nostru nervos, răvășit de atâtea vicii săvârșite de noi 

sau de un șir întreg de părinţi înaintași, nu suportă impresii prea tari, ca peste 

toate acestea să răm}nă sănătos.‛ (p. 32); 

„Oamenii aceștia, care boleau de răi ce erau și care nu pricepeau nimic din 

dumnezeirea Mântuitorului, reprezintă acea coaliție a veninului sufletesc contra 

Mântuitorului.‛ (p. 53); 

„De-acu, după oarecare şcoală a rătăcirii, când încrederea îi va fi câştigată 

desăvârşit şi-i va fi întărită, prin potriviri de semne prevestite ajunge încrezut în 

sine şi în hristosul lui, încât şi moarte de om e în stare să facă, întemeindu-se pe 

Scriptură.‛ (p. 184). 

 

2. Predicat complex cu operator aspectual 

Predicatul complex care include verbele semiauxiliare de aspect are, în 

textul Cărării împărăției, următoarea structură: verbele semiauxiliare de aspect a sta, 

a începe la prezent sau perfect simplu indicativ + verbul ce reprezintă „suportul 

semantic‛ (GALR II 2005: 235) la modul conjunctiv, timpul prezent: 

„Înţelegem de aici, că atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu 

voia, atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să cadă 

peste viaţă noastră.‛ (p. 42); 

„În casa regelui, între ceilalţi fii ai săi, încep să vie ispite peste ispite.‛ (p. 43); 

„Odată şi odată începe să strige la noi, pârându-ne înaintea lui Dumnezeu şi 

înaintea noastră de toate fărădelegile făcute;‛ (p. 87); 
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„Dumnezeu ne caută, ne cheamă, ne strigă, dar dacă nu vrem să înţelegem, 

începe să ne urmărească cu primejdii şi năpaste.‛ (p. 102); 

„Astfel, pe când regele trecea plângând, un om oarecare, ca din senin, începu să 

arunce cu pietre după el și după tot poporul (<).‛ (p. 44). 

 

3. Predicat complex cu operator modal 

Am identificat, în textul propus spre analiză, predicate complexe alcătuite 

din semiauxiliarele de modalitate a putea și a trebui. Verbul semiauxiliar de 

modalitate  a putea intră în distribuţie, în cadrul predicatului complex, cu verbul ce 

reprezintă „suportul semantic‛ la modul infinitiv, timpul prezent, diateza activă: 

„căci altfel nu putem muri nouă înșine ca să viem lui Dumnezeu‛ (p. 23); 

„Bucuria neînfrânată, chiar cea pentru daruri cu adevărat duhovnicești, te poate 

face să uiţi că încă n-ai ieșit cu totul din împărăţia ispitelor.‛ (p. 24); 

„Nu putem răm}ne decât uimiţi de dragostea pentru înţelepciunea și iubirea lui 

Dumnezeu, personificate în Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.‛ (p. 35); 

„Ca mărturii netrebnice îi știm dragostea cu care ne iubește El, dar nimic de pe 

pământ n-o poate spune.‛ (p. 35); 

„Unul ca acesta trăiește ca un dezlegat de viaţă și nici o urgie a vremii nu-i 

poate face nimic, decât a-l desăvârși, lămurindu-l ca aurul.‛ (p. 35); 

„Pe cale mântuirii nimeni nu poate merge singur de nu se va lăsa condus de 

mâna nevăzută a Mântuitorului, prin preoţii Bisericii, slujitorii Săi văzuţi.‛ 

(p. 39); 

„Înaintea lui Dumnezeu poate greși chiar și un popor întreg.‛ (p. 56); 

„Nu, asta mândria n-o poate face, să vie de bună voie la smerenie.‛ (p. 

114); 

„Însă, cine nu păşeşte la ea, nu poate trece mai departe spre culmile 

desăvârşirii.‛ (p. 163). 

 

Am identificat, în ţesătura textelor analizate, incluse în Cărarea Împărăției, 

predicate complexe alcătuite din verbul semiauxiliar de modalitate a putea  + verbul 

ce reprezintă „suportul semantic‛ la diateza pasivă, cu verbul auxiliar a fi la modul 

infinitiv, timpul prezent: 

„Glasul conştiinţei însă, fiind şi capătul lui Dumnezeu din fiii Săi, prin firea 

sa, nu va putea fi înăbuşit mereu, toată vremea vieţii noastre pământeşti.‛ (p. 

87); 

„Această modificare a funcţiei instinctelor, când nu e păstrată în starea lor 

originară, poate fi făcută în două sensuri opuse: înspre dereglarea lor, când 

devin patimi, şi, în sens opus, înspre convertirea sau sublimarea lor, prin 

virtute, prin luptă metodică, prin nevoinţă.‛ (p. 151). 
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În Cărarea împărăției, am identificat și predicate complexe construite cu 

ajutorul semiauxiliarului de modalitate a trebui + verbul ce reprezintă „suportul 

semantic‛ la participiu pasiv *9+: 

„Aceste porunci, care rezumă Scriptura, trebuie păzite împotriva cuiva, care vrea 

să le surpe, trebuie apărate, trebuie trăite în ciuda firii și a unui potrivnic, altfel nu 

ne mântuim.‛ (p. 27); 

„Trebuie trecute vămile, rușinând încă de aici, de pe pământ, pe vameșii 

văzduhului, ca la mutarea noastră dincolo, cunoscând ei focul dumnezeiesc ce 

a ars lucrurile lor din noi, să nu ne poată opri cu vreo datorie neplătită din 

vremea de acum, vreme rânduită încercărilor.‛ (p. 54); 

„Aci se stabileşte, se reflectă, uneori cu iuţeală de clipă, ce trebuie făcut.‛ (p. 

153); 

„Prin urmare, ostaş al lui Hristos, lupta trebuie dată grabnic şi după lege.‛ (p. 

174). 

În scrierile religioase încadrate în Cuvinte vii, remarcăm ocurenţa 

predicatului verbal complex cu operator modal urmat, cel mai adesea, de un verb 

suport la infinitiv, dar, uneori, de un verb suport la conjunctiv, cele două tipuri de 

structuri sintactice alternând, câteodată, în aceeași frază: 

„Pilda aceasta numai Dumnezeu o putea spune; căci limba omenească nicicând 

n-a putut cuprinde în mai puţine cuvinte, mai simplu şi mai profund toată 

tragedia omului, peste care El revarsă un ocean de iubire şi înţelepciune.‛ (p. 

31); 

„Tatăl i-a respectat partea de avere, deşi o avea în dar. I-a respectat darul 

libertăţii, în baza căruia omul poate sui nebănuitele trepte ale desăvârşirii, dar 

poate coborî şi până la cea mai grozavă desfigurare morală.‛ (p. 31); 

„Nici Fecioara Maria n-a putut primi faptul, aşa, fără o puternică reacţiune 

critică.‛ (p. 60); 

„Numai sufletul, singurul lucru indivizibil în om, poate să fr}ngă orice graniţe şi 

să-şi cunoască înrudirea cu Cel Preaînalt.‛ (p. 67); 

„Cel invidiat poate să scape şi să ocolească pe invidios, dar invidiosul nu poate scăpa 

de sine însuşi.‛ (p. 69-70). 

 

Sintaxa frazei 

 

Propoziţia subiectivă: În Cărarea Împărăției, propoziţia subiectivă apare cu 

frecvenţă mare, fiind introdusă fie prin pronume relativ simplu, fie prin pronume 

relativ compus: 
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1. Propoziţia subiectivă introdusă prin pronume relativ simplu: 

„Cine are darul dragostei, al răbdării și al gândului smerit, în vremea de luptă – dacă 

luptă după lege, iar legea este dragostea – poate vedea lucruri minunate, 

întoarceri neașteptate la Dumnezeu.‛ (p. 20); 

„Cine ține la viața lui o va pierde; iar cine-și pierde viața lui pentru Mine, va găsi-

o.‛ (p. 23); 

„De aceea zic, cine vrea să vadă pe Domnul în veacul fără de sfârșit, după 

înviere, trebuie să meargă cu El toată calea, iar nu numai până la un loc, sau 

numai până la o vreme.‛ (p. 27). 

2. Propoziţia subiectivă introdusă prin pronume relativ compus [10]: 

 

„Cel ce socotește așadar că pentru una din acestea i-a venit încercarea, nu se 

răzvrătește când e lovit‛ (p. 19); 

„Cei ce biruie lumea nu sunt nicidecum o adunare de neputincioși, o turmă de 

inactivi, oricât s-ar părea răbdarea răului o slăbiciune a binelui, ci ei sunt ostașii 

Împăratului, care prin răbdarea Crucii a biruit nu numai lumea, ci și toată 

stăpânirea morţii‛ (p. 21); 

„Cei ce, prin darul lui Dumnezeu, se izbăvesc și de legăturile dinăuntru ale iubirii de 

sine, se poartă și se mărturisesc pe ei înșiși străini și călători aici pe pământ.‛ (p. 

23). 

3. Propoziţia subiectivă introdusă prin pronume relativ compus, cu 

subiect reluat în propoziţia care include verbul regent 

Observăm că, în paginile Cărării Împărăției, pot fi identificate propoziţii 

subiective introduse prin pronume relative compuse. Aceste propoziţii subiective 

au corespondent, în propoziţia principală ce conţine verbul regent, un pronume 

demonstrativ anaforic coreferent, cu funcţia de subiect (subiect reluat, deci dublat) 

[11]: 

„Cel ce nu primește întâmplările care îl depărtează de patimi, acela fuge de ceea ce 

nu trebuie să fugă.‛ (p. 102);  

„Prin urmare, în vremea năvălirii patimilor, cel ce-şi închide vitejeşte simțurile 

şi leapădă cu totul mişcările naturale ale minții îndreptate spre cercetarea celor din 

afară, acela a astupat asemenea lui Ezechia izvoarele de apă care sunt în 

afara cetăţii şi a oprit râul care trecea prin mijlocul cetăţii.‛ (p. 171);  

„Cei ce nu urmăresc în viața aceasta nimic mai mult dec}t să fie fericiți în lume şi 

tihniți în trup, aceştia n-au război cu diavolul: pe aceştia îi are fără de război.‛ 

(p. 173); 
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„Cei ce-şi întorc m}nia şi pofta de la cele de aici, unde altfel ar fi zăcătorit în contra 

firii, aceia scapă de bărbatul sau de femeia dintr-înşii şi vin la starea unui suflet 

de fecioară.‛ (p. 201). 

Observăm și în scrierile religioase încadrate în Cuvinte vii utilizarea 

„subiectivelor apozitive‛ *12+: 

„Cine răstigneşte în sine cunoaşterea lumii (care nici pentru lumea aceasta nu e 

toată bună), prefer}nd cunoaşterea care era în Iisus, „în care sunt ascunse toate 

comorile cunoştinţei şi ale înţelepciunii‛ (Coloseni 2,3), acela pune viu fiinţa sa 

în faţa lui Dumnezeu.‛ (p. 145-146); 

„Vreţi să ştiţi cine-i mai mare? Răspunsul e paradoxal: - cine-i mai mic în ochii 

săi, acela-i mai mare în ochii lui Dumnezeu.‛ (p. 147); 

„Cine-şi iubeşte viața sa, sufletul său în lumea aceasta - fără a considera şi cealaltă, sau 

chiar împotriva ei -, acela îşi va pierde sufletul (<)‛ (p. 269). 

 

C. Particularităţi retorice 

1.Anafora–strategie argumentativă. Una dintre strategiile argumentative 

utilizate, în textul Cărării Împărăției, este anafora, care, în accepţie retorică, înseamnă 

„repetarea unui cuvânt sau a unei expresii la începutul unor propoziţii succesive‛ 

(t. n.) (Dascălu 2004 II: 142). Prin repetarea, la începutul propoziţiilor succesive, a 

unui cuvânt sau a unei îmbinări de cuvinte, autorul, Arsenie Boca, atrage atenţia 

asupra unei idei pe care dorește să o scoată în evidenţă, să o aducă în atenţia 

destinatarului. Ideea nu rămâne neobservată, ci, prin repetarea unor cuvinte sau 

expresii cu funcţie semnificantă, urmează a fi, cu siguranţă, descoperită și analizată 

de către destinatar: 

„Înșelăciunea e ușor de prins: corăbierul vrăjmaș și hristoșii mincinoși nu au 

crucea pe catarg, iar înăuntru nu au cele șapte Taine. Înșelăciunea e și mai 

vădită, întrucât oricare din hristoșii mincinoși, luat în parte, nu e fiul Tatălui; 

dovadă că nu-și lasă ucenicii să zică „Tatăl nostru‛, deși scrie: „Așa să vă 

rugaţi‛ (p. 15); 

„Cine vrea să biruie această primă piedică în calea mântuirii, are la îndemână 

aceste trei: răbdarea, iertarea și rugăciunea‛ (<) Cine vrea să biruie  lumea e 

dator să ia arma rar folosită a iertării, oricâte necazuri ar pătimi de la 

oamenii lumii acesteia, ca unul ce vede că fraţii săi stau legaţi într-o robie 

străină, în întunericul necunoștinţei de Dumnezeu și de ei înșiși. Cine vrea să 

biruie lumea se roagă Tatălui său în ascuns sau în gând, pentru orice fiu al 

lui Dumnezeu, oricât de întunecată purtare ar avea și oricâte rele i-ar face.‛ 

(p. 19-20). 
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Prin intermediul anaforei, figura sintactică, forma de repetiţie care constă în 

„repetarea unui cuvânt în mod regulat la începutul unei unităţi discursive cu 

scopul de a întări o anumită idee‛ (Sălăvăstru 2010: 392), Părintele Arsenie Boca, în 

textele religioase încadrate în Cuvinte vii, scoate în evidenţă, aduce în atenţia 

destinatarului-credincios o anumită convingere: 

„Iată focul în care se lămuresc credincioşii, iată firul de legătură cu înaintaşii lor 

- mucenicii.‛ (p. 21); 

„Însemnează a-L face pe El inima ta; însemnează să ai un moment, o clipă în viaţa 

ta, în care te-ai întâlnit real cu Iisus, - clipă, pe care să nu-ţi ajungă viaţa 

întreagă de-a-o desfăşura între oameni. (p. 64); 

„În el îşi recunoaşte omul fiinţa lui adevărată; în el află descoperirea deplină a 

lui Dumnezeu, contopirea Voinţei supreme cu voinţa lui, contopirea iubirii 

veşnice cu iubirea lui. (<) În el ne apare întreaga lume omenească transfigurată 

de-o lumină dumnezeiască.‛ (p. 66-67). 

 

2.Chiasmul: O altă figură retorică, identificată în textul Cărării Împărăției, 

care se înscrie în grupa figurilor sintactice, corespunzătoare figurilor de construcție 

sau metataxelor este chiasmul. Această figură de construcție (sintactică) propriu-zisă este 

bazată, ca și anafora și epifora, pe repetiţie [13]: 

„Dacă povăţuitorii n-au cuvântul acoperit cu o sporită viaţă duhovnicească şi 

nu au patimile stinse, n-au cu ce te îndemna la ascultarea desăvârşită, decât cu 

puterea mărimii, sau cu mărimea puterii.‛ (p. 198). 

Aceeași figură retorică este utilizată de către Părintele Arsenie Boca, în 

Cuvinte vii: „Iisus e Dumnezeul-Om şi Omul-Dumnezeu. Exact atâta cât mai avem 

până la destinul nostru.‛ (p. 144). 

D. Particularităţi pragmatice 

I.Strategia persuasivă a citatului: În textul Cărării Împărăției, prevalează 

tehnica citatului, citatele din Sfânta Scriptură fiind oferite de către Arsenie Boca 

după ediţia din 1936 a Sfintei Scripturi și ediţia din 1939 tradusă de Preoţii Prof. 

Vasile Radu și Gala Galaction, cu scopul de a persuada destinatarul: 

 

„Cuvintele Evanghelistului ne descriu și această latură a războiului, căci zice: 

«Și după ce sf}rși toată ispita, diavolul se depărtă de la El, până la o vreme».‛(p. 30); 

„Iată cuvintele Sf. Maxim Mărturisitorul despre acest numit al doilea fel de 

ispită pe care l-a avut Mântuitorul de învins: «După ce, așadar, prin biruința 

asupra primei ispite, cea prin plăcere, a zădărnicit planul Puterilor, Căpeteniilor și 

Stăpâniilor celor rele, Domnul le-a îngăduit să-și pună în lucrare și al doilea atac, adică 

să vină și cu încercarea ce le mai rămăsese, cu ispita prin durere.» (p. 30); 
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„Dar Sf. Pavel zice: ※Ocăr}ți fiind, binecuvântăm; prigoniți, noi răbdăm, huliți, 

noi mângâiem; ca o lepădătură ne-am făcut, gunoiul tuturora până astăzi»‛ (p. 

34). 

 

Inserarea, în text, a citatului, ca strategie persuasivă, este și o caracteristică 

a textelor religioase încadrate în Cuvinte vii. Citatele sunt excerptate de către autor 

fie din Sfânta Scriptură, fie din variate cântări și meditaţii bisericești: 

„Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, înc}t pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viață veşnică‛ (Ioan 3,16). (p. 14); 

„Într-una din cântările Bisericii, alcătuită după Psalmii lui David, preamărim 

pe Dumnezeu în cuvintele: «Sf}nt este Domnul Dumnezeul nostru; înălțați pe 

Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinați aşternutului picioarelor Lui, că Sf}nt 

este»‛. (p. 16); 

„Tot acest sfânt ne spune despre crucea încercărilor, că pentru trei pricini vin 

asupra noastră: 1. ca pedeapsă pentru păcatele făcute („pedeapsă‛ în graiul 

bătrânilor înseamnă învăţare de minte); 2. pentru ferirea de cele ce altfel le-am 

face; şi 3. pentru întărirea virtuţii. „Să nu spui că se poate c}ştiga virtutea fără 

necazuri: căci virtutea necercată în necazuri nu e întărită!‛ (Filocalia I, p. 236. 

66).‛(p. 16-17). 

 

II.Mărci discursive: În ţesătura textului Cărării Împărăției, pot fi identificate 

diverse tipuri de mărci discursive cu variate roluri pragmatice: marca discursivă 

deci, cu rol de tematizator, diferite mărci pragmatice ale organizării discursului, 

tipuri de mărci discursive ale sporirii atenţiei destinatarului, mărci ale conexiunii 

diverselor părţi de discurs, mărci discursive ce introduc o informaţie cu vădit 

caracter explicativ, relaţionând, în același timp, explicaţia de discursul anterior: 

 

1. Marca discursivă deci, cu rol de tematizator [14] are, în Cărarea 

Împărăției, funcţia pragmatică de a sintetiza ceea ce s-a afirmat anterior, în discurs, 

relaţionând sinteza marcată prin deci de discursul anterior: 

 

„Sufletul are și el o parte pătimașă, care, prin negrijă, nărăvindu-se cu viaţa cea 

trupească, așa se învoiește și se leagă de tare cu plăcerea din lumea aceasta, 

încât n-ar mai vrea să-i moară trupul, ci ar vrea să fie veșnică viaţa aceasta 

vremelnică. Poate că și de aceea a lăsat Dumnezeu viaţa aceasta așa de necăjită, 

ca să ne mai și săturăm de ea. Deci, ca niște dezlegaţi de plăcerile vieţii, mai 

fericiţi sunt săracii, ca bogaţii.‛ (p. 23);  

„De aceea, socotind piedicile mântuirii la justa lor valoare, spunem că în calea 

mântuirii sau a întoarcerii noastre Acasă se mai ridică o stavilă: vrăjmașul 
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însuși, puterea răului în persoană, sau îngerul rău. Mândria lui nu poate răbda 

bătaie; acesta-i chinul păcatului său, că totuși trebuie s-o capete. Deci, dacă a 

fost bătut când se lupta cu noi din afară, prin gura lumii, dacă a trebuit să fugă 

rușinat, după zeci de ani de lupte dinăuntru, din trup și suflet, atunci sufletul și 

mintea, făcându-se curate, îl prind în prezenţa nevăzută.‛ (p. 25);  

„Această desăvârșire urmărită și așteptată de Dumnezeu de la om, ni s-a 

revelat, ni s-a dat model în persoana clară și reală a lui Iisus Hristos, a 

Dumnezeu-Omului. De aceea El e Calea și naturală și supranaturală a 

desăvârșirii. Iisus Hristos nu avea nevoie de mântuirea Sa, dar fără pogorârea 

Sa, în trup de om re-creat, născut afară de calea păcatului, mântuirea noastră ar 

fi fost cu neputinţă; ori noi eram și suntem cei ce avem nevoie de mântuire. 

Deci pentru iubirea de oameni a lui Dumnezeu, simţită de noi ca o credinţă 

arzătoare de mântuire, ni s-a arătat și ni s-a arătat ca model de viaţă persoana 

reală a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.‛ (p. 26); 

„Înaintea lui Dumnezeu adevărata virtute e smerenia care tămăduiește, curăţă 

și întoarce toate spre pace. Deci, când amărăciunea încercării și-a împlinit 

lucrul, iarăși întoarce Dumnezeu toate spre bucurie.‛ (p. 47); 

„Noi, slujitorii Săi, nu purtăm preoţia noastră, sau preoţia legii vechi, ci purtăm 

şi propovăduim preoţia împărătească a lui Iisus Hristos. Deci nu chemăm pe 

oameni cu chemare de om, ci Dumnezeu preamilostivul îşi cheamă copiii, prin 

graiul omenesc al slugilor Sale văzute.‛ (p. 88-89). 

 

2. Mărci pragmatice ale organizării discursului. Pot fi identificate, în 

desfășurarea textului Cărării Împărăției, tipuri de mărci discursive prin intermediul 

cărora autorul structurează discursul *15]: 

„Cu acest potrivnic a avut Iisus o luptă îndoită, una prin ispitele plăcerii și a 

doua prin încercările durerii.‛ (p. 27); 

„Pe de altă parte, ispititorul, duhul cel rău, cearcă și pe rege, îndemnându-l să 

despartă poporul în două tabere, una a lui și alta a fiului său și să se bată 

împreună, ca să-și apere tronul, ceea ce ar fi pricinuit multă vărsare de sânge.‛ 

(p. 43); 

„Zguduirea aceasta are semnificaţie şi urmări; odată dovedea dezechilibrul lui 

nervos, iar al doilea, acest dezechilibru creşte într-un moment de spaimă şi, de-

acum încolo, faptele lui sunt din ce în ce mai demente.‛ (p. 65-66); 

„Iată prin urmare că încercările şi neliniştile vremii au şi ele un rost: ne 

provoacă la găsirea sensului ce-1 avem în Dumnezeu, ca ultimul reazim etern 

al liniştii, iar pe de altă parte ne conduc la găsirea de noi înşine, ca făpturi 

renăscute în Dumnezeu şi ajunse la libertatea spiritului.‛ (p. 159); 

„Pentru ca să înfrâneze pe om de la o cădere ca aceasta, Dumnezeu l-a numit 

iconom nedrept, pe de o parte, pe motivul că n-are proprietatea absolută, ci 
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numai proprietatea relativă; iar pe de altă parte, ca să-l ferească de căderea în 

nebunia îngerului rău.‛ (p. 299). 

 

3. Mărci ale sporirii atenţiei destinatarului: Arsenie Boca utilizează, în 

mod frecvent, în Cărarea Împărăției, mărci discursive prin intermediul cărora 

reușește să mărească atenţia destinatarului asupra celor relatate în discurs: 

 

„De aceea zic, cine vrea să vadă pe Domnul în veacul fără de sfârșit, după 

înviere, trebuie să meargă cu El toată calea, iar nu numai până la un loc, sau 

numai până la o vreme.‛ (p. 27); 

„Noi însă zicem: unde este fericirea aceea, să cădem și noi în „primejdia‛ în care 

a căzut Dumnezeu; iar de nu ne primejduim pentru Dumnezeu e semn că nu 

suntem vrednici.‛ (p. 27); 

„Pricepem prin urmare că ucenicul sau credinciosul e dator cu ascultarea din 

dragoste către duhovnicul său, căci fără darul acestuia e cu neputinţă izbăvirea 

de necazuri și mântuirea.‛ (p. 39); 

„Înțelegem de aici, că atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu 

voia, atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să 

cadă peste viaţă noastră.‛ (p. 42); 

„Să nu uităm însă că una e lupta și suferinţa omului mărturisit și alta e suferinţa 

omului nemărturisit.‛ (p. 42); 

„Să fim înțeleși: încercările acestea nu-s pedeapsă, ci școală, lumină pentru 

minte și milă de la Dumnezeu.‛ (p. 49); 

„Zic însă: cine vrea să urmeze pe Domnul și să se asemene cu El, în cruce să se 

asemene, și, cât poate să cuprindă firea omenească, asemenea cu El va fi.‛ (p. 

55); 

„Trebuie să arătăm că, dacă în vremea când avea Duhul lui Dumnezeu n-a vrut 

să se îndrepte, acum, muncit de diavol, îi va fi cu atât mai greu să se 

îndrepteze, dacă nu chiar cu neputinţă‛ (p. 65);  

„Să fim înțeleşi: Biserica nu tăgăduieşte spiritismul, ci-1 opreşte.‛ (p. 67); 

„Şi iarăşi mărturisim: că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut.‛ (p. 77); 

„Se poate spune şi aşa: orice silinţă spre împlinirea poruncilor e o nevoinţă a 

virtuţii.‛ (p. 142); 

„Să luăm însă un alt aspect. Dacă omul călătoreşte neatent cu tranzitul său, poate 

ajunge la crize, la dezechilibru, la îndrăcire: pradă a unui duh rău, sau a unor 

puteri rele, care-1 scot clinic dintre oameni.‛ (p. 149); 

„Să ne apropiem acum de o analiză concretă a tensiunii dintre minte şi patimi.‛ 

(p. 155); 

„Reținem de aici că şi moartea e o poruncă, ce ne izbăveşte desăvârşit de 

nestatornicia firii.‛ (p. 158); 
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„Dar, să nu uităm: numai după ce ei, prin nevoinţele cele de bună voie, au scos 

toate puterile sufletului din robia lucrării contra firii şi le-au adus la lucrarea 

potrivită cu firea, spre care le erau date.‛ (p. 201-202). 

 

4. Și, iar, drept aceea, de aceea – mărci ale conexiunii diverselor părţi de 

discurs au, în textul Cărării Împărăției, rolul obișnuit al oricărui tip de marcă 

discursivă, și anume, acela de a relaţiona diverse părţi de discurs *16+: 

„El umblă nevăzut de oamenii cu ochi de lut, căutând mereu pe fraţii Săi, 

pândind și alergând după fiecare ins, „până-i va prinde pe toţi cei ce se vor 

mântui, ca pe Pavel‛, și neavând odihnă până nu-i adună pe toţi Acasă. Și 

acesta o face mereu, în fiecare veac de oameni până la sfârșitul lumii.‛ (p. 35);  

„Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră a sosit vremea de 

plată sau ispășirea. Ispășirea nu-i o pedeapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc de 

înţelepţire, o îndreptare mai aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu mereu 

ne ţine cumpănă între faptă și răsplată, putem vorbi chiar de legea dreptăţii, ca 

de o lege milostivă, prin care ne curăţim de petele faptelor rele.‛ (p. 41); 

„Dar când nu ne cunoaștem vinovăţiile, ne înșelăm după părerea noastră cu 

„dreptatea‛ pe care n-o avem, și necunoscându-ne, nu răbdăm cele ce vin peste 

noi, cu rânduiala lui Dumnezeu. Drept aceea, când auzi pe cineva făcându-te 

tobă de ocări și blesteme, nu te pripi cu mintea și nu sări cu gura, răspunzându-i 

ce nu trebuie.‛ (p. 45); 

„Ne-a adus Dumnezeu din nefiinţă la fiinţă, dar să ne mântuiască nu poate fără 

noi. Drept aceea, în tot felul ne cheamă ca să-L cunoaştem ca Tată şi pe noi 

întreolaltă ca fraţi şi fii ai aceluiaşi Părinte.‛ (p. 86); 

„Şi va fi judecata, căci fărădelegile au adus potopul şi fărădelegile strigă şi 

grăbesc judecata. Drept aceea, văzând că s-a luat pacea de pe pământ, dar 

timpul  încă nu ni s-a luat, cu glasul lui Dumnezeu chemăm pe toţi oamenii de 

pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va să judece 

lumea!‛ (p. 127); 

„Americanul cu musca nu s-a mulţumit numai cu studierea caracterelor 

exterioare, rezultate din împerechere, ci a căutat să pătrundă mai ales în 

mecanismul cauzal sau genetic al eredităţii. Drept aceea, ajutat de unelte şi 

colegi, a ajuns să stabilească într-un mod care exclude îndoiala, că 

elementele ultime, de care depinde ereditatea deosebitelor caractere, sunt 

părticele infinit de mici pe care le-a numit ‚gene‛, aflătoare în nucleul 

celulei germinative.‛ (p. 219); 

„Ori toate celelalte păcate, ce le-ar putea face omul, adunate la un loc, sunt mai 

mici decât acesta singur. De aceea, din milostivire mai presus de înţelegere 

pentru mulţimea neputinţei lor, nu-i bagă Dumnezeu în cuptorul smereniei, că 
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nu rabdă neghina o probă ca aceasta, ci vor merge în osândă, dar nu în osânda 

cea mai mare, ca ucigașii de sine.‛ (p. 56); 

„Căci cu adevărat a fugit mintea omului care o viaţă întreagă nu face altceva 

decât să stingă glasul conştiinţei. De aceea nu vrea Dumnezeu să ieşi din viaţa 

aceasta, fără să ştii şi tu că ţi-ai omorât sfătuitorul cel mai bun, ce-1 aveai la 

îndemână pretutindeni, şi nu te lasă să pleci fără să vezi, încă de aici, unde te 

vei duce.‛ (p. 87-88); 

„Nestatornicia firii omeneşti, cu trecerea de vreme, cu venirea pe lume a altor 

rânduri de oameni, făcu să pălească, ba chiar să se şi stingă această lumină a 

suferinţei, aprinsă de urgiile istoriei. De aceea năpăstuirea vremilor se 

dezlănţuie cam în fiecare rând de oameni.‛ (p. 97); 

„El însă nu era născut prin voia oarbă a instinctelor, ca să vină cu perdeaua 

groasă a păcatului pe ochii minţii, ci ochii Lui aveau nealterată străvederea 

absolută a lumii. De aceea singura concepţie fără greşeală şi izbăvită de relati-

vitate o are numai Dumnezeu - Absolutul -, începutul şi finalitatea lumii. El e 

singurul a cărui concepţie face din haos, cosmos.‛ (p. 148). 

 

5. Căci, că – mărci discursive ce introduc informaţii cu vădit caracter 

explicativ, relaţionând, în același timp, explicaţia de discursul anterior, au, în 

textul Cărării Împărăției, exclusiv rolul de a introduce informaţii ce includ explicaţii 

suplimentare ale autorului, ci și funcţia discursivă de a relaţiona explicaţia de 

discursul anterior: 

„Uitaseși să ţi le mărturisești, să te dezlegi de vina lor, și iată, și se aduc aminte. 

Căci prin cei apropiaţi primim arsurile cele mai curăţitoare, - știut fiind că nu 

este nedreptate la Dumnezeu.‛ (p. 46); 

„Acestea sunt semnele răbdării, dar mai presus de acestea este a se socoti pe 

sine pricina încercării. Căci multe din cele ce ni se întâmplă, ni se întâmplă spre 

îndrumarea noastră, sau spre stingerea păcatelor trecute, sau spre îndreptarea 

neatenţiei prezente, sau spre ocolirea păcatelor viitoare.‛ (p. 19); 

„Deci, ca niște dezlegaţi de plăcerile vieţii, mai fericiţi sunt săracii, ca bogaţii. 

Căci bogatul zice: ‛Acum, suflete, ai multe bunătăţi, adunate pe mulţi ani: 

mănâncă, bea și te veselește.‛ (p. 23); 

 „Așa se face că sunt oameni păcătoși care n-au necazuri. Pe aceștia i-a lepădat 

Dumnezeu. Căci știindu-le firea, precum că nu au leac și nu pricep nimic din 

ocârmuirea Sa, îi lasă în păcatele lor.‛ (p. 55); 

„Nu fericiţi, așadar, pe cei ce n-au necazuri în lumea aceasta. Căci, cunoscându-

i Dumnezeu că n-au minte să-I înţeleagă căile, nu le mai rânduiește o 

îndreptare prin încercări în lumea aceasta, ci osânda în cealaltă.‛ (p. 56); 
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„Dacă năzuim spre Dumnezeu, pe El ÎI moştenim şi viaţa veşnică; iar dacă 

înclinăm spre firea pieritoare, vom pieri de la faţa lui Dumnezeu şi cu cel rău 

vom petrece fără de sfârşit. Căci noi suntem pieritori cu firea pământească, dar 

nemuritori cu firea cerească; veşnicia noastră însă de noi atârnă unde s-o 

petrecem.‛ (p. 86);  

„Dar cu Hristos, da; însă nu e nici atunci altă biruinţă, ci tot aceeaşi, 

prelungindu-se în vreme şi înmulţindu-se cu luptătorii. Căci Iisus Hristos 

împlineşte ceea ce ne lipseşte nouă: ne-a dăruit o a doua naştere, iertându-ne 

de prima;‛ (p. 140-141); 

„Faţă de această de necrezut perspectivă a valorii omului, nu strică să o facem 

şi mai luminoasă printr-un contrast de cuvinte. Căci după cum unii ridică până 

la Cer valoarea omului, alţii caută să-i coboare până la pământ toată 

însemnătatea sa.‛ (p. 149); 

„Trebuie trecute vămile, rușinând încă de aici, de pe pământ, pe vameșii 

văzduhului, ca la mutarea noastră dincolo, cunoscând ei focul dumnezeiesc ce 

a ars lucrurile lor din noi, să nu ne poată opri cu vreo datorie neplătită din 

vremea de acum, vreme rânduită încercărilor. Că așa zic Părinţii, că vremea de 

acum spre pocăinţă ne e dată.‛ (p. 54). 

 

Sunt utilizate, în textul celor 137 de predici duminicale și la sfintele 

sărbători incluse în volumul Cuvinte vii, diverse tipuri de mărci discursive: 

a) Mărci ale sporirii atenției destinatarului. Este o evidenţă faptul că 

ţesătura textului presupune prezenţa unui potenţial destinatar. Arsenie Boca îl 

implică pe destinatarul-credincios, în discurs, prin intermediul mărcilor care-l 

vizează direct pe acesta și care sunt utilizate, în text, tocmai pentru a-l atrage și 

angrena, în discurs, pe destinatar și pentru a iniţia cu acesta un dialog virtual: 

 

„O mică pildă: altfel sunt judecăţile unui tată care-şi ia la rost copiii, decât e 

socoteala copiilor.‛ (p. 15); 

„E şi explicabil: prima ispită a întâlnit în faţă creştini adevăraţi, care se 

hotărâseră într-un fel cu viaţa aceasta: s-o jertfească pentru Dumnezeu: pe când 

ispita a doua, a triumfului, pentru care trebuie să fii înţelept s-o ocoleşti, a găsit 

în faţă o mare turmă de creştini figuranţi.‛ (p. 21); 

„Dar parcă era un făcut: toţi cei ce s-au lepădat de Hristos nu se mulţumeau 

numai cu lepădarea lor ci urmăreau şi lepădarea altora; iar dacă aceia se 

împotriveau, vrajba era gata şi începea prigoana.‛ (p. 21); 

„Se vede limpede că Domnul îi are în vedere şi pe cârtitori, căci şi lor le bate 

răspunsul, pentru că de-ar fi vorbit Iisus numai cu Zacheu, i-ar fi zis acestuia 

aşa: că şi tu, fiu al lui Avraam eşti; dar nezicând aşa, se vede că le împrăştia 

acestora ţepele osândelor.‛ (p. 25); 
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„Avem două conştiinţe paralele: e fapt important acesta şi aproape necunoscut. 

Subliniem: „conştiinţa religioasă‛ şi „conştiinţa eului‛. (p. 167). 

 

b) Marca discursivă deci are, în textul predicilor, al meditaţiilor 

evanghelice și al cuvintelor duhovnicești conţinute în volumul Cuvinte vii, rol de 

tematizator, având rolul pragmatic de a sintetiza ceea ce s-a afirmat anterior, în 

discurs. Marca discursivă deci are funcţia pragmatică de a relaţiona discursul în 

curs (marcat prin deci) de discursul anterior: 

 

„La nimeni până aci n-a cerut Iisus să-şi vândă averile! Tânărul voia mai 

mult decât intrarea în viaţă, de pe urma împlinirii poruncilor. „Vrei să fii 

desăvârşit?‛ - împlineşte sfaturile! Pe cuvântul acesta se întemeiază 

călugăria! Deci iată ce făgăduinţă dau călugării: că împlinesc mai mult decât 

poruncile; se făgăduiesc să împlinească sfaturile: al sărăciei, al vieţuirii 

curate şi al urmării Mântuitorului, ascultători făcându-se lui Dumnezeu şi 

povăţuitorilor lor.‛ (p. 9-10); 

„De-acum creştinul stă liniştit pe conducerea lui Dumnezeu şi vede că orice 

cruce a vieţii sale este o mărturie a iubirii părinteşti a lui Dumnezeu; orice 

cruce e o treaptă a desăvârşirii. Deci dacă ne împărtăşim cu Sfânta Jertfă a 

Domnului, ne împărtăşim cu Taina Iubirii supreme a lui Dumnezeu, 

împărtăşire, care, printre alte daruri, are şi pe acesta: că ne ridică de la 

înţelegerea pruncească a vieţii la înţelegerea pe care o avea Iisus, în temeiul 

căreia Îi suntem următori convinşi şi liniştiţi, oricât de neliniştită ar fi marea 

vieţii de aici.‛ (p. 15); 

„Prin sfintele Sale patimi, Iisus a schimbat ocara în slavă, încât Apostolul Pavel 

nu găsea alt cuvânt în care să se laude decât în Crucea Domnului, mustrând pe 

cei ce sunt vrăjmaşii crucii. Deci lemnul crucii a fost prevestit prin prooroci, 

prin Moise şi prin David. Prin proorocul David ne porunceşte să ne închinăm 

Crucii, aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este.‛ (p. 16); 

„Dar iată că s-a făcut. S-a făcut istoric şi de-atunci se face mistic în toţi cei ce-L 

primesc pe Dumnezeu şi se nasc de sus a doua oară. Deci când sufletul, când 

făptura noastră întreagă se face curată, când ajungem pe căile ascezei şi ale 

iubirii, la starea de fecioară, se întâmplă şi pentru noi plinirea vremii, a naşterii 

lui Iisus în făptura noastră. (p. 60). 

 

c) Mărcile discursive de aceea, iar, și, drept aceea - mărci ale conexiunii 

diverselor părți de discurs au, în textul predicilor duminicale și al celor de la 

sfintele sărbători, în cel al meditaţiilor evanghelice și al cuvintelor duhovnicești 

încadrate în ediţia Cuvinte vii, rolul obișnuit al oricărei mărci discursive: acela de a 

relaționa diverse părţi de discurs: 
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„Durerea este, că deşi noi Îl cunoaştem şi ştim cui credem, noi nu lăsăm nimic 

din ale noastre şi totuşi ne ţinem că-I urmăm Lui. De aceea întunerecul 

necunoştinţei de Dumnezeu şi de noi înşine s-a întărit, şi tot mai grea se face 

noaptea fără de Dumnezeu.‛ (p. 18); 

„Dacă Iisus ne-a răscumpărat din moarte veşnică cu preţul vieţii, noi de 

asemenea câştigăm viaţa Lui lepădând pe-a noastră, dacă vremea o va cere. De 

aceea sunt îngăduite încercările fiindcă numai ele „coc‛ sămânţa pe pământ a 

„dumnezeilor după dar.‛ (p. 143); 

„Un creştinism fără recunoaşterea lui Iisus ca Dumnezeu şi Stăpân al lumii, nu-

ţi obligă viaţa la a o face mai curată. Iar cu cât viaţa se face mai necurată, cu 

atâta te-ntuneci dinspre Dumnezeu până la a-L tăgădui cu totul şi a I te face 

vrăjmaş declarat.‛ (p. 22); 

„Fără Iisus, Cel ce susţine lumea cu mâna (cum arată unele icoane), fără Iisus, 

zic, sau împotriva Lui chiar, te afli în tulburare crescândă până la sinucidere. - 

Şi e cel mai mare păcat de pe lume.‛ (p. 29);  

„În cele din urmă au osândit la moarte pe Dătătorul vieţii; au bătut cu biciul pe 

izbăvitorul oamenilor, şi au judecat la moarte pe Judecătorul lumii.‛ (Sfântul 

Vasile cel Mare, „Despre invidie‛, P.G.31.377-C. trad. I. Coman). Iar Iisus şi 

pentru aceştia s-a rugat Tatălui de iertare.‛ (p. 70); 

„E tocmai vremea, descoperită şi lui Pavel, a lepădării de credinţă, a lepădării 

libertăţii spiritului, vremea pierderii libertăţii, noaptea întunecării spiritului. E 

cufundarea veacului în noaptea lucrurilor din afară. - Iar El va veni a doua oară 

la miezul acestei nopţi.‛ (p. 149); 

„Dacă e o creştere naturală, după fire, naturală e şi creşterea mai presus de fire, 

căci adevărata dimensiune a desăvârşirii smerenia este. Drept aceea, dacă nu 

puteţi înţelege împărăţia lui Dumnezeu, cel puţin primiţi-o ca un copil, în care 

nu se întâmplă nici o răvăşire dialectică. (p. 148); 

„Ieremia proorocul se întreba în durere: „Cui i-ai mai făcut, Doamne, ce ne-ai 

făcut nouă?‛ Cu toate acestea istoria nu i-a învăţat nimic pe contemporanii lui 

Iisus. Drept aceea Ierusalimul se va pustii din nou.‛ (p. 191); 

„Cărturarii moderni au simplificat tot aparatul religiei, depăşind cu totul pe 

cărturarul antic, care a vorbit cu Iisus. Aceştia au rămas cu un Dumnezeu 

abstract, care nu le mai cere nimic, nici măcar recunoaşterea existenţei. Drept 

aceea se mulţumesc foarte bine cu un Dumnezeu pe care îl deduc ei, creat de ei 

chiar, un Dumnezeu al lor, fie absolut inaccesibil, fie chiar gelos pe propria Sa 

creaţie care, în ordinea existenţei are, fie valoarea de postulat (presupunere ce 

se impune cu necesitate logică), fie valoarea de pură fantezie.‛ (p. 322). 

 

d) Mărcile căci și că – mărci discursive care introduc secvenţe de text ce 

au caracter explicative - îndeplinesc, în textul analizat, două funcţii pragmatice: 
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cea de a introduce informaţii cu evident caracter explicativ și cea de a relaţiona 

secvenţa explicativă de discursul anterior: 

 

„Dar virtuţile fariseice tulbură împotriva lor pe Dumnezeu. Căci virtuţile din 

ambiţie şi din „slavă‛, e limpede că nu sunt din har.‛ (p. 28); 

„Da, Dumnezeu stă în afară de eul nostru şi aşteaptă cu nerăbdare să-I 

deschidem uşa ferecată. Căci acest eu al nostru nu poate să-şi găsească sensul 

suprem, sufletul, şi să se unească liber cu Dumnezeu - decât prin iubire singura 

care-l saltă peste piedica din sine şi-1 strămută în Dumnezeu.‛ (p. 66); 

„Tot aşa, pe lângă orice răstignit al vieţii acesteia, puţini mai rămân pentru el 

către Dumnezeu, şi printre cei puţini, e Maica Domnului. - Căci, spre a ajunge 

la refacerea noastră, trebuie să trecem prin multe răstigniri, şi avem trebuinţă 

de o inimă de mamă pentru noi către Dumnezeu.‛ (p. 121); 

„Dacă ar răsplăti tot binele imediat, ar însemna că sufletul există numai în 

lumea aceasta, cu alte cuvinte sufletul n-ar fi nemuritor; deci Dumnezeu 

trebuie să se achite urgent de îndatorirea ce i-a făcut-o omul. Că Dumnezeu 

uneori pedepseşte răul şi uneori răsplăteşte binele, e ca să ştie omul că răul se 

pedepseşte şi binele se răsplăteşte.‛ (p. 190). 

e) Mărci ale organizării, ale ordonării evenimentelor în discurs 

Părintele Arsenie Boca utilizează variate mărci cu rol de structurare a 

discursului: 

„Păcatele au urmările cele mai felurite asupra omului: 1. Pe unii păcatele-i 

smeresc, îi ruşinează înaintea lui Dumnezeu şi-i hotărăsc la îndreptare. 2. Pe 

alții, mai înrăiţi în ele, îi sălbătăcesc cu totul. 3. Dar pe alții îi împing până la 

nebunia fără întoarcere.‛ (p. 28); 

„Iisus ne impune un alt mod de-a-L cunoaşte; şi ne povăţuieşte simplu, divin 

de simplu: să ne pierdem sufletul pentru El, căci numai aşa-L vom câştiga. 

Numai aşa va învia sufletul nostru. Cu alte cuvinte, în faţa lui Iisus, să nu ne 

mai ţinem de zidul chinezesc al mărginirii noastre, decât ca de un puternic 

motiv de smerenie.‛ (p. 145); 

„Primul mucenic al Creştinismului! Faptul că Biserica îi prăznuieşte pomenirea 

la Crăciun şi nu la Paşti, - cum ni s-ar părea mai firesc, după ordinea în care s-

au întâmplat lucrurile ne face să ne gândim şi la alte semnificaţii: 1. La 

concepţia Bisericii despre mucenicie, 2. la naşterea mărturisitorilor în împărăţia 

evidenţei divine, 3. la noul curaj al urmării şi asemănării cu Iisus.‛ (p. 303). 

 

f) Marca discursivă sau, cu valoare discursivă de emfatizare (sau emfatic): 
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„Deci trufia cu virtuţi, fiind o virtute în pielea goală, sau îşi dă seama de 

goliciunea sa şi cere acoperemânt smerenia (sau dulama lui Dumnezeu cum o 

numeşte sfântul Isaac Şirul), cum ne asigură toţi sfinţii Părinţi.‛ (p. 28-29). 

 

g) Marca discursivă or [17]: 

„Ce au oamenii aceştia împotriva lui Iisus, că nici demonii nu I-au făcut atâta 

împotrivire câtă I-a făcut cenzura invidiei omului? - Cred că nu altceva decât 

complicitatea în păcat, coalizată împotriva virtuţii şi împotriva oricui care 

îndrăzneşte să iasă un pas măcar din această complicitate. Or, Iisus ieşise – nici 

n-a fost vreodată în complicitate cu păcatul;‛ (p. 68-69). 

Concluzii 

Particularităţile gramaticale și retorico-pragmatice ale celor două cărţi 

bisericești propuse spre analiză, Cărarea Împărăției și Cuvinte vii, scot în evidenţă 

influenţa pe care a avut-o lectura textelor vechi religioase asupra discursului 

scrierilor bisericești contemporane ale Părintelui Arsenie Boca. 

  

 
NOTE 

[1] Vezi, în acest sens, Arsenie Boca, Cărarea Împărăției, Ediţia a V-a, Editura Sfintei Episcopii 

Ortodoxe române a Aradului, Deva, 2006, Notă asupra Ediției I, p. 338. 

*2+ C. Frâncu consideră că există un viitor de tipul am a cânta, structură care are „o 

pronunţată valoare modală, exprimând probabilitatea sau posibilitatea‛ (Frâncu 

2009:117). 

[3] C. Frâncu este de părere că acest tip de viitor este rezultat din „forma de tipul am a cânta, 

prin înlocuirea infinitivului prin conjunctiv.‛ (Frâncu 2009:115).  

[4] În Gramatica limbii române, Editura Academiei, ediţia nouă, se vorbește despre „o 

construcţie perifrastică alcătuită din verbul a avea (cu paradigmă completă de 

imperfect) și conjunctivul prezent al verbului care redă procesul comunicat: aveam 

să vin, aveai să vii, avea să vină, aveam să venim, aveați să veniți, aveau să vină. Această 

construcţie exprimă posterioritatea (ca și viitorul), având însă o distribuţie limitată 

– apare doar în context cu verbe cu timpul de referinţă „trecut‛, de aceea este 

denumită și viitorul în trecut‛ (GALR I 2005: 441). Primesc valoare de viitor, în 

Cărarea Împărăției, și unele structuri analitice la nivel sintactic (predicat complex), 

alcătuite din verbul semiauxiliar de modalitate a avea la perfect compus / viitor I, 

urmat de verbul principal la conjunctiv prezent: „Cel ce socotește așadar că pentru 

una din acestea i-a venit încercarea, nu se răzvrătește când e lovit – mai ales dacă e 

conștient de păcatul său – nici nu învinovăţește pe acela prin care i-a venit 

încercarea, căci fie prin acela fie prin altul, el a avut să bea paharul judecăţilor 

dumnezeiești‛ (p. 19); „Lăsându-i Dumnezeu în voile lor, iată pe bătrânii 

poporului, ei, cei datori cu cunoștinţa, înscriindu-se la o datorie grea, pe care vor 

avea să o ispășească împreună: și rege și popor.‛ (p. 57). 
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*5+ Referitor la construcţia a vrea + conjunctivul prezent, C. Frâncu afirmă că aceasta este 

frecventă în textele dintre 1521 și 1640 și că „primește și valoare de viitor‛ (Frâncu 

2009: 117). 

[6] Am întâlnit, în Cărarea Împărăției, și forma de prezumtiv perfect, omonimă cu cea a viitorului 

anterior: „Cuvântul acesta rămâne adevărat chiar dacă Dumnezeu ar fi făcut numai 

prima celulă vie şi în ea ar fi comprimat toate posibilităţile ulterioare de dezvoltare, 

până la formele prezente şi viitoare, încă nebănuite de noi. Dacă va fi fost creaţia 

aşa, Dumnezeu e cu atât mai mare.‛ (p. 235-236). 

*7+ Considerăm că primește valoare de viitor și structura analitică la nivel sintactic (predicat 

complex) alcătuită din verbul semiauxiliar de modalitate a avea la viitor I urmat de 

verbul suport la conjunctiv prezent: „Iisus a venit înaintea oamenilor cu propria Sa 

înviere din morţi. Prin aceasta ne arată nouă, oamenilor, ce vom avea să fim .‛ (p. 

124). Se pare că această structură analitică la nivel sintactic cu valoare de viitor este 

o constantă a textelor religioase ce poartă semnătura Părintelui Arsenie Boca.  

*8+ C. Frâncu este de părere că structura analitică la nivel de flexiune formată din a vrea + 

conjunctivul prezent, frecventă în textele dintre 1521 și 1640, „primește și valoare 

de viitor‛ (Frâncu 2009: 117). Pentru alte exemple de viitor cu această structură, în 

scrierile bisericești ale Părintelui Arsenie Boca, vezi Hoarţă Cărăușu 2014: 56. 

*9+ D. Irimia numește tipul de predicat alcătuit din semiauxiliarul de modalitate  a trebui + 

un participiu pasiv „predicat dezvoltat‛ (Irimia 1997: 372). 

*10+ Considerăm că pronumele relative compuse cel ce și cei ce sunt folosite, în text, cu 

valoare generală, fiind echivalente cu pronumele relativ simplu cine. Între 

pronumele relative care introduc propoziţii subiective, în limba veche, C. Frâncu 

amintește și pronumele relativ compus cela ce (Frâncu 2009: 206). 

[11] Abordând problema subiectului dublat (dublu exprimat), autorii Gramaticii limbii 

române, ediţia nouă, iau în discuţie și tiparul care „cuprinde o sursă referenţială, 

reluată, la distanţă, după intercalarea uneia sau a mai multor propoziţii, de un 

pronume demonstrativ anaforic (acela)‛ (GALR II 2005: 334). Vorbind despre 

propozițiile subiective relative din limba veche, C. Frâncu subliniază faptul că „o 

caracteristică a subiectivelor introduse prin pronumele relative este aceea că ele 

sunt reluate în regentă prin pronume personale sau demonstrative.‛ (Frâncu 2009: 

206). Preluând termenul din literatura românească de specialitate, C. Frâncu 

consideră că este potrivit să numim acest tip de propoziţii subiective „subiective 

apozitive.‛ (Frâncu 2009: 206). 

*12+ Referitor la termenul „subiective apozitive‛, vezi Frâncu 2009: 206.  

*13+ În literatura de specialitate, se consideră că, în cazul chiasmului, „membrii cu valoare 

categorială egală nu sunt așezaţi paralel, ci încrucișat‛ (Metzeltin 2011: 157).  

*14+ În opinia lui S. Stati, rolul tematizatorilor este acela „de a sintetiza conţinutul unei 

propoziţii anterioare, deci de a sintetiza o informaţie semantico-sintactică 

anterioară‛ (t. n.) (Stati 1996: 273). 

*15+ Cu același rol de organizare a discursului, ocură, în textul Cărării Împărăției, diverse 

elemente deictice discursive: „Ajunși la acest loc al depănării cuvântului, e bine să mai 

lămurim câteva lucruri, dintre care cel dintâi e îndreptarea părerii greșite ce o au 
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unii creștini despre „mântuirea în dar‛, pe care a câștigat-o Iisus Hristos pentru 

noi.‛ (p. 34). 

*16+ În acest sens, B. Fraser este de părere că mărcile discursive reprezintă „o clasă de 

expresii care semnalează felul în care vorbitorul intenţionează să relaţioneze 

mesajul de bază cu discursul anterior‛ (t.n.) (Fraser 1990: 387). 

[17] Între conectorii pragmatici, autorii Gramaticii limbii române, Editura Academiei, ediţia 

nouă, amintesc și conectorul or care „introduce din punct de vedere pragmatic a 

doua premisă a unui argument, decisivă pentru concluzie.‛ (GALR II 2005: 730). 

 

IZVOARE 

Boca, Arsenie, Cărarea Împărăției, Ediţia a V-a, ediţie îngrijită de Preot Conf. Dr. Simion 

Todoran și Monahia Zamfira Constantinescu, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe 

Române a Aradului, Deva, 2006 a). 

Boca, Arsenie, Cuvinte vii, Ediţia a 2-a, rev., Ediţie îngrijită de Episcop Dr. Daniil Stoenescu, 

Editura Charisma, Deva, 2006 b). 

 

BIBLIOGRAFIE 

Fraser, Bruce (1990), An Approach to Discourse Markers, în Journal of Pragmatics, 14. 

Frâncu, Constantin (2009), Gramatica limbii române vechi (1521-1780), Casa Editorială 

Demiurg, Iași. 

Gramatica limbii române, Editura Academiei, București, 2005, vol. I, Cuvântul; vol. al II-lea, 

Enunțul (= GALR). 

Hoarţă Cărăușu, Luminiţa (2014), Arsenie Boca. Cărarea Împărăției. Particularități 

morfosintactice și retorico-pragmatice, în Analele Știinţifice ale Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza‛ din Iași, Secţiunea IIIe, Lingvistică, Tomul LX/2014, p. 51-

80. 

Irimia, Dumitru (1997), Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iași. 

Metzeltin, Michael (2011), Gramatica explicativă a limbilor romanice. Sintaxă și semantică, 

Traducere Dinu Moscal, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‛, Iași. 

Sălăvăstru, Constantin (2010), Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza‛, Iași. 

Stati, Sorin (1996), La semantica delle relazioni transfrastiche, în Studi orientali e linguistici, 6, 

1995-1996, Universita degli Studi di Bologna. 

 

 

 
Arsenie Boca. Characteristics of His Discourse 

 

Abstract: „Cărarea Împărăției‛ was written by Arsenie Boca, between 1946 and 1949, being 

continuously ‛polished‛ during these years, as Monahia Zamfira Constantinescu declares in her 

work Notă asupra Editiei I (Note on the First Edition). I used The Fifth Edition of the book, the Priest 

Conf. Dr. Simion Todoran and Monahia Zamfira Constantinescu edition, Deva, 2006, Publishing of 

the Romanian Saint Orthodox Episcopate of Arad, 358 pages. In Notă asupra Editiei I (Note on the 

First Edition), it’s mentioned that the quotations from the Holy Scripture were given by Arsenie Boca 
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according to the 1936 edition of the Holy Scripture and the 1939 edition translated by the Priests 

Prof. Vasile Radu and Gala Galaction. Our study highlights and analyse the main morphologic, 

syntactic, rhetoric and pragmatic particularities of Arsenie Boca’s book, „Cărarea Împărăției‛. In this 

analysis, we use, also, „Cuvinte vii‛ (Living Words), edition of father Arsenie Boca edited by Bishop 

Daniil Stoenescu PhD, printed at Deva, in 2006. The Edition includes, as stated by Bishop Daniil 

Stoenescu, in the edition's „Foreword‛, titled „The Homilies" of Prislop, 137 Sunday and Holiday 

sermons, evangelic meditations and spiritual words of various sizes, written by Father Arsenie Boca, 

at „S}mbăta de Sus" and Prislop Monasteries, between November 25, 1946 and March 27, 1950. 

Key words: discourse, pragmatic, grammatical features, religious vocabulary. 
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Liviu GROZA 

Universitatea din Bucureşti 

 

O DENUMIRE IGNORATĂ: FR. GRAMMAIRE LITTERAIRE 

 

De numele lui Pierre Athanase Larousse (1817 – 1875) este legat ceea ce 

astăzi s-ar putea numi o marcă sau un „brand‛ în domeniul lexicografiei, 

dicţionarele de tip Larousse, şi al activităţii editoriale, Éditions Larousse, renumita 

editură specializată în publicarea dicţionarelor cu conţinut enciclopedic.  

Deşi posteritatea i-a reţinut doar activitatea în domeniul lexicografiei, 

Larousse a fost şi un mare pedagog, mai precis pédagogue d’état. Lucrările sale 

destinate elevilor, La Lexicologie des écoles, Traité élémentaire d'analyse grammaticale, 

Méthode lexicologique de lecture, Jardin des racines latines, Grammaire complète, Exercices 

d'orthographe et de syntaxe appliqués, insistă asupra necesităţii de a explica noţiunile 

fundamentale de ortografie, morfologie şi sintaxă pe baze lexicologice – méthode 

lexicologique Larousse – în strânsă legătură cu originea şi seminificaţia cuvintelor, 

astfel încât acestea să fie cât mai bine înţelese permiţând ideilor răspândite în 

mediul şcolar să se fixeze şi să rodească în mintea elevilor. Întemeindu-se pe ideea 

lui Platon „la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses‛*1+, 

Larousse consideră că înţelegerea exactă a sensului unui cuvânt nu trebuie să se 

întemeieze pe memorarea acestuia, ci pe legătura logică între cuvântul respectiv şi 

elementele sale etimologice. Astfel, prin o serie de exerciţii, elevul va putea 

conştientiza de ce un anumit cuvânt are o anumită semificaţie.  

Dacă „dicţionarele‛ şi deviza sau logo-ul Larousse Je sème à tous vents s-au 

bucurat de-a lungul timpului de o veritabilă notorietate, nu acelaşi lucru se poate 

spune şi despre denumirea fr. grammaire litteraire folosită de celebrul lexicograf ca 

titlul al lucrării Grammaire littéraire ou explications suivie d’exercices sur les phrases, les 

allusions, les pensées heureuses empruntées à nos meilleurs écrivains et qui font 

aujourd’hui partie du domaine public de nottre littérature, Paris, 1867 (ed. a II-a 1877).  

În introducerea care însoţeşte lucrarea amintită, autorul atrage atenţia că o 

bună cunoaştere a limbii franceze folosite de autori celebri precum Pascal, Bossuet, 

La Fontaine, Corneille, Racine, Fénelon nu se poate mărgini la noţiuni de 

ortografie, morfologie şi sintaxă. Pe lângă sunete, cuvinte şi reguli gramaticale, 

există o serie de expresii, citate, locuțiuni, aluzii care înfrumuseţează exprimarea şi 

care, pentru a fi corect înţelese şi folosite, trebuie să fie studiate de o gramatică 

literară. Pentru un necunoscător, expresii de felul faire de la prose sans le savoir, pour 
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l’amour du grec, montrez-moi patte blanche, in petto, Annibal ad portas pe care autorul 

le citează ca exemple, nu au nicio semnificaţie dacă sunt întâlnite într-un text. 

„Supposons, comme nous l'avons dit avant ces citations, que des phrases de ce 

genre tombent sous les yeux d'un lecteur inexpérimenté; les parties que nous 

avons soulignées à dessein seront le plus souvent lettres closes pour lui; et 

cependant, ces allusions forment ce qu'on pourrait appeler l'assaisonnement du 

style.‛ *2+   

 

Gramatica literară a lui Pierre Larousse are în vedere, în esenţă, deprinderea 

meşteşugului de a folosi corect expresiile care ornează, care înfrumuseţează 

exprimarea, aşa cum gramatica propriu-zisă se referă la folosirea corectă a 

cuvintelor. Pentru aceasta este nevoie de cunoaşterea originii expresiilor 

respective, a felului în care au apărut şi a noilor contexte în care pot fi folosite. 

Explicaţiile autorului merg în acest sens:  

„Pomme de discorde. La Discorde, divinité allégorique, fille de la Nuit et sœur 

de Némésis, des Parques et de la Mort fut chassée du ciel par Jupiter, parce 

qu'elle semait la division entre les habitants de l'Olympe. Quelque temps après, 

irritée de n'avoir reçu aucune invitation aux noces de Thétis et de Pelée, où se 

trouvaient tous les autres dieux et déesses, elle jeta sur la table du festin une 

pomme d'or sur laquelle étaient écrits ces mots: A la plus belle. Vénus, Minerve 

et Junon se disputèrent aussitôt cette pomme fatale, et choisirent pour arbitre le 

berger Paris, qui l'adjugea à Vénus. Cette expression, pomme de discorde, sert 

à caractériser ce qui peut devenir une cause de querelle, de dispute, entre des 

personnes jusqu'alors fort unies.‚*3+ 

În lucrare sunt explicate diferite expresii, citate, locuţiuni de diverse 

origini, populare, literare, unele livreşti: n’avoir ni Dieu, ni foi, ni loi, ni toi; abusus 

non tolit usum; Actéon dévoré par ses chiens; a demain les affaires sérieuses; Agar dans le 

désert; Aile d’Icar; Les oies du Capitole; oisseau rare sur la terre; la part du lion; pomme de 

discorde; pour l;amour du grec; race irritable de poètes; revenir a ses moutons; toile de 

Pénélope; tonneau de Danaïdes, se retirer dans un fromage de Hollande etc.[4] 

Deşi exerciţiile pe care le propune în lucrarea sa sunt de un singur tip, 

completarea spaţiilor libere cu expresiile potivite contextului, ideea unei asemenea 

gramatici este interesantă şi mai ales utilă pentru abordarea didactică şi culturală a 

frazeologiei unei limbi şi mai ales a aşa-numitelor cuvinte şi expresii celebre. Din 

păcate denumirea în cauză nu s-a impus, dicţionarele de maxime, citate şi vorbe 

celebre rezervându-şi dreptul de a furniza explicaţiile necesare, destinate mai mult 

iubitorilor de construcţii lingvistice cu conţinut anecdotic. De altfel, din întreaga 
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concepţie lexicografică a lui Larusse au rămas doar paginile roz ale dicţionarelor 

enciclopedice care îi poartă numele. 

Cu toate acestea, în literatura română a făcut gramatică literară, evidentă 

fără să ştie şi mai ales fără să-şi propună aşa ceva, Alexandru Odobescu. Pseudo-

Kynegetikos (ΨΕΥΔΟ-ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ) poate fi considerată o gramatică literară în 

adevăratul sens al acestei denumiri. Privită ca o ciudăţenie, lucrarea lui Odobescu, 

având ca pretext motivul vânătorii, se bazează în esenţă pe explicarea şi punerea în 

context literar a numeroase expresii frazeologice, refrene şi citate celebre de 

difierite origini, latină, italiană, franceză, germană. S-ar putea spune că gramatica 

literară pe care o face Odobescu este de fapt un tratat de tehnică a citatului, de 

meşteşug al ornării stilului din care nu lipsesc expresiile sau zicerile celebre: 

difficiles nugae; utile dulci; et in Arcadia ego; adhuc sub judice lis est; non omnia possumus 

omnes; genus irritabile vatum; horresco referens!; semper ad eventum festina!; parturiunt  

montes, nascetur ridiculus mus; non licet omnibus adire Corinthum!; ut pictura poesis! 

etc.[5] 

Fără îndoială, vremea erudiţiei, a citatului exact şi bine întrebuinţat în 

concordanţă cu contextul în care poate fi folosit a apus. Au căzut în uitare nu 

numai zicerile latineşti celebre, folosite cu voluptate de Odobescu, ci şi numeroase 

expresii româneşti, astăzi adevărate lettres closes, după cum ar spune Larousse, în 

special pentru generaţiile tinere, puse  în circulaţie de scrieri cândva celebre şi 

cunoscute de vorbitori instruiţi: coadă de topor, lup moralist, pufuşor pe botişor, cu 

musca la arat, egalitate, dar nu pentru căței, s-a schimbat boierul, nu mai e precum îl ştii. 

Mulţi vorbitori de astăzi simt nevoia de a-şi orna exprimarea, numai că 

„ornamentele stilistice‛ sunt sărace şi lipsite de valoare culturală autentică. În 

principal, este vorba de sloganuri publicitare şi politice sau de replici din filme: 

răm}ne cum am stabilit; prietenii ştiu de ce; dincolo era mai ieftin; nu trage dom’Semaca, 

sunt eu Lăscărică!; eu în nemernicia mea; prea mic pentru un război at}t de mare; un fleac, 

m-au ciuruit; țara lui Dorel şi mai ales cunoscutul îndemn să trăiți bine! Dacă zicerile 

celebre de altădată, adevărate flori de retorică, erau rezultatul unor lecturi 

sistematice şi temeinice, ornamentele stilistice de astăzi, departe de a putea fi 

numite „flori‛, sunt furnizate constant şi obsesiv de mass-media. Vorbitorii le 

preiau şi realizează, aproape până la epuizare, variaţiuni pe aceeaşi temă, mizând 

mai ales pe aspectul amuzant al variantelor efemere: 

Un fleac, m-au umilit! http://www.gandul.info.11.03.2012. 

Un fleac: v-am umilit! www.ziare.com.12.03.2012. 

M-au ciuruit? Un fleac! http://www.petreanu.ro.04.12.2009. 

Un fleac, l-ați ciuruit şi pe mortu’ zilei. http://www.jurnalvirtual.ro.05.01.2013. 

Un fleac, l-au ciuruit cu stenograme. www.ziare.com.21.10.2012 

Austeritatea:un fleac, v-au ciuruit de pomană. www.ziare.com. 14.01.2013 [6] 
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Dacă denumirea grammaire litteraire n-ar fi fost ignorată şi ar fi devenit o 

disciplină şcolară, asemenea gramaticiii propriu-zise, probabil că multe dintre 

ornamentele stilistice clasice nu ar fi căzut atât de repede în uitare. Din păcate 

neoretorica prezentă în unele manuale şcolare se mărgineşte la inventarierea aşa-

numitelor figuri de stil, metafore, epitete, comparaţii, fără a da şi explicaţiile 

referitoare la originea acestora. 

 
NOTE 

[1]. Larousse (1860), p.11. 

[2]. Larousse (1867), p.4. 

[3]. Ibidem p. 208. 

[4]. Ibidem passim. 

[5]. Odobescu (1874), ed. 1955, passim.  

[6]. Pentru mai multe exemple de acest fel, vezi Groza (2014) 
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DE CONFUSIONE. O PERECHE PARONIMICĂ  

 ÎN LIMBA ROMÂNĂ VECHE: VIITOR VS FIITOR  

 

„Cercet}nd lexicul limbii vechi am dorit să urmărim «prezentul lexical de ieri», un «ieri»  

care însumează, îndeobşte, primele trei secole, începând cu sec. al XVI-lea...‛ (Dimitrescu 2014: 10) 

0. Studiul aprofundat al limbii vechilor noastre scrieri ne poate ajuta să 

înţelegem cum s-au constituit normele limbii române literare de-a lungul 

veacurilor, cu ezitările şi cu variaţiile inerente, reperate la diferite niveluri ale 

limbii (Gheţie 1997, Chivu 2000). În acest sens, în afara aspectelor de ordin 

morfosintactic, un interes particular prezintă vocabularul (Dimitrescu 2014), care 

este strâns legat de societate şi de mutaţiile care se petrec în sânul acesteia.  

0.1. În numeroase situaţii, discuţiile asupra lexicului limbii române vechi 

au avut în vedere inventarul sau modalităţile de formare de noi unităţi lexicale, 

lăsându-se, cel mai adesea, la o parte, asocierile lexico-semantice dintre cuvinte ori 

frecventele lărgiri sau restrângeri de semnificaţie, la care se adaugă cazurile de 

suprapunere şi de confuzie lexicală.*1+ 

0.2. Dintru început, trebuie să precizăm că, în raport cu analiza 

semantismului faptelor de limbă sincronice, urmărirea modului în care funcţionau 

în diacronie principalele categorii semasiologice nu este semnificativă, ceea ce a 

dus la o circumscriere, adesea, lacunară a unor aspecte, excepţie făcând sinonimia, 

care, cu ani în urmă, a fost temeinic analizată de către Florica Dimitrescu, care 

observa, de altfel, că posibilitatea de „exprimare cu ajutorul cuvintelor provenite 

din mai multe limbi reprezintă ceva rar *...+ şi demonstrează capacitatea sinonimică 

a românei.‛ (1995: 290-298)  

1. Având ca punct de plecare un demers analitic asemănător, ne propunem 

să investigăm felul în care a luat naştere şi în care a vieţuit, în perioada de început 

a limbii române (1532-1780), perechea paronimică *2+ viitor/fiitor [3], ce presupune, 

în ceea ce priveşte membrii constitutivi, o „cvasiidentitate în planul expresiei şi 

diferenţă mai mică sau mai mare în planul conţinutului.‛ *4+ (Hristea 1984: 26) 

1.1. În perspectivă lexicală, avem a face cu două baze derivative verbale 

(verbele a via şi a fi), cărora li s-a ataşat sufixul –tor [5] (fem. -toare), cu înţelesul 

„purtătorul unei însuşiri legate de acţiunea unui verb‛ (Coteanu 2007: 44-45, 
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Popescu-Marin 2007: 183-194). În timp însă, în constituirea unei alte perechi 

paronimice, a fost antrenat şi omonimul viitor ‘care va veni, care va urma’, având 

drept bază derivativă verbul a veni, care, la rându-i, a intrat în relaţie de paronimie 

cu fiitor.  

2. Înainte însă de a urmări ocurenţele şi distribuţia perechii paronimice în 

chestiune, considerăm că este necesar să aducem clarificări de ordin lexico-

semantic care să permită delimitarea adecvată a modului de constituire a 

semnificaţiilor, care se intersectează în varii contexte, în urma procesului de 

atracţie paronimică, „ce constă în faptul că un paronim care e mai frecvent, în 

limbă, şi deci mai familiar vorbitorilor îl ※atrage‼ pe cel care este mult mai puţin 

cunoscut‛, substituindu-se acestuia din urmă în procesul comunicării verbale. *6+ 

(Hristea 1984: 26). Probabil că, într-o primă etapă, apropierea formală *7+ şi cea de 

semnificaţie au făcut ca paronimia să ducă la atragerea lui fiitor ‘cel care este’, mult 

mai rar întrebuinţat, înspre viitor ‘cel care trăieşte ’, cu care până la urmă s-a 

confundat.  

2.1. Atragerea a fost probabil facilitată şi de apropierea de timbru dintre 

cele două consoane iniţiale, respectiv labiodentale, continue, una sonoră, v, alta 

surdă, f; a se vedea şi trecerea grupului consonantic slav sv la sf: svânt/sfânt în 

cuvinte de origine slavă, însă aceeaşi poate avea loc şi în cuvinte latineşti.  

2.2. După cum s-a putut remarca supra, adjectivele analizate în acest studiu 

nu ridică probleme de natură etimologică, ci mai degrabă de natură distributivă şi, 

implicit, semantică. Totuşi putem constata că viitor este mai ambiguu decât fiitor, 

valorile celui dintâi fiind mult mai adesea predispuse la confuzii decât ale celui din 

urmă (fiitor), care are o întrebuinţare clară, plasând numele, acţiunea ori adjectivul 

în situaţii prezente ori ulterioare momentului vorbirii, mai precis în perspectivă.  

3. În veacul de început al scrisului românesc, cel de-al XVI-lea [8], se poate 

constata că fiitor nu este înregistrat, fapt care ne face să ne îndreptăm atenţia înspre 

următoarele două secole, în care diversitatea textelor şi a valenţelor stilistice este 

semnificativă (Chivu 2000). În schimb, este prezent viitor (-toare) cu înţelesul 

‘trăitor, cel care trăieşte, cel care vieţuieşte’ şi care are drept bază derivativă verbul 

(a) via(re) (< lat. vivere) [9]. 

3.1. În tipăriturile coresiene *10+, situaţia se prezintă astfel: în Carte cu 

învățătură, viitor are două ocurenţe („Învățătoriul viitoriu iaste, şi te cheamă.‛, CEV, 

99, p. 95; „Aceasta să înțeleagem şi să ne gătim, că vine, să ştiți, viitoriul, şi vine şi nu va 

pesti, şi are a plăti noao tuturora, cuiş după lucrul lui.‛, CEV, 114, p. 108); în Psaltirea 

slavo-rom}nă (1577), are, de asemenea, 2 ocurenţe („Auziră limbi şi m}niară-se 

dureare, priimiră viitorii în Filistim.‛, CPs., 287r, p. 610; „Nu cădem ce cădea-vor 

viitorii în păm}nt.‛, C, Ps., 301r, p. 639); în Molitevnic rumânesc, viitor, cu valoare 

nominală, este întâlnit o dată („Tu eşt[i] viitoriu lumiei a toată p}nă în veci[e]‛, CTE, 

286r, p. 210); în Tetraevanghelul coresian, viitor apare de două ori („Tu unul viitoriu 
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eşti den Ierusalim şi nu ştii ce-au fost întru el în zioa aceasta.‛, CTETR2, 78r-178v, p. 136-

137; „Învățătoriul viitoriu iaste şi te cheamă.‛, CTETR2, 211r, p. 154); în Lucru 

apostolesc, viitor apare o dată, însă cu înţelesul ‘cei care trăiesc, vieţuiesc’ („Ce 

viitori în Ierusalim şi judeațele lor amu acesta nu-l cunoscură.‛, CLA, f. 61).  

3.2. În ceea ce priveşte veacul al XVI-lea, demersul adecvat de interpretare 

în unele situaţii punctuale îl poate reprezenta şi compararea traducerilor unor 

fragmente din textul biblic, cu scopul vădit de a sesiza cât mai bine semnificaţia 

termenului viitor în diferite contexte.   

Petru un asemenea întreprindere, am ales două dintre microtextele 

inserate în amplul studiu asupra Codicelui Bratu. Acestea se găsesc la pagina 141. 

Punându-le în oglindă, se poate observa că avem, în fapt, acelaşi cuvânt viitor 

‘trăitor’, care cunoaşte o variantă, respectiv vietor („Ce viitorii în Ierusalim şi 

judeațele lor, amu, acesta nu-l cunoscuseră şi glasul prorocilor, ce prespre toate s}mbetele 

ciătiia ei judec}nd sfîrşiră şi nece o vină de moarte nu-i aflară.‛, CP, p. 141/„Vietorilor, 

amu, întru Ierusalim şi judecii lor, acesta nu-l înțeleaseră şi glasul prorocilor, cei ce prespre 

toate s}mbetele ciătății judecară, sv}rşiră şi nici dineoară vină de moarte aflară.‛, CB, p. 

141).     

3.3. Exceptând unele texte în care nu apar aceşti termeni (CLM, ULM, EÎ, 

ŞTB, VC, Caz. V), în secolul al XVII-lea, perechea paronimică viitor/fiitor începe să 

se constituie, iar situaţia membrilor constitutivi se prezintă astfel: în scrierile lui 

Antim Ivireanul, fiitor nu apare, iar viitor e reperat o singură dată („...unul ca acela 

să fie afurisit şi neertat şi în acest veac şi în cel viitor de domnul Dumnezeu 

atotțiitoriul...‛, AO, 9v, p. 328); în Varlaam şi Ioasaf, viitor apare o singură dată („...ce 

se zice fără putrejiciune, şî la ceriuri înălțat [...], şî iarăş viitor cu slavă [...] a judeca pre 

vii şî pre morți...‛, SIVI, 166r, p. 126), iar fiitor e prezent exclusiv în calcul după 

model slavon pururea-fiitor ‘veşnic’ („...şî Dumnezeu fiind fără începătură şî pururea‐

fiitor...‛, SIVI, 164r, p. 195; „...Dumnezeu deplin şî de‐viață‐făcător şî de‐sfinție‐dătător, 

Singur‐volnic, Însuş‐putearnec, Împreună‐pururea‐fiitor şî cu stat...‛, SIVI, 164r, p. 

195); în Biblia de la Bucureşti (1688), fiitor nu este atestat, ci doar viitor („Aceastea să le 

priimească la viitoriul an.‛, BB, p. 151).  

3.4. Ţinând cont de situaţia acestor termeni în textele cercetate, s-ar părea 

că trebuie să situăm apariţia şi constituirea perechii paronimice fiitor(-toare) vs. 

viitor(-toare) în cea de-a doua jumătate a veacului al XVII-lea, deoarece aceasta 

apare mai ales în scrierile lui Dosoftei, însă nu exclusiv. Astfel, în Paremiile sale, 

sunt întâlnite ambele cuvinte, în multe dintre contexte fiind vorba despre un sens 

apropiat, exprimând fie existenţa, fie perspectiva, revelându-se astfel atracţia 

paronimică. De pildă, în enunţul latinesc „Orbis grande malium rughiens et damna 

futura‛,  Dosoftei echivalează adjectivul futura cu fiitoare „Lumii năvalnic rău rugind 

şi os}nde fiitoare.‛, DPar., III 131r, p. 287.  
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Se vede astfel că fiitor acoperea şi unele dintre înţelesurile lui viitor [11]. 

Astfel de situaţii sunt frecvente la Dosoftei şi sugerează că fiitor îl înlocuieşte pe 

viitor în varii enunţuri („Iară deşi multă îmvățătură de dăscălie pofteaşte cineva, ştie ceale 

di-nceput şi ceale fiitoare asămeneadză.‛, DPar., IV 10v, p. 309; „Grăitu-ne-ai prin 

rostul şerbilor Tăi prorocilor de mainte, vestindu-ne acea pre urmă fiitoare mântuire.‛ 

DL, 9, p. 123-124).  

3.5. Există şi situaţii în care viitor poate fi interpretat ca fiitor, după cum se 

poate observa în exemplul următor: „Aşea dz}ce Domnul Dumnădzău, Sv}ntul lui 

Izrail, acela ce l-au plăzmuit, acela ce-au făcut ceale viitoare.‛, DPar., III 13r, p. 157. În 

Viața şi petreacerea svinților, cele două paronime coexistă, fiitor fiind întrebuinţat cu 

valoarea lui viitor („...şi ceale fiitoare g}ciia şi altor minuni făcător au fost a multe.‛, 

DVPS, 266r, p. 231; „Şi altele multe preaslăvite făc}nd şi de ceale fiitoare prorocind, cătră 

Domnul au ieşit spre odihnă veacinică‛, DVPS, 305r, p. 263), ultimul apărând cu 

înţeles propriu în numeroase contexte („Şi prorociia lucrurile ceale viitoare din 

dumnădzăiasca descoperire.‛, DVPS, 35r, p. 42; „...şi pentru ceale viitoare a mulț au 

prorocit şi cătră Domnul au purces de s-au prestăvit.‛, DVPS, 255r, p. 221).  

3.6. Tot în limba secolului al XVII-lea viitor ‘care trăieşte, care vieţuieşte’ 

forma pereche omonimă cu viitor ‘cel care va veni, care urmează să vină’: „Era 

lumina cea adevărată, carea lumineadză pre tot omul viitoriu în lume.‛ (DPar., III 69r); 

„Acesta era carele am dz}s, acel după mine viitoriu naintea mea fu, că mainte de mine era, 

şi din plinul lui noi am luat şi har pentru har...‛ (DPar., III 69v); „Mărturisesc un Botez 

în iertarea păcatelor, aştept scularea morților şi viața fiitoriului veac.‛ DL, 20, 73-74), 

aspect care dovedeşte că ne aflăm în prezenţa unui proces mai complex, care 

antrenează asocieri semantice şi ce trebuie analizate cu atenţie.  

3.7. Aceeaşi pereche paronimică este întâlnită şi în Mărgăritarele lui Ioan 

Gură de Aur, în care fiitor apare de 5 ori („Aşa să vor număra o mie de zile, iară veacul 

cel fiitoriu iaste netrecut şi număr nu are.‛, IGAM, 151r-151v, p. 421; „Şi nu numai 

aicea să dau Satanii, ce şi acolo, în viața cea fiitoare va auzi‛, IGAM, 172v, p. 478),  iar 

viitor de 41 de ori („Deci, de vom face aşa vrăjmaşilor noştri şi-i vom ierta de greşalele lor, 

care lucru iaste mai mare dec}t toate bunătățile, ne vom învrednici de vom dob}ndi binele 

cel viitoriu şi veacinic, întru Isus Hristos, Domnul nostru, a căruia e slava şi puterea, 

împreună cu Părintele şi cu Duhul Sf}nt, acum şi pururea şi în veacii veacilor, amin.‛, 

IGAM, 44r, p. 136).  

3.8. În Divanul cantemirian, am întâlnit ambele adjective, folosite când cu 

înţeles diferit („De vreme dară ce p}nă într-at}ta tărie nedejde ai şi pre multe viitoare şi 

fiitoare te întemeedzi...‛, DC, D, 27r, p. 97; „...de vreme ce lucrurile spuse şi nevădzute 

credzi şi pre cele viitoare şi fiitoare te sprijeneşti...‛, DC, D, 24v, p. 91), când cu 

acelaşi înţeles ‘care urmează, următor’ („Au n-am vădut eu pre mulți cu a ta minte 

purtându-să şi cu socotiala ta slujindu-să şi în lucrurile fiitoare nedejdiuindu-să?, DC, D, 
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25r, p. 93‛; „Nu într-acesta veac, ce în cel viitoriu, viața a ți să lungi sileşte.‛, DC, D, 

70v, p. 213).  

3.9. Într-unul dintre dicţionarele vechi româneşti (DLVI 2001) din aceeaşi 

perioadă, termenii apar, în glosări, cu sensuri proprii. De pildă, fiitor are patru 

ocurenţe (absens: depărtat fiitor, care iaste dăpărtat, de nu iaste de față, p. 6; 

superfuturus,-a,-um:  răm}itori, fiitori,-re, p. 496; superstes,-is: care încă trăiaște, 

custă adecă fiitori custători,-re, viețuitori sănătos,-re, p. 497; vigens,-tis: fiitori în 

puteare,-re, în v}rstă, p. 542).  

Cât despre viitor, acesta cunoaşte un număr mai mare de ocurenţe (38 la 

număr) şi era întrebuinţat cu sensul din zilele noastre, plasând acţiunea sau 

numele într-un moment mai mult sau mai puţin depărtat (aruspex: prorocitori de 

lucruri viitoare, p. 57; aruspicina: meșteșug de prorocire viitoare, p. 57; auguraculum: 

loc de prorocire, adecă de vrăjire de lucruri viitoare, de g}cit loc, p. 65; conjecto,-as: 

socotescu, sămăluiescu, g}cescu de lucruri viitoare, p. 124.  

3.10. În ceea ce priveşte coexistenţa celor două adjective în veacul din urmă 

al perioadei  limbii române vechi (al XVIII-lea), menţionăm faptul că acestea sunt 

prezente  într-o serie de texte *12+, din care am excerptat următoarele exemple: în 

Istoria ieroglifică, fiitor continuă să fie folosit, însă într-un număr relativ redus de 

cazuri („Papagaia dară, într-acesta chip, după ce proimiul voroavei sale sf}rşi, de umbrirea 

a fiitorului acelor doaî monarhii stat să apucă, dzic}nd.‛, DC, II, 93, p. 127; „...nici 

vreod}năoară cineva rădăcina adevărului pentru cele fiitoare, afară  din tot prepusul, cu 

socoteala a atinge s-au vădzut.‛, DC, II, 161, p. 204), fiind concurat tot mai mult de 

viitor („Numai vremea (carea oglinda ieste a lucrurilor viitoare), va arăta...‛, DC, II, 76v, 

p. 108).  

3.11. Interesant este faptul că, în Gramatica rum}nească (1757), viitor nu este 

înregistrat, ci doar paronimul său, fiitor [13], care cunoaşte un număr semnificativ 

de ocurenţe (peste 50, în general, în sintagma vremea cea fiitoare), ceea relevă 

faptul că acest adjectiv era folosit pentru a se exprima ideea de viitor („Toată vremea 

cea fiitoare întru cea de pe urmă slovenire greu să apasă, precum: voi zăboví.‛, EG, 

17/18r, p. 20; „Închipuirea cea nehotăr}toare.  Vremea cea de acum şi cea fiitoare.‛, EG, 

99/59r, p. 69).  

4. În principal, majoritatea dicţionarelor concordă în definirea termenului 

fiitor şi în oferirea de soluţii etimologice, însă, în unele dintre acestea (DLR *14+ VI 

2010/1934: 122; Scriban 2013/1939: 505), se semnalează şi faptul că, în anumite 

contexte, avem de-a face cu o confuzie cu viitor, format tot prin derivare (a veni + -

tor, -toare).  

Nu vom prezenta în detaliu accepţiunile termenului viitor din perioada 

modernă, deoarece acestea sunt, în principal, aceleaşi, ci vom avea în vedere 

sensurile adjectivului/substantivului fiitor, deoarece acesta necesită lămuriri 

suplimentare. 
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4.1. În perspectivă semantică, am putut decela următoarele informaţii în 

paginile principalelor lucrări lexicografice. La Laurian, Massimu (1871: 1238), 

pentru termenul fiitoriu, -toria, se face trimitere la futurus, venturus; care se va fiia, 

venitoriu: cele trecute, presente şi fiitorie. În schimb, viitor nu figurează, ceea ce 

sugerează că autorii au remarcat şi ei confuzia între cei doi termeni, preferându-l 

pe fiitor.  

4.2. În TDRG (1911/2003: 182), avem: I. Adj. 1. Seiend, existent. 2. 

Zukünftig. Cere lăsare decele trecute păcate şi izbăvirea celor fiitoare (Mărg. 228a). Cele 

fiitoare gâcia (DOS. VS, ian. 19). II. fiitoare S.f.1. Braut. 2. Pl. Zukunft F. Fiitoarele 

foarte a păzi (Cant. DIV. 54a). Et. A fi, vgl. Jedoch auch viitor.  

După cum se poate observa, este înregistrată confuzia amintită, iar, la 

viitor, autorul reţine: I. Adj. zukünftig, kommend. – Auch substantiv: Aceste dară 

trecute pomenind şi cele viitoare socotind (CANT. DIV. 56b). II. S. n. Zukunft F., Futur 

N. Pe (în) viitor in Zukunft, zukünftig. Viitor de aur țăra noastră are (BOLINT. I, 151). 

Toate cei mari la câte fac...Nu fac pentru ajutor Sau gândind viitor (MUMUL., GCR. II, 

248). Selten pl. Amândoi...îşi puneau visurile tovărăşie şi-ncepeau să-şi clădească 

viitoruri (VLAH. NUV. 54) Zkunftspläne. GR. ven- (EFTIMIE L. 333), ET. a veni.  

4.3. Al. Resemeriţă (1924) şi I. A. Candrea şi Gh. Adamescu (DEI 2010/1931) 

nu reţin termenul fiitor, ceea ce sugerează că acesta nu mai era în uz. În schimb, 

este reţinut viitor, perceput de Resemeriţă (1924: 900) ca 1.) Care urmează să vină, 

care vine sau care va veni, va urma; care va avea loc – la anul viitor, în sesiunea 

viitoare; 2.) S. n. timpul ce urmează; evenimentele sau împrejurările ce vor urma – 

viitorul ne va da dreptate; 3.)  Norocul, destinul sau soarta ori cariera viitoare – acest 

t}năr are un viitor strălucit; 4.) gram. Timp de conjugare ce arată stare sau lucrare 

viitoare. Viitorul, ziar politic, liberal., a cărui definire se regăseşte, diferit 

prezentată, şi în (DEI 2010/1931: 1423).  

4.4. În DLR VI (2010/1934: 122), fiitor, -toare este înţeles ca Existant. Présent. 

Futur. (Literar, învechit). Adjectivul verbal al lui a fi (derivat prin suf. -itor). Care 

este, dăinuieşte, existent, în fiinţă. Lumina ta cea pururea fiitoare. Calendariu (1813). 

|| Care este de faţă, prezent. Dumnezeu...este pretutindene fiitoriu, Drăghici, R.200. || 

(Prin confuziune) Viitor. Ceale fiitoare gâciia. Dosofteiu, V.S. 18. | Substantivat, la 

fem. Logodnică (propriu: nevastă viitoare). Ce mai face fiitoarea mea ? I. Negruzzi, 

VI, 9. 

4.5. Augustin Scriban (2013/1939: 505) consemnează şi el adjectivul fiitor, -

oare, adj. (d. a fi) Care este existent. Sec. 19 (pin confuziune cu viitor). Viitor. Din 

consultarea informaţiei din DLR, expusă supra, rezultă ca, deja în secolul al XVII, 

confuzia între cele două adjective era prezentă, iar nu, în veacul al XIX-lea, aşa cum 

afirmă Scriban (2013/1939). 

4.6. În paginile DEX (2016/1975) şi DEXI (2007) fiitor nu figurează, însă este 

prezent în MDA II (2002: 416), unde este oferită o primă atestare, la Dosoftei, Viața 
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şi petreacerea svinților 18/2, specificându-se că acest termen are următoarele 

accepţiuni: 1. Existent. 2. (Prin Confuzie). Viitor. 3. Logodnică. În schimb, viitor 

cunoaşte accepţiunile care se întâlnesc în zilele noastre.   

5. Din analizele întreprinse, atât cea pe textele vechi, cât şi cea 

lexicografică, rezultă că perechea paronimică viitor/fiitor s-ar constituit în ce-a de-a 

doua jumătate a secolului al XVII-lea, datorându-se mai multor factori care au dus 

la apariţia unei relaţii paronimice între termeni, dintre care amintim apropierea 

semantică, diferenţe formale minore (o consoană), valoarea morfologică identică 

(în general, adjectiv, dar şi substantiv) şi baza derivativă diferită. 

5.2. După cum am constatat, în cazul traducerilor textelor religioase, 

compararea anumitor paragrafe este hotărâtoare în clarificarea unora dintre 

semnificaţii, iar informaţia din coloanele dicţionarelor ar trebui actualizată, prin 

completarea cu mai multe exemple relevante, excerptate din vechile texte. Cât 

despre semnificaţia adjectivului viitor ‘care va veni, care va fi, care va exista, care 

va apărea’ (DEX 2016: 1320), aceasta poate fi dezambiguizată în context, ţinând 

cont mai ales de semantismul verbului (a proroci, a ghici) sau de timpul verbal 

întrebuinţat (viitor).  

5.1. De asemenea, trebuie să precizăm că, în acest caz, fenomenul atracţiei 

paronimice, în anumite perioade, a funcţionat diferit, în sensul că, într-un prim 

moment, a fost frecvent folosit unul dintre termenii constitutivi ai perechii 

paronimice (viitor ‘care trăieşte/care vine’), care, ulterior, l-a atras şi pe celălalt care 

nu era atât de răspândit (fiitor ‘cel care există, care este’) şi, în timp, l-a înlocuit. De-

a lungul vremii, până la „izbânda‛ unuia dintre termeni, avem un schimb de roluri 

între elementul indus şi elementul inductor. Apariţia acestei perechi paronimice s-a 

datorat evoluţiei vocabularului şi unor suprapuneri lexicale (Papahagi 1981: 35-73), 

iar „faptul că limba este într-o continuă mişcare şi dezvoltare creează permanent 

condiţii de asemănare formală între cuvinte.‛ (Felecan 1993: 28)  

6. Analiza punctuală a acestei perechi paronimice din diverse perspective 

(lexicală, semantică ori etimologică) a permis identificarea unor aspecte mai puţin 

avute în vedere, cum este, de pildă, semantismul complex asociat termenilor 

implicaţi. Prin urmare, faptele de limbă veche românească îndeamnă la o 

interpretare atentă, deoarece, în multe dintre situaţii, contextul sugerează care a 

fost intenţia autorului ori a traducătorului. Prin acest studiu, am putut, astfel, 

onora invitaţia făcută pe calea scrisului de către Florica Dimitrescu, şi anume „de a 

aborda tezaurul lexical vechi, din păcate, acum, prea puţin explorat şi exploatat, în 

cele mai nobile accepţii ale acestor două cuvinte...‛ (2014: 10). 
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NOTE 

[1]. Pentru aceste ultime aspecte, vezi Papahagi (1981: 35-73). 

[2]. Theodor Hristea (1994b: 109) observă că „paronimia n-a fost încă studiată pe măsura 

importanţei pe care o prezintă‛ şi că acest „fenomen în discuţie continuă să rămână 

aproape complet ignorat în literatura noastră de specialitate.‛ (1994a: 112) 

[3]. În anumite situaţii, prin schimbare de valoare gramaticală, putem avea şi substantive. 

Având în vedere că, în multe cazuri, termenii constitutivi ai perechii paronimice au 

valoare adjectivală (mai ales în a doua parte a perioadei studiate) am dat prioritate, 

în interpretarea noastră, acestei părţi de vorbire, însă observaţiile ce urmează 

privesc şi substantivele, totul depinzând de ocurenţele din context. De altfel, 

Magdalena Popescu-Marin (2007: 183) observa că „în română, -tor substantival şi -

tor adjectival se confundă. Derivatele cu acest sufix sunt substantive sau adjective. 

În majoritatea cazurilor, pot îndeplini ambele funcţii.‛ 

[4]. Ion Coteanu et alii (1985: 128) consideră că paronimele „seamănă cu omonimele *<+, dar 

nu formează o categorie organizată a vocabularului.‛ 

[5]. În limba veche, -tor cunoaşte şi varianta -toriu. 

[6]. Autorii DSL (2005: 374) remarcă şi ei că „între paronime se manifestă o atracţie 

(paronimică), care face ca termenul mai frecvent în limbă să-l atragă pe cel mai 

puţin cunoscut, substituindu-i-se.‛ 

[7]. Theodor Hristea (1994c: 110) afirmă că „paronimele sunt cvasiomonime, ceea ce 

înseamnă că, în principiu, ele nu pot să difere decât printr-un sunet sau două (în 

eventualitatea că e vorba de cuvinte cu un corp fonetic mai lung ori cu o structură 

fonologică specială).‛  

[8]. În studiul nostru, ne vom baza pe fapte de limbă observate în textele constitutive ale 

corpusului.  

[9]. Vezi şi DLR XVIII (2010: 512) unde este explicat adjectivul vietor, -toare (viitor, -toare). 

[10]. În PO, PH, DÎ, TR, CV, CS, MI, PS, CTd, FD, EVSRS, nu am identificat niciunul dintre 

adjective. 

[11]. În latină, unul dintre radicalii verbului esse era fu, de unde la infinitiv, viitor-

impersonal, fu-turum, -am, -um esse şi la participiu, viitor, fu-turus, -a, -um, ceea ce ar 

putea justifica echivalarea cu fiitoriu, în anumite situaţii. A se vedea unele exemple 

supra (DPar.) şi infra, în special cele privitoare la terminologia gramaticală (Alexi, 

EG).  

[12]. Ne raportăm doar la textele care conţin amândouă aceste adjective ori, prin schimbare 

de valoare gramaticală, substantive. Există o serie de texte în care e prezent doar 

viitor (NL/ CM I-II/ CC, IŢR/ Pseudo-Amiras/ AU, CP). 

[13]. Cu aceeaşi valoare este folosit şi de Alexi (1826: 85): Modus infinitivus. Futurum - 

fiitoriu’l futurum esse. Acelaşi termen (fiitoriu ‘viitor’) figurează şi în Gramatica 

ieromonahului Macarie (apud Gheţie, Chivu 2000: 72).   

[14]. Pentru dicţionarele româneşti care cunosc mai multe ediţii, am consultat-o pe cea mai 

recentă, notând însă şi anul ediţiei princeps.  
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De confusione. Une paire paronymique en ancien roumain: 

 viitor ‘vivant, futur, venant’ vs fiitor ‘existant’ 

 

Résumé: Dans sont intervention, l’auteur se propose d’analyser la façon dont s’est constituée et a 

fonctionné en ancien roumain la paire paronymique viitor ‘vivant, futur, venant’ vs fiitor 

‘existant’. Afin de rendre plus pertinente sa démarche interprétative, il s’appuie sur des anciens 

textes, datant des XVIe-XVIIIe siècles, ainsi que sur les informations qui se trouvent dans les entrées 

lexicographiques, pour mieux circonscrire le fonctionnement des mots en question. L’auteur observe 

d’ailleurs que l’attraction paronymique se fait | tour de rôle, car chacun des éléments concernés exerce 

une influence sur l’autre, en culminant, dans les siècles suivants, avec la généralisation du nom/de 

l’adjectif viitor ‘futur’.    

Mots-clés: lexique, sémantique, paronymie, attraction paronymique, ancien roumain, monuments de 

langue, dictionnaire.  

 

 
NOTĂ: Această contribuţie a fost posibilă datorită implicării în cadrul proiectului PN-II-PT-

PCCA-2013-4-2062 (Identificarea și corelarea conceptelor din manuscrise și cărți vechi românești, cu 

ajutorul unei aplicații informatice, în vederea dinamizării sociale prin valorificarea producției 

culturale - MCVRO, derulat la Universitatea „Babeş-Bolyai‛ din Cluj-Napoca, cu susţinerea 

financiară a programului PCCA 2013.  
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ASPECTE SEMIOTICE PRIVIND DESACRALIZAREA  

ȘI DEDIABOLIZAREA DISCURSULUI POLITIC FRANCEZ 

 

„Întreaga cultură este un fenomen de semnificare și de comunicare și că 

umanitatea și societatea există doar când se stabilesc raporturi de semnificare și 

comunicare‛*1+ afirma Umberto Eco în lucrarea sa „O teorie a semioticii‛, statuând 

astfel omniprezenţa demersului semiotic în templul culturii. Pornind de la o 

delimitare între semiotica comunicări și semiotica semnificării, U. Eco plasează 

semiotica comunicării în raport de dependenţă cu semiotica semnificării și anunţă 

despre necesitatea studierii întregii culturi „ca un fenomen de comunicare bazat pe 

sisteme de semnificare‛*2+. În această ordine de idei, finalitatea ultimă a 

demersului semiotic constă în a înţelege mai bine întreaga cultură, ca „sub specie 

semiotica‛*3+, având astfel posibilitatea de a clarifica unele din mecanismele ei 

fundamentale. 

Comunicarea politică, apărută din dorinţa de a organiza viaţa socială a 

indivizilor care locuiesc în comunitate în perspectiva asigurării unui bine/interes 

comun (de sorginte aristotelică), se axează pe conceptul central al puterii politice. 

În acest sens, elementul central al sectorului politic este puterea politică, cu toate 

acţiunile pe care le implică: legitimarea, obţinerea și utilizarea/menţinerea acesteia. 

De altfel, discursul politic mai este numit și „discurs al puterii‛*4+. Dar cum se 

accede la putere? Prin legitimarea sa: „legitimitatea înseamnă o încercare de 

explicaţie în faţa electoratului, o dispută dialogal-polemică purtată cu 

contracandidatul, un răspuns documentat la o interpelare, o negociere profitabilă 

cu partenerii sociali‛, explică C. Sălăvăstru în Discursul puterii[5]. Mai mult de atât, 

profesorul de logică, retorică și teorie a argumentării de la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza‛ din Iași susţine cu insistenţă că „fundamentul legitimităţii 

puterii este unul de ordinul discursivităţii‛*6+ (ibidem, 20), de aici rezultă și imensa 

responsabilitate ce îi revine acestui tip de discurs în determinarea destinului politic 

al unei comunităţii cu toate consecinţele de rigoare. 

Lato sensu, discursul politic reprezintă un act de limbaj în sfera 

comunicării politice prin care se urmărește obţinerea, gestionarea și păstrarea 

puterii politice. Ca manifestare discursivă, discursul politic constituie un semn care 

se pretează unei hipercodificări complexe. În consecinţă, suntem tentaţi să-l tratăm 
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ca și macrosemn, a cărui abordare semiotică ar permite o înţelegere mai profundă 

atât a esenţei, cât și a mecanismelor care stau la baza exerciţiului puterii. Am optat 

pentru definiţia/schemă tetradică elaborată de semioticianului belgian Jean-Marie 

Klinkenberg, deoarece complexitatea acesteia reflectă într-o manieră optimă 

complexitatea conceptului de discurs politic. Ne-am fondat prezenta cercetare pe 

componentele schemei tetradice a semnului și pe accepţiunile acestora, așa cum au 

fost formulate de J-.M. Klinkenberg [7]: 

o Stimulul (S) – faţa concretă a semnului, suportul activ al semnului;  

o Semnificantul (Sa) – un model teoretic al stimulului, reprezentarea 

idealizată a unui lucru sau a unui ansamblu de lucruri, o abstracţie extrasă 

din realitate care o ilustrează, dar nu se confundă cu ea; 

o Semnificatul (Sé) – imaginea mentală suscitată de semnificant și 

corespunzând referentului, reprezentarea pe care ne-o facem despre o clasă 

de lucruri; 

o Referentul (R) – o actualizare a semnificatului, obiectul lumii în măsura în 

care el poate fi asociat unui model, în măsura în care el poate face parte 

dintr-o clasă.  

În consecinţă, proiectând caracteristicile și dimensiunile discursului politic pe 

schema tetradică susmenţionată, am reușit să reprezentăm, esenţa discursului  

politic ca macrosemn în felul următor:  

Discursul politic ca macrosemn 
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Conform schemei de mai sus, discursul argumentativ politic este 

susceptibil de a fi definit ca macrosemn, declanșat prin acţiunea unui stimul 

exprimat printr-un discurs pronunţat sau text citit în contextul legitimării și 

exercitării puterii politice, care prin strategii și tehnici argumentative (semnificant) 

vehiculează și transmite conţinuturi cu finalitate argumentativă generate și, 

respectiv, interpretate cu ajutorul imaginarului politic (semnificat), aceste 

conţinuturi fiind actualizate în producţii discursive tipologizate după diverse 

criterii practice (referent). 

Urmând un parcurs deductiv, deci de la general la particular, intenţia 

noastră este de a elucida prin prisma unei abordări semiotice natura fenomenelor 

desacralizării și dediabolizării care marchează discursul politic francez la ora 

actuală.  

Dimensiunea stimulului. Din polemica creată în jurul problemei definirii 

noţiunilor de ‘text’ și ‘discurs’ vom reţine că „textul poate fi respus, reutilizat de o 

infinitate de ori, într-o infinitate de situații și, de fiecare dată, el va transmite un alt înțeles, 

spunerea lui fiind, de fiecare dată, un nou discurs. (<) textele se nasc din discursuri și 

capătă o existență autonomă‛ (Stoica, 2015: 63). Este de remarcat simbioza verbalului 

cu paraverbalul și nonverbalul la nivelul Stimulului, simbioză în cadrul căreia 

verbalul joacă un rol central. Discursivitatea este calea cea mai eficientă pentru a se 

adresa unui auditoriu (în speţă, instanţa civică, electoratul), care este unica instanţă 

abilitată să acorde legitimitate exerciţiului politic într-o societate democratică. 

Paraverbalul și nonverbalul nu fac decât să intensifice impactul exercitat de 

aspectul verbal. Rolul contextului politic este edificator, deoarece acordă 

discursului semnificaţie politică. 

Viteza desacralizării discursului politic este direct proporţională creșterii 

numărului de intervenţii discursive. Conform cifrelor aduse de Damon Mayaffre, 

președintele François Mitterrand a rostit 150 discursuri utilizând în ele 700.000 

unităţi lexicale. Mai târziu președintele Jacques Chirac a utilizat 1.500.000 unităţi 

lexicale în cele 816 discursuri rostite de el (France Culture). Multiplicarea 

considerabilă a manifestărilor discursive ale actorilor politici este însoţită de 

creșterea decalajului dintre cuvinte și fapte. 

Dimensiunea semnificantului. Pentru a înţelege natura Semnificantului 

discursului politic, este binevenită o reamintire a trăsăturilor caracteristice ale 

discursului politic. În acest sens, ne-am ghidat de poziţia lui C. Sălăvăstru care 

reperează următoarele caractere ale discursului politic în lucrarea sa „Discursul 

puterii‛: 

 ambiguitatea intenţionată; 

 caracterul disimulat; 

 natura ideologică; 

 caracterul imperativ; 



 

 
116 

 caracterul polemic; 

 deschiderea procedurală (multiple forme de expresie / descriere, naraţiune, 

argumentare, explicaţie / canale de transmisiune, factori) ; 

 posibilitatea manipulării *8+. 

Mai mult decât atât, pentru a obţine adeziunea auditoriului, oratorul face 

uz de tehnici de convingere pe bază de argumente obiective (logos), de tehnici de 

persuasiune pe bază de argumente subiective (ethos, pathos) și de tehnici de 

manipulare, ultima fiind blamată de unii cercetători (I. Stănciugelu consideră 

manipulare drept un aspect negativ al comunicării în general *9+, divizată de către 

alţi cercetători în manipulare pozitivă și manipulare negativă[10], sau în 

manipulare eficientă (moralmente bună) și ineficientă (moralmente rea) în funcţie 

de prezenţa sau absenţa atitudinii premeditate a oratorului *11+. Or manipularea 

face uz de același tehnici obiective și subiective ca și convingerea și persuasiunea, 

cu deosebirea că manipularea se face cu intenţie (moralmente bună sau rea) din 

partea oratorului,  fără ca destinatarul să conștientizeze că este manipulat. 

În speţă, discursul politic francez, pe fonul unei vidări progresive de 

conţinut politic și ideologic, a tins să imite discursul literar. Astfel, discursul 

președintelui François Mitterrand era cizelat până la perfecţiune în perioada celui 

de-al doilea mandat al său (1988-1995). De fapt, grosso modo, preocuparea pentru 

elocinţa și expresivitatea de factură clasică în discursul prezidenţial francez atinge 

cote maxime în perioada anilor 50-60 ai secolului trecut. Elementele definitorii ai 

acestui model de discurs prezidenţial sunt fraze elaborate, lungi, nuanţate, 

diversitatea timpurilor verbale utilizate, vocabular prolific: 

«Qu’il me soit également permis, mesdames et messieurs, de mettre l’accent 

sur la dimension sociale des échanges (...) L’Europe, ai-je dit, doit rencontrer 

l’adhésion des citoyens. (...) Je ne méconnais pas le caractère délicat des 

problèmes traités, des précautions à prendre pour s’assurer qu’une action 

européenne ne serait pas moins efficace que les actions nationales. Le soin avec 

lequel on se doit de préserver les libertés de l'individu et les règles protectrices 

de droit ne doivent pas être un frein pour la création de l’Europe. (...) Je forme 

vraiment des voeux pour la réussite de vos travaux. Je vous remercie, pour la 

patience et l’attention avec lesquelles vous avez bien voulu m’écouter, et je 

terminerai par quelques mots qui seront plus personnels. Il se trouve que les 

hasards de la vie ont voulu que je naisse pendant la première guerre mondiale 

et que je fasse la seconde. J’ai donc vécu mon enfance dans l’ambiance de 

familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une 

rancune et parfois une haine contre l'ennemi de la veille. L’ennemi traditionnel. 

Mais, mesdames et messieurs, nous en avons changé de siècle en siècle. Les 

traditions ont toujours changé. J’ai déjà eu l’occasion de vous dire que la 
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France avait combattu tous les pays d’Europe, à l’exception du Danemark, on 

se demande pourquoi. Mais, ma génération achève son cours, ce sont ses 

derniers actes, c’est l’un de mes derniers actes publics. Il faut donc absolument 

transmettre. Vous êtes vous-mêmes nombreux à garder l’enseignement de vos 

pères, à avoir éprouvé les blessures de vos pays, à avoir connu le chagrin, la 

douleur des séparations, la présence de la mort, tout simplement par l’inimité 

des hommes d’Europe entre eux » [I]. 

Treptat, generalizarea practicilor mediatice, ajunsă să pretindă la statutul 

celei de-a patra puteri în stat, a condiţionat și continuă să condiţioneze mutaţii 

semnificative la nivelul comunicării politice. Pentru a-și asigura o vizibilitate și un 

marketing politic de succes, actorii politici își modelează atât cantitativ cât și 

calitativ oferta politică - discursul politic - tot mai mult în funcţie de cererea 

mediatică. Astfel, discursul politic își pierde din nobleţea seculară, a cărei tradiţie a 

fost instituită încă în epoca de aur a elocinţei oratorilor romani. 

Discursul politic devine tot mai mult terenul propice al unei oralităţi 

populare, pierzând astfel din rafinamentul expresiei. Hotarul dintre viaţa publică 

și cea privată tinde să se volatilizeze, iar actanţii politici nu se jenează să vină în 

public cu un limbaj familiar sau chiar popular. Or caracterul sacru, care s-a 

estompat până la dispariţie, este o emanaţie a unei ţinute stilistice impecabile și a 

unei nobleţe a manifestărilor discursive în sfera politicului, care impun respect prin 

senzaţia caracterului transcendental al puterii politice.  

Tot mai pregnantă, tendinţa spre oralitate a discursului prezidenţial 

descătușat de președintele Jacques Chirac (anii de mandat de președinte: 1995-

2007) capătă o amploare progresivă. Recurenţa tot mai frecventă a repetiţiei 

anaforice, a pronumelui personal ‘je’ și a construcţiilor paralele devine tot mai 

emblematică: 

„De nouveau, naîtra dans notre pays l’espoir de l’ascension sociale, de 

nouveau le progrès sera attendu et l’avenir désiré. De nouveau, la patrie des 

droits de l’homme rayonnera dans le monde, de nouveau la France sera le 

moteur de l’Union européenne, gage de paix et de prospérité pour notre 

continent. (...) Ce soir, je pense à mes parents. Je pense aux patriotes simples et 

droits dont nous sommes tous issus. J’aurai accompli mon devoir si je suis 

digne de leur mémoire. Soyons unis, mes chers compatriotes, soyons tolérants 

et fraternels. Mais soyons aussi inventifs, audacieux, conquérants.‛ [II]. 

„Le danger, c’est la libération de forces centrifuges, l’exaltation des 

particularismes qui séparent. Le danger, c’est de vouloir faire primer les règles 

particulières sur la loi commune. Le danger, c’est la division, c'est la 

discrimination, c’est la confrontation. (...) C’est pourquoi je refuse d’engager la 

France dans cette direction. Elle y sacrifierait son héritage. Elle y compromettrait 
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son avenir. Elle y perdrait son âme. (...) Sachons transformer les interrogations 

d'aujourd’hui en atouts pour demain. En recherchant résolument l'unité des 

Français. En confirmant notre attachement à une laïcité ouverte et généreuse 

telle que nous avons su l’inventer année après année. En faisant mieux vivre 

l’égalité des chances, l’esprit de tolérance, la solidarité. En menant résolument 

le combat pour les droits des femmes. En nous rassemblant autour des valeurs 

qui ont fait et qui font la France.‛[III]. 

Tendinţa spre oralitate ajunge la apogeu în discursul taxat drept populist 

prin excelenţă al președintelui Nicolas Sarkozy. Se statornicește cu tot mai multă 

certitudine ideea că anume președintele Nicolas Sarkozy este cel care a contribuit 

plenar la desacralizarea discursului politic francez. Imitarea discursului 

vulgar/popular, trunchierea frazei, practicarea unei sintaxe sărăcite de subordonate 

relative, vocabularul limitat, mai mult verbal decât nominal, și abuzul de repetiţii, 

profuziunea ocurenţelor pronumelui personal eu – sunt tot atâtea tehnici mânuite 

cu dibăcie și tenacitate de președintele Nicolas Sarkozy.  

„Ça résout pas le problème des bureaux d’études, car naturellement, si c’est un 

BPC, les études, elles sont déjà faites... et ça résout pas le problème des sous-

traitants... je veux leur dire qu’on les oubliera pas. (...) Dernier point, parce que 

dans la vie, il faut avoir un minimum de courage... Quand j’ai dit j’vais venir 

pour les voir car ça fait deux ans que j’suis pas venu... et j’avais dit que 

j’reviendrai tous les ans... (Il sourit)... Donc... euh... ça commençait à faire 

long... des années euh... (il écarte les bras) ... j’veux qu’vous compreniez que 

pour moi, c’est un plaisir de venir. Mais ça ne servait à rien que j’vienne avant 

qu’on ait ces décisions.‛ [IV]. 

Ultramediaticul președinte Nicolas Sarkozy este preocupat să transforme 

exerciţiul politic într-un exerciţiu de stil și imagine. În dorinţa impetuoasă de a 

seduce, această oralitate atinge, în momente de paroxism, până și dimensiunea 

dizgraţioasă a insultei (incidentul la Salonul de agricultură din 23 februarie 2008). 

Președintele N. Sarkozy mizează mult pe contactul cu auditoriul său, fapt 

ce denotă o prevalenţă a funcţiei fatice asupra funcţiei referenţiale a limbajului. 

Indicatori de tipul ‘je vais vous dire’, ‘écoutez’, ‘vous savez’ abundă în discursurle 

sale: 

„Vous savez j’ai eu bien des débats avec Jacques CHIRAC, j’ai eu bien des 

oppositions avec Jacques CHIRAC. (...) Sur le Front National, je vais vous dire 

une chose, je n’ai pas l’intention de prendre des leзons en la matiиre, car je 

veux combattre et le Front National et ceux qui font monter le Front National 

[V]. 

Écoutez, je n’ai jamais caché mon admiration du dynamisme américain [VI]. 
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C’est une France où la diversité des professions ne signifie pas la hiérarchie 

des destins et où, que vous soyez agriculteur ou médecin, artisan ou 

professeur, employé ou cadre, vous vous sentirez partie prenante d’un destin 

collectif et également considéré. 

C’est une France où l’Etat protège les citoyens au lieu de les suspecter et de les 

noyer sous des tracasseries inutiles. 

C’est une France où l’on a le droit de gagner sa vie, de progresser socialement, 

de transmettre son patrimoine à ses enfants sans qu’on vous le reproche. 

C’est une France qui sera capable de remercier ceux qui travaillent et qui 

entreprennent car ils sont les créateurs de la richesse collective. 

C’est une France dans laquelle tout ne sera pas écrit dès le départ, car l’Ecole 

de la République aura renoué avec l’égalité des chances.‛ [VII]. 

După eșecul electoral al lui Nicolas Sarkozy din 2012, noul președinte – 

François Hollande – se poziţionează ca un președinte „normal‛, această 

normalitate echivalând cu un comportament care se vrea constant și coerent, deci, 

opus comportamentului președintelui Sarkozy. Președintelui Hollande îi revine 

sarcina deloc ușoară de a-și consolida legitimitatea, de a-și construi credibilitatea și 

de a soluţiona problema lipsei de carismă. În acest sens, François Hollande aspiră 

spre retorica clasică practicată de François Mitterrand. Ajungem însă să constatăm 

că discursul efervescent al președintelui Nicolas Sarkozy este înlocuit de discursul 

în linie dreaptă al președintelui François Hollande. Președintele socialist 

aplatizează tonalitatea discursului, prin absenţa unor accente abil plasate și 

diluarea forţei sugestive a ideilor printr-o prestaţie discursivă discontinuă și 

jalonată cu reveniri, reformulări, parafrazări frecvente. Toate aceste aspecte 

estompează de fapt o neîncredere oricum sesizabilă a oratorului în forţa 

argumentativă a propriului său discurs. Damon Mayaffre califică acest discurs 

drept „discours de l’impuissance‛ (discursul neputinţei – trad. autor.) (France 

Culture). Exprimarea sinuoasă este mai evidentă în discursurile ad hoc ale lui 

François Hollande decât în discursurile/textele scrise pe care le rostește:  

„Si j’avais à donner –finalement, c’est mon rôle– un conseil à tous ceux qui 

veulent être mes successeurs, même s’il n’y en aura qu’un, peut-être, mais un 

jour, même s’il y en a qui ont déjà –un- exercé cette fonction, si j’ai un conseil à 

donner et je le fais avec l’expérience qui est la mienne, mais sans vouloir 

interférer dans les choix, c’est de bien comprendre que ce qui est regardé 

comme une prérogative du chef de l’Etat est en fait une garantie pour les 

Français, est en réalité une sécurité pour tous et donne à notre pays, la France, 

une possibilité d’agir, quand beaucoup de pays ne le peuvent pas. Et pas 

simplement parce qu’ils n’auraient pas la puissance.‛ [VIII]. 
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Se mai adaugă și un limbaj tehnic care e departe de a fi unul care incită la 

audiţie:  

„La TVA, quand j’ai été élu, en mai 2012, avait été portée par mon 

prédécesseur, Nicolas Sarkozy et par le gouvernement de François Fillon, à 

21,2%. La TVA était donc à 21,2%. J’ai annulé cette augmentation mais j’ai 

prévenu, j’ai dit : on l’annule parce qu’on ne veut pas peser sur la 

consommation des ménages, c’est 12 milliards qui devaient être prélevés ainsi. 

On a donc annulé cette augmentation de la TVA et on l’a reportée au 1er 

janvier 2014. Et le taux sera non de 21,2% mais de 20%. C’est déjà beaucoup 

pour le taux normal. On a relevé le taux intermédiaire de 7 à 10. Mais c’est 

moins que si ça avait été la décision précédente. Il n’empêche, c’est déjà 6 

milliards qui vont être pris. Vous me parlez du quotient familial : il touche 1,3 

million de familles. C’est déjà beaucoup sur les 30 millions qui peuvent être 

concernées.‛ [IX]. 

Un caz aparte – la nivel de Semnificant – reprezintă discursul președintei 

Frontului Naţional, Marine Le Pen. Diabolizat de precursorul său Jean-Marie Le 

Pen prin ancorarea pe eșichierul extremei drepte, discursul politic al Frontului 

Naţional a fost moștenit/însușit de Marine Le Pen pentru a fi remaniat, și anume 

pentru a fi normalizat. În ce anume a constat normalizarea discursului lepenist? S-a 

normalizat acesta oare în adevăratul sens al cuvântului? Autorii lucrării apărute în 

2015 „Marine Le Pen prise au mot. Décryptage du nouveau discours frontiste‛, profesorii 

Cécile Alduy și Stéphane Wahnich, au remarcat că  ※ un dédoublement du discours 

en deux argumentaires parallèles, l’un explicite, économique et rationnel, et l’autre, 

réservé à la base, xénophobe et pulsionnel, s’accompagne d’un doublage de mots 

apparemment neutres par un arrière plan idéologique tacite ». (o dedublare a 

discursului în două argumentarii paralele, unul explicit, economic și raţional, și 

celălalt rezervat la temeliile sale, xenofob și pulsional, este însoţită de o dublare a 

cuvintelor aparent neutre pe un fundalul ideologic tacit – trad. autor.){12]. Cu 

ajutorul tehnicii aluziei, Marine Le Pen reușește să proiecteze o umbră antisemită 

asupra atacurilor anticapitaliste și să investească cuvinte de uz cotidian cu 

încărcătură de veche tradiţie republicană (‘terre’, ‘famille’, ‘ancêtres’, etc.). O altă 

tehnică argumentativă exploatată în discursului lui Marine Le Pen, numită 

shopping ideologic si intelectual *13+, constă în preluarea cuvintelor evocatoare de 

factură republicană și popularea acestora cu un al doilea sens, acesta fiind 

contestabil și aluziv și dă curs unei interpretări politice tendenţioase.  
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Slogane republicane Accepţiuni frontiste curente 

Laicitate  armă împotriva imigranţilor 

 eradicare a prezenţei musulmane din 

spaţiul public 

comunităţi imigranţi non-europeni 

diversitatera culturilor diferenţialimul etnocultural moștenit de la 

Noua Dreaptă 

 

„Lutter contre le terrorisme islamiste ce n’est pas seulement apporter des 

réponses militaires ou de sécurité. C’est rappeler et réaffirmer nos principes: la 

laïcité, l’assimilation, l’Etat de droit *X+. 

Aujourd’hui, il est de bon ton chez nos politiques inconsistants d’invoquer le ※ 

vivre ensemble ‼ comme perspective ultime de tout projet collectif. C’est là la 

version de ceux qui n’ont rien d’autres à offrir qu’un alignement de destins 

individuels ou plus exactement ※ le vivre ensemble ‼ c’est l’autre nom de la 

coexistence pacifique de communautés différentes dont on espère que leurs 

antagonismes n’aboutiront pas au conflit. Le ※ vivre ensemble ‼ c’est la tarte à 

la crème des partisans de la société multiculturelle qui veulent cacher qu’une 

société multiculturelle tourne généralement à la société multi conflictuelle. 

Nous, nous sommes des partisans de la nation, de l’assimilation républicaine 

qui fait des Français de toutes origines les membres solidaires d’une seule 

communauté, la communauté nationale.‛ [XI]. 

În plus, Marine Le Pen renunţă la sloganul învechit și supărător ‘preferinţă 

naţională’ și îl înlocuiește cu altul mai energic ‘prioritate naţională’:  

„Et parce que nous sommes guidés par le souci permanent d’assurer le bien-

être de notre peuple, nous appliquerons le principe de priorité aux Français 

dans l’accès à l’emploi, au logement et dans l’attribution d’aides sociales.‛ 

[XII].  

Pentru a-și atrage noi simpatizanţi, președinta Frontului Naţional recurge 

la termeni care îi sunt străini sau care conţin o conotaţie negativă pentru doctrina 

sa: ‘droits des femmes’, ‘droits de l’homme’, ‘nationalisations’, ‘services public’, 

‘protection sociale’, ‘fonctionnaires’ și chiar adjectivul ‘républicain’ – or acești 

termeni sunt de o legitimitate morală pozitivă și deci au priză la public.  

În consecinţă, se observă că oscilaţia discursului lepenist între 

normalizare/dediabolizare și poziţionare anti-sistem duce la o interferenţă parţială 

a segmentului de electorat al Frontului naţional cu cel al partidului Les 

Républicains condus de Nicolas Sarkozy. Conţinutul (Semnificatul) discursului 
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politic lepenist rămâne a fi identic cu cel al precursorului Jean-Marie Le Pen, se 

atenuează doar radicalismul în exprimare (Semnificantul).  

Ca macrosemn, o înţelegere autentică a discursului politic se dovedește a fi 

posibilă doar în condiţiile unei cunoașteri a imaginarului politic și a formelor sale 

de exteriorizare în contexte politice concrete. În etapele ce urmează în cadrul 

cercetării noastre ne propunem să studiem dimensiunile Semnificatului și 

Referentului.  

În concluzie, este necesar de evidenţiat faptul că desacralizarea discursului 

politic este condiţionată de desacralizarea puterii politice, într-un moment istoric 

când politicul își pierde din conţinutul ideologic, iar discursul instituţional se 

transformă într-o limbă de lemn. Instituţiile publice nu mai sunt apte să asigure 

legitimitate și credibilitate suficientă pentru reprezentanţii săi, iar aceștia au găsit 

soluţia în propriul capital de simpatie pe care și-l acumulează participând la 

emisiuni de televiziune, radiofonice, scriind cărţi egocentrice, asigurându-și 

vizibilitatea pe reţele de socializare, bloguri, în cluburi proprii, think-tank-uri – 

activităţi discursive care sunt de fapt strategii vizând o existenţă individuală în 

sfera politicului (Le Bart). Actanţii politici se angajează într-un proces de 

individualizare a legitimităţii politice în care sunt preocupaţi de vizibilitatea lor pe 

scena politică și de punerea în scenă a propriilor discursuri. Forţa referenţială a 

discursului politic este eclipsată de funcţia sa fatică, producându-se astfel un 

decalaj între Semnificantul și Semnificatul discursului politic. Acest decalaj duce, în 

termeni semiotici, la desacralizarea discursului politic, iar în termeni de teorie a 

argumentării, la subminarea/pierderea credibilităţii discursului politic, care în 

cazuri mai fericite se exprimă printr-o atitudine mai circumspectă din partea 

destinatarului-instanţă civică. 

Tirania fenomenului Moi, Ici, Maintenant își urzește efectul: în pofida unei 

false transparenţe, discursul politic devine tot mai mult o limbă străină pentru 

destinatarul-instanţă civică. Sperăm că demersul semiotic poate servi drept 

instrument pentru decorticarea și respectiv înţelegerea autentică a discursului 

politic ca macrosemn. 
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Semiotic Aspects Concerning the Deconsecration and Dediabolisation  

of the French Political Discourse 

 

Abstract: This article includes a research into the phenomena of deconsecration and dediabolisation 

that are regarded as the landmarks of the contemporary French political discourse. We departed from 

the tetradic scheme of the sign elaborated by the Belgian semiotician Jean-Marie Klinkenberg and 

applied the characteristics of the political discourse to the said scheme. In this article, we entail upon 

the dimensions of the Stimulus and the Significant. We have reached the conclusion that the gap 

between the Significant and the Signified is on the increase, with the phatic function prevailing over 

the referential one. The political discourse is growing more encrypted and a semiotic approach to its 

essence would largely facilitate the genuine awareness of the current political events. 

Key-words: political discourse, macrosign, the Stimulus, the Significant, deconsecration, 

dediabolisation.  
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1. Introduction 

It is well-known that languages represent the product of history, and 

especially of the nations that speak it. As far as specialized languages or registers 

are concerned, they also bear the marks of social interactions, of their 

environments, and also of the professionals from the respective fields, who use 

them on a daily basis. For instance, by their very nature, legal languages, such as 

legal English, have universal and rhetorical features and statements are made in 

such a way so that cases can be interpreted and judged fairly and consistently.  

As far as contemporary legal English is concerned, it was deeply and 

continuously influenced by Latin, across centuries, especially at the level of the 

learned sphere. It is also noteworthy that, due to the expansion of the Roman 

Empire (which peaked at the beginning of the first millennia AD and then slowly 

faded away), Latin represented the common language of justice. Moreover, it left 

its imprint on almost all major European contemporary languages, which makes it 

the mother tongue of European cultures (Clackson and Horrocks, 2007).  

The collapse of the Roman Empire did not entail Latin’ loss of influence, 

as, in the next centuries, from the Middle Ages to the Reformation period, it 

became the language of scientists, priests, monks and educators. Moreover, it also 

had a notable influence in the evolution of law in other countries (see Tiersma, 

1999). Such an instance is represented by the British law (or the common law) 

which, even if it is not based on Roman law, still bears the marks of Latin in terms 

of concepts, syntactic style, oratory style and vocabulary. Contemporary legal 

English abounds in quotations, expressions and maxims (Sacco, 1999: 177). A 

considerable amount of English legal terms, such as testament, agreement, 

demonstrate, testify, come from Latin but have undergone an Anglicization process 

(see Tiersma, 1999: 26-7). It is noteworthy that, while some Latin terms are 

commonly used in the general register, other Latin words occur in specialized 

contexts (e.g. law, science, and academia). Although regarded as a dead language, 

Latin remains very alive as a significant language, especially in technical 

references/texts. The abundant use of the Latin expressions and abbreviations 

hinders the understanding of the legal text. Therefore, knowledge of the meaning 
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of these Latin terms is mandatory when it comes to the interpretation or translation 

of such texts.  

 

2. Case study: Analysis of the Refugee Convention (1951) 

Today, Latin terms are used in legal writings, such as Laws, Acts, 

Conventions, Agreements, Contracts, Treaties, and court records. In order to 

highlight the importance of Latin in legal texts, this paper deals with the analysis 

of the Latin terms extracted from an international convention, i.e. The Refugee 

Convention, 1951 (The Travaux Preparatoires analysed with a commentary by Dr. 

Paul Weis). We chose this text because it abounds in Latin terminology and also 

because of the present interest in this topic at the international level, interest 

triggered by the massive flows of refugees from third world countries, heading 

towards European developed states. For the purpose of our research, we first 

analyzed the text by means of an online text analysis tool, i.e. Text Analyzer 

(http://textalyser.net/), which provided us with detailed statistics of the Refugee 

Convention, 1951 in terms of word count, number of characters, sentence count, and 

syllable count. The data provided by Text Analyzer reveal the following general 

features:  

 

Text Analyzer Results 

Number of characters (including spaces) : 1153311 

Number of characters (without spaces) : 934041 

Number of words : 185835 

Lexical Density : 4.2113 

Number of sentences : 8658 

Number of syllables : 321162 

 

Source: Table provided by Text Analyzer  

(https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp) 

 

The table above reveals that, in terms of lexical density, the Refugee 

Convention of 1951 has a considerable length (8,658 sentences or 1,153,311 

characters) and its lexical density is quite high (4.2113), which makes it difficult to 

read and understand.  

As far as the occurrence of Latin words is concerned, our analysis shows 

the presence of the following Latin words and phrases: de jure, de facto, ad hoc, ex 

officio, inter alia, ceteris paribus, sui generis, a fortiori, bona fide, lex specialis, ab intestate, 

lex fori, jus soli, lex loci, locus regit actum, ab intestato, cautio judicatum solvi, inter 

paribus, jus sanguinis, ipso facto, de persona, habeas corpus, ultima ratio, a contrario, sub 
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judice, prima facie. In the following section, we are going to discuss each of these 

Latin words/ expressions, with a focus on their use, sense and occurrence in 

context. For the purpose of our analysis, as far as the translation of these Latin 

words/ expressions is concerned, we used the online Cambridge Dictionary and the 

online Oxford Dictionary. Where the translation of these Latin words/ expressions 

was not available in the aforementioned dictionaries, we turned to the online 

Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary or to other reliable online translation 

sources, such as the online Latin Dictionary – Where Latin Meets English –, or the 

online Durhaime’s Law Dictionary. 

The fist two Latin expressions present in the analyzed text are the pair de 

jure and de facto. According to the online Cambridge Dictionary, ‚de jure‛ is defined 

as ‚having a right or existence as stated by law‛. In its turn, online Oxford 

Dictionary defines this Latin expression as ‚according to rightful entitlement or 

claim; by right‛. Both dictionaries, mention that this expression can be used as an 

adjective or as an adverb. ‚De jure‛ is used eight times in the Refugee Convention of 

1951, both as an adjective and as an adverb:  

„(<) the Secretary-General recommended the conclusion of an international 

convention concerning the legal status of stateless persons, whether de jure or 

de facto, which would not entail abrogation of existing agreements‛. (p. 10) 

„In favour of this idea the following arguments may be advanced: the position 

of a de jure or de facto stateless refugee is abnormal and should not be regarded 

as permanent.‛ (p. 246) 

„Any exceptional measure (<) shall not be applied to refugees who are de jure 

nationals of the said State (<)‛. (p. 48) 

In its turn, the Latin expression ‚de facto‛ occurs eleven times in this 

Convention and it is also used with adjectival and adverbial meaning:  

„Refugees and stateless persons always found themselves in a de facto position 

before finding themselves in a de jure position‛ (p. 88); ‚The French 

Government (<) extended to all Spanish refugees, whether stateless de facto or 

de jure (<)‛ (p. 72);  

„In the practice of international law there were two types of reciprocity, 

legislative, diplomatic or regulated by treaty, and de facto‛. (p. 41). 

The online Cambridge Dictionary defines this Latin expression as an 

adjective or adverb bearing the meaning „existing in fact, although perhaps not 

intended, legal, or accepted‛. The online Oxford Dictionary also defines it as an 

adverb, meaning „in fact, whether by right or not‛ or as an adjective, meaning 

„existing or holding a specified position in fact but not necessarily by legal right‛. 

Therefore, in this legal context (the Refugee Convention of 1951) both expressions, 
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i.e. „de jure‛ and „de facto‛, are used instead of „in law‛ and „in practice‛, 

respectively, usually in contrastive contexts. These two expressions pose no 

translation issue as far as the translator knows their Latin meaning.  

The Latin expression „ad hoc‛ is used extremely often in the analyzed 

Convention, i.e. 132 times. However, it is used only with adjectival function and in 

the same context: „the ad hoc Committee‛. The online Cambridge Dictionary defines 

it as „made or happening only for a particular purpose or need, not planned before 

it happens‛ and it notes that it has an adjectival meaning; on the other hand, the 

online Oxford Dictionary defines it as ‚Created or done for a particular purpose as 

necessary‛ and it mentions that this expression has both an adverbial and an 

adjectival function. When translating the text, we would recommend the use of a 

relative clause if the translator does not want to keep the Latin expression in the 

target language: „the Committee established for the respective particular purpose‛. 

Another Latin expression, used twice in the analyzed Convention, is „ex 

officio‛. According to the online Cambridge Dictionary, it may be used both as an 

adjective and as an adverb, with the following meaning: „because of a person's 

position in a formal group‛. The online Oxford Dictionary also notes that this Latin 

expression can be used as an adjective or as an adverb and that it means ‚by virtue 

of one's position or status‛. In the Refugee Convention of 1951, this expression is 

used in the first context as an adjective („the Representative of Canada, as ex officio 

Chairman‛ – p. 12) and in the second context it has an adverbial value: „it has to be 

accorded to them ex officio‛ (p. 107). If the translator does not want to keep this 

Latin expression in the target language, we recommend the use of a relative clause 

or a translator’s note in the first context that explains the ex officio status of the 

position of Chairman; as far as the second context is concerned, we also 

recommend the insertion of the explanation provided by the dictionary (e.g. „it has 

to be accorded to them by virtue of one's position or status‛).  

The Latin expression „inter alia‛, used eight times in the analyzed 

Convention, is explained by the two dictionaries (i.e. the online Cambridge 

Dictionary and the online Oxford Dictionary) in an identical way, i.e. an adverb 

bearing the meaning „among other things‛. The contexts of the Convention reveal 

the same meaning: „He stated, inter alia‛ (p. 35); „The Preamble, by referring to the 

international nature of the refugee problem which has, inter alia, been affirmed in 

General Assembly Resolution‛ (p. 32). If the translator does not wish to use this 

Latin expression in the target language, he/she can use the explanation provided 

by the dictionary (e.g. „among other things‛). 

A very interesting Latin expression, which posed some translation 

problems, is represented by „ceteris paribus‛, used twice in the Refugee Convention of 

1951. We did not find this expression in the online Cambridge Dictionary. On the 

other hand, according to the online Oxford Dictionary, this expression dates from 
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the early 17th century and it comes from modern Latin. Moreover, it also mentions 

that „ceteris paribus‛ is used as an adverb in formal contexts with the following 

meaning: „with other conditions remaining the same; other things being equal‛. It 

is noteworthy that, in the Refugee Convention of 1951, this Latin expression is used, 

in both contexts, with an adjectival function: „(<) the treatment of refugees should 

correspond to that granted to other aliens ceteris paribus‛ (p. 38); „the treatment 

shall correspond to that granted to other aliens ceteris paribus‛ (p. 82). The 

translation problem raised in this case regards the conversion process from the 

adverbial to the adjectival function of „ceteris paribus‛. In this respect, we would 

recommend the translation by means of a relative clause, i.e. ‚aliens whose other 

conditions remain the same‛.  

The Latin expression „sui generis‛, used only once in the analyzed 

Convention, is not defined by the online Cambridge Dictionary. However, the online 

Oxford Dictionary defines it as an adjective that bears the meaning ‚unique‛. In the 

Refugee Convention of 1951, the expression occurs in the following context, with the 

same meaning explained by the online Oxford Dictionary: „It is defensible to argue 

that this would not be the case since refugees are aliens sui generis‛ (p. 47). The 

translator can replace this Latin term with the adjective „unique‛ if he/she does not 

want to keep it in the target language. 

As far as the Latin expression „a fortiori‛ is concerned, used only once in 

the aforementioned Convention, the online Cambridge Dictionary defined it as an 

adjective or adverb, with the meaning „for an even stronger reason‛. In its turn, 

the online Oxford Dictionary also mentions that it is „an adjective and an adverb 

used to express a conclusion for which there is stronger evidence than for a 

previously accepted one‛. The context of the Convention reveals that this 

expression is used as an adverb: „If this rule is to be applied in time of war, a 

similar rule must a fortiori be applied in time of peace‛ (p. 49). The translation of 

this term raises no difficulty as long as the translator knows its meaning. 

The Latin expression „bona fide‛ is widely used in the Refugee Convention of 

1951, i.e. 27 times. According to the online Cambridge Dictionary, this expression is 

either an adjective that bears the meaning „real, not false‛, or a noun used in 

specialized law with the meaning „good or sincere intentions‛. It is noteworthy 

that the online Oxford Dictionary defines it as an adjective, referring to something 

„genuine; real‛ and as an adverb used in legal context with the meaning „without 

intention to deceive‛. In the analyzed Convention, „bona fide‛ occurs as a noun 

(„The question of bona fide raised that of a new definition‛, p. 51) and as an 

adjective‚ in the case of a refugee who is a bona fide seafarer (p. 62); „whether they 

were bona fide refugees‛ - p. 63). If the translator knows its meaning, he/she should 

have no problem in translating the text. If he/she does not want to keep this Latin 
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term in the target language, he/she can use the adjective „genuine‛ and the noun 

phrase „good/sincere intentions‛. 

As far as the expression ‚ab intestato‛ is concerned, it was used twice in the 

Convention. We did not find its definition in the online Cambridge Dictionary. 

Nevertheless, according to the online Oxford Dictionary, this expression comes from 

classical Latin and it entered the English language via the French legal language, in 

the early 17th century. Nowadays it is used in legal contexts as an adverb with the 

following meaning: ‚from an intestate person, by intestacy (used with reference to 

matters of succession or inheritance)‛. In the aforementioned Convention, „ab 

intestato‛ also occurs as an adverb bearing the meaning explained by the online 

Oxford Dictionary: „Family law, in particular the celebration and dissolution of 

marriages of refugees and the law respecting successions, whether ab intestato or 

under a will, shall be governed by the rules concerning substance.‛ (p. 80). If the 

translator does not want to keep this Latin expression in the target language, 

he/she should insert a translator’s note below the text, in order to explain its 

meaning. 

The expression „lex fori‛, used only once in the Convention, is not defined 

by the online Cambridge Dictionary. On the other hand, the online Oxford Dictionary 

explains it as a mass noun originating from Latin, law of the court, referring to „the 

law of the country in which an action is brought‛. This meaning is also revealed by 

the context of the Convention: „Similarly, courts will be competent to decree 

divorces in accordance with the lex fori establishing the conditions for divorce‛ (p. 

65). In our opinion, this Latin expression poses no difficulty as long as the 

translator knows its meaning and he/she can replace it with the explanation 

provided by the dictionary if he/she does not want to keep it in the target 

language.  

As far as the Latin expression „jus soli‛ is concerned, which occurs four 

times in the analyzed Convention, we did not find its definition in the two 

dictionaries (i.e. the online Cambridge Dictionary and the online Oxford Dictionary). 

However, we turned to the Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary, which defines it 

as „a rule that the citizenship of a child is determined by the place of its birth (right 

of the soil)‛. Therefore, according to this dictionary, „jus soli‛ is used as a noun. In 

the first three contexts of the Convention, this expression occurs as a noun, with 

the meaning explained by the aforementioned dictionary: „the dissolution of 

marriage was governed by the rules of jus soli‛ (p. 68); „whose laws are based on 

the jus soli‛ (p. 102); „laws were based on jus soli‛ (p. 103). However, the fourth 

context raises several translation problems as, this time, the expression is used with 

an adjectival meaning: ‚particularly if they have the nationality of the country of 

residence as will be the case for the children born in the country in jus soli 

countries‛ (p. 122). For the purpose of a correct translation, we would recommend 
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the use of a relative clause in order to convey the appropriate meaning of „jus soli‛, 

in the above-mentioned context: „in countries where the citizenship of a child is 

determined by the place of its birth‛.  

The Latin expression „lex loci‛, used once in the Refugee Convention of 1951, 

is not defined by the online Cambridge Dictionary. However, according to the online 

Oxford Dictionary, this expression is a mass noun used in legal contexts with the 

following meaning: „the law of the country in which a transaction is performed, a 

tort is committed, or a property is situated; law of the place‛. The context of the 

Convention reveals the same meaning: „in practice, all details of form in the matter 

of marriage were governed in civilized countries by the lex loci‛ (p. 68). In our 

opinion, this term raises no translation difficulty and it can be replaced by the 

expression „the law of the place‛. 

In its turn, the expression „locus regit actum‛, which occurs three times in 

the Convention, is not defined by any of the already aforementioned dictionaries 

(i.e. the online Cambridge Dictionary, the online Oxford Dictionary or the Merriam-

Webster’s Learner’s Dictionary). Nevertheless, we found its definition (as a noun) in 

Durhaime’s Law Dictionary, as ‚the law of the place where the facts occurred‛. In the 

Refugee Convention of 1951, this expression appears in the following context, as a 

noun: ‚The principle of locus regit actum in reality merely sanctioned a privilege 

granted by the State‛ (p. 68). As long as the translator is familiar with the meaning 

of this Latin expression, he/she should have no problem in translating the text. 

Moreover, he/she can replace it with the explanation provided by the dictionary if 

he/she does not want to keep it in the target language. 

Very difficult translation problems were raised by the Latin expression 

„cautio judicatum solvi‛, which appears in the Convention in sixteen contexts. The 

difficulties were especially posed by the fact that it was very difficult to find a 

reliable source that explains the meaning of this expression, as we did not find it in 

any dictionary. However, we found its explanation in a book belonging to the legal 

literature, i.e. The Costs and Funding of Civil Litigation: A Comparative Perspective, by 

Christopher Hodges, Stefan Vogenauer and Magdalena Tulibacka (2010): ‚The 

caution for securities to be deposited by the claimant specifically for his counsel’s 

cost. It is known as the cautio judicatum solvi request.‛ (p. 511-512). From a 

morphological perspective, in all fourteen contexts of the Convention, this 

expression is used as a noun (e.g. „They shall be exempt from cautio judicatum 

solvi‛, (p. 94); „the obligation to furnish cautio judicatum solvi, p. 95). 

In its turn, „inter paribus‛, used in only one context, in the Refugee 

Convention of 1951, is not defined by any of the aforementioned dictionaries. 

However, we found the explanation of the two terms of this expression, separately. 

Thus, the word „inter‛ is defined by the online Cambridge Dictionary as a prefix 

„used to form adjectives meaning ‘between or among the people, things, or places 
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mentioned’ ‛. In its turn, the online Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary also 

defines it as a prefix with the following meanings: „between; among; together‛; 

„involving two or more‛; „reciprocal, reciprocally‛; „located between‛; „carried on 

between‛; „occurring between, intervening‛; „shared by, involving, or derived 

from two or more‛; „between the limits of, within‛; „existing between‛. In its turn, 

the word „paribus‛ posed some translation problems, as it was very difficult to 

find its definition or explanation from a reliable source. Fortunately, we found it in 

the online Latin Dictionary – Where Latin Meets English, as follows: „paribus – 

Ablative form of par‛, where par means „equal, like‛. From this on, it was quite 

easy to resume our research in the two main dictionaries, the online Oxford 

Dictionary and the online Cambridge Dictionary. The Latin word „par‛ is defined by 

the online Cambridge Dictionary as a noun meaning ‚the same as or equal to 

someone or something; the usual standard or condition‛. In its turn, according to 

the online Oxford Dictionary, this word dates from the late 16th century (in the 

sense ‘equality of value or standing’) and it means „equal, also equality‛. In the 

Convention, this expression occurs in the following context: „Once the Convention 

had been ratified, it would come into force inter paribus‛ (p. 96). For the purpose of 

an appropriate translation, we would recommend the following translation: 

„among equals‛ or „among equal parties‛.  

As far as „jus sanguinis‛ is concerned, we did not find its definition in the 

online Cambridge Dictionary or in the online Oxford Dictionary. However, the online 

Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary defines it as a noun referring to „a rule that a 

child's citizenship is determined by its parents' citizenship (law of the blood)‛. In 

the Refugee Convention of 1951, it appears once, in the following context: ‚(<) 

between countries whose nationality laws are based on the jus sanguinis‛ (p. 102). 

Therefore, once the explanation is provided, this expression does not pose any 

special translation issue. 

The Latin expression „ipso facto‛, which appears five times in the analyzed 

Convention, is defined by the online Cambridge Dictionary as an adverb „used to 

say that it is reasonable to state or believe something based on facts that are 

already known‛. In its turn, according to the online Oxford Dictionary, this 

expression is an adverb bearing the meaning ‚by that very fact or act‛. As far as 

the Refugee Convention of 1951 is concerned, in four contexts, this expression is used 

as an adverb; this poses no translation issue, once the explanation is provided by 

the dictionary. Such contexts are: „these persons shall ipso facto be entitled to the 

benefits of this Convention‛ (p. 7); „Such agreements are ipso facto to be applied to 

refugees‛ (p. 137). However, issues arise when the expression is used as an 

adjective: „The intention of paragraph 3 of Article 19 was of course, to extend such 

benefits to refugees ipso facto, without any special provisions to that end‛ (p. 135). 

In this case, in order to convey an appropriate meaning, we recommend the 
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translation of this expression by means of a relative clause: „refugees that are 

considered as such based on already known facts‛.  

The expression „de persona‛ occurs in only one context in the Convention: 

„Sometimes the orders are due to an error de persona‛ (p. 203). We did not find this 

expression in any of the aforementioned dictionaries. However, since „de‛ is 

translated by the English preposition „of‛, we looked only for the noun „persona‛. 

This noun is explained by the online Cambridge Dictionary as „the particular type of 

character that a person seems to have and that is often different from their real or 

private character‛. In its turn, the online Oxford Dictionary defines this noun, dating 

from the early 20th century, in the following way: „(noun) the aspect of someone's 

character that is presented to or perceived by others‛; ‚a role or character adopted 

by an author or an actor‛. In this case, we would recommend the translation 

„Sometimes the orders are due to an error of person‛. 

The Latin expression ‚habeas corpus‛, used twice in the Convention, is 

defined by the online Cambridge Dictionary as ‚a legal order that states that a 

person in prison must appear before and be judged by a court of law before he or 

she can be forced by law to stay in prison‛. In its turn, according to the online 

Oxford Dictionary, „habeas corpus‛ is a mass noun, used in legal contexts; it dates 

from late Middle English and its literal meaning is „you shall have the body (in 

court)‛. It refers to „a writ requiring a person under arrest to be brought before a 

judge or into court, especially to secure the person's release unless lawful grounds 

are shown for their detention‛. As far as the Refugee Convention of 1951 is 

concerned, habeas corpus occurs in the following contexts: „When a writ of habeas 

corpus had been obtained, the judge dealing with the case decided whether the 

expulsion order had been legal or not‛ (p. 206); „There is also the remedy of habeas 

corpus, which is accessible to the alien‛ (p. 221). When translating it (if the 

translator does not want to keep the Latin term in the target language), in order to 

convey the appropriate meaning, we would recommend the insertion of an 

explanation (translator’s note), such as: „habeas corpus makes reference to a legal 

order requiring a person under arrest to be brought before a judge or into court, 

especially to secure the person's release unless lawful grounds are shown for their 

detention‛. 

Regarding the expression „ultima ratio‛, used once in the Convention 

(States would have to undertake not to resort to the ultima ratio of expulsion (<) - 

p. 207), we did not find its definition in the online Oxford Dictionary or in the online 

Cambridge Dictionary. However, the Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary defines it 

as ‚the final argument; also; the last resort (as force)‛. In terms of translation, if the 

translator does not wish to preserve this Latin term in the target language, we 

recommend the use of the explanation provided by the dictionary (e.g. „the last 

resort‛). 
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Another Latin expression that we found in the text of the Convention is „a 

contrario‛ (used twice). Although the online Cambridge Dictionary does not define it, 

according to the online Oxford Dictionary, this expression is an adverb used in law 

and logic, dating from the late 16th century and bearing the following meaning:  ‚1. 

from a contrary position; by dint of opposition or antagonism. 2. conversely, 

contrariwise; vice versa‛. As far as the Convention is concerned, in the first 

context, this expression is also used as an adverb: „certain jurists would interpret 

the text a contrario‛ (p. 223). This context raises no translation issue. In the second 

context, this Latin expression is converted into an adjective: „a hastily drafted 

formula which would not cover all possible cases and which could, moreover, lend 

itself to interpretation a contrario‛ (p. 223).  

The expression „sub judice‛ is used only once in the text under discussion: 

„a refugee would not be expelled while his case was sub judice‛ (p. 229). It is both 

defined by the online Cambridge Dictionary and by the online Oxford Dictionary as 

an adjective employed in legal contexts, with the following meaning: „being 

studied or decided in a law court at the present time‛ (the online Cambridge 

Dictionary); „under judicial consideration and therefore prohibited from public 

discussion elsewhere‛ (the online Oxford Dictionary). From our perspective, this 

Latin expression raises no translation issues as long as the translator clarifies its 

meaning.  

As far as the expression „prima facie‛ is concerned, it is used twice in the 

Convention, as an adverb, in similar contexts: „not only the facts should be 

established prima facie to the satisfaction of the country receiving the request for 

extradition‛ (p. 238); „Most treaties of that kind specified that not only should the 

fact be established prima facie to the satisfaction of the country‛ (p. 245). The online 

Cambridge Dictionary defines it as an adjective, bearing the meaning „at first sight (= 

based on what seems to be the truth when first seen or heard)‛. In its turn, the 

online Oxford Dictionary defines it as an adverb and an adjective, used in legal 

contexts, with the following meaning: „based on the first impression; accepted as 

correct until proved otherwise‛. The former dictionary mentions that this 

expression is made of two words, i.e. the adjective primus (first) and the feminine 

noun facies (face). Therefore, this term is used when describing the apparent nature 

of something, the initial observations. As a legal term, this construction refers to a 

fact assumed as being true, in the absence of showing the contrary. (Lazăr 

Emanuel, 1999).  As far as the translation is concerned, if the translator does not 

wish to keep it in the target language, we recommend the insertion of one of the 

explanations provided by the dictionaries. 

The last two Latin expressions used in the Refugee Convention of 1951 are 

„lex generalis‛ (used once) and „lex specialis‛ (used twice). These two terms are not 

defined by the online Oxford Dictionary and by the online Cambridge Dictionary. 
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Nevertheless, the Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary defines „lex generalis‛ as a 

term used in Roman and civil law, referring to ‚a law of general application as 

contrasted with one applicable to a particular person‛. As far as „lex specialis‛ is 

concerned, it was very difficult to find its explanation from a reliable source, as we 

did not find it in any of the aforementioned dictionaries (i.e. Merriam-Webster’s 

Learner’s Dictionary, the online Oxford Dictionary and the online Cambridge 

Dictionary). However, we found it on a website specialized in the explanation of 

legal terms (http://definitions.uslegal.com/l/lex-specialis/): „Lex specialis is a Latin 

phrase which means „law governing a specific subject matter‛. It comes from the 

legal maxim „lex specialis derogat legi generali‛. This doctrine relates to the 

interpretation of laws. It can apply in both domestic and international law contexts. 

The doctrine states that a law governing a specific subject matter overrides a law 

that only governs general matters. As far as the Convention is concerned, these two 

Latin expressions appear in the following contexts: „the Committee had favoured 

the idea that the new Convention should exist alongside the previous Conventions, 

the new Convention to represent the lex generalis and the previous Conventions the 

lex specialis‛ (p. 262); „it can be argued that they remain bound by the former 

Convention (<) as the lex specialis‛ (p. 58). Therefore, the explanation provided by 

the website Definitions.uslegal.com can be fully applied to these two contexts, if the 

translator wants to replace these Latin terms in the target language. 

3. Conclusions: Advantages and Disadvantages of Using Latin 

As we have just seen, legal texts still use Latin terms and expressions. It is 

natural to think that this use facilitates international cooperation between states. 

When it comes to the interpretation and/ or translation of such texts, the reader or 

the translator is often hindered by the abundance of Latin legal terms that he/she 

has to look up in legal and even Latin dictionaries, as we did. The analysis 

conducted in this paper reveals that ordinary Latin is sometimes of little or no help 

in understanding Latin expressions in legal documents. A term or phrase can have 

a purely technical meaning; in this case, a (legal) dictionary (such as those 

mentioned in this paper) or another reliable source from the legal literature can 

provide more information about it. A good example is the phrase habeas corpus. 

Literally, it means you may have the body. However, this Latin legal expression, 

which we have also analyzed in our paper, makes reference to a legal document, 

i.e. a writ, whose purpose is to bring a prisoner before the court in order to clarify 

the legality of detaining him (Mayrand, 1994: 171).  

The Anglo-American legal language literature abounds in legal Latin 

terminology. In this respect, in their description of legal Latin, Heikki and Mattila 

(2006) used the phrase „lingua franca of the world’s lawyers‛. This is due to the fact 
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that, over recent decades, legal Latin terminology has played a key role in terms of 

reciprocal message understanding between legal professions.  

Translation occupies „an integral part in the interaction between law and 

other fields‛, between different nations and cultures (Popescu, 2012: 114). As 

highlighted by our analysis, the use of legal Latin in the target language eliminates 

translation problems and linguistic disagreements. Nevertheless, there are 

situations when it is not easy to understand the Latin words/ expressions from 

legal texts, especially when it comes to communication at international level, i.e. 

between two or more states. This is caused by the fact that the same expressions 

and maxims, as those used in the UK and the US, are not used in all countries, and 

their meaning is not necessarily the same. Thus, for the purpose of an accurate 

translation, where necessary, the translator should introduce some explanatory 

notes for the respective Latin terms and maxims. In this case, the translator (or 

even the reader of such a legal text), should have knowledge of legal Latin or 

he/she should conduct a thorough research of the Latin terminology encountered 

in the respective text. 
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Legal Latin Words and Phrases Still in Practice Today 

 

Abstract: It is widely acknowledged that every language is the result of history; its never-ending 

transformation is triggered not only by the history of the people who speak it, but also by human 

progress and by shifts of regional and even global powers. In this respect, taking into account the 

social, technological and political events from the recent decades, which led especially to the 

proliferation of the Anglo-American culture and civilization, the English language has undeniably 

become the language of communication at the international level. Moreover, the main feature of our 

modern society is the spread of multilingualism and specialized languages, such as legal language, 

economic language, technical language, medical language, etc. However, it is noteworthy that the 

contemporary English legal language is more than the result of social interactions against a certain 

(legal) background. On the one hand, it is shaped by the legal professionals (such as judges, lawyers, 

barristers, counselors etc.) who use it on a daily basis. On the other hand, it was modeled by a 

centuries-long troubled history, marked by invasions, raiders and conquests (i.e. Anglo-Saxon 

invaders, Roman conquest, Scandinavian raiders and Norman Conquest). In this regard, we may 

state that the very elements that created the English nation also have deeply influenced the English 

language. The aim of this paper is to emphasize the key role played by Latin in shaping the English 

legal language. Across the past centuries, especially as far as Europe is concerned, Latin was used as a 

lingua franca, deeply influencing almost all European cultures and languages. Furthermore, due to 

the expansion of the Roman Empire (which peaked at the beginning of the first millennia AD and 

then slowly faded away), Latin represented the common language of justice. Although Latin is no 

longer a lingua franca, being replaced nowadays by other modern languages such as English, French, 

German and Spanish, it has left its traces on the cotemporary English legal language, in terms of 

style, vocabulary and register. 

Keywords: Latin, English, legal language, history, law. 
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THE IMPORTANCE OF LATIN IN JUDICIAL ITALIAN 

1. Introduction 

Latin was, for centuries, the language of Europe, a language which spread 

quicly on the territories dominated by the Roman Empire, eliminating the use of 

the corresponding local languages not only in the public, but also in the private 

space. Most documents were written in Latin between the Xth and the XIIIth 

centuries, and the XIIth century was particularly important for the  development of 

the Roman law, both as a result of the Bologna School of Lexicographers and of the 

strong influence of the Sacred Roman Empire.  

The Latin language survived for a long period of time, being used to 

express cultural, philosophical and religious ideas. The XXIst century mentions 

Latin only in relation to the European languages it influenced, contaminated and 

enriched. Although Latin is now a dead language, impossible to use in everyday 

life, it has nevertheless been preserved in a series of domain specific languages, the 

Italian judicial domain being very well represented in this respect. The persistence 

of Latin in the judicial domain was favoured by the use of this language in the 

administrative documents specific to the Middle Ages (certain words denoting 

positions in the Italian administration, e.g. console - consule(m) and podesta - 

protestate(m), were borrowed from Latin). Although the Italian legal language has 

been consolidated along the centuries, Latin still plays an important part in the 

Italian judicial domain due to the terminology and to the specific sintagms, 

expressions and fixed lexical patterns used. This domain, more than any other, 

preserves the constant use of  Latin and reflects a series of practices, traditions and 

rules developed along the centuries. This explains why the Italian judicial language 

is regarded as rigid and conservative by many specialsists in the field.  

2. The use of Latin in Italian judicial texts  

Any legal system is the result of a complex socio-political background 

adapted to the history and habits of a specific ethnic group or nation. This complex 

structure is hardly, if ever, identic in two countries, even if the corresponding legal 

systems have common origins. 

Judicial Italian is the result of secular historical traditions, numerous terms 

and expressions which originated in the Roman Law being still used nowadays.  It 
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has various sources, but an important part of judicial Italian is represented by the 

Latin maxims and terms used in judicial texts and procedures.    

In fact, such Latin terms and expressions are often selected in order to 

appropriately refer to specific judicial issues. They are included in the judicial 

terminology and are used not only in Italian, but also in Spanish, French and 

English in order to express a legal concept and to facilitate the jurists’, the notaries’ 

and the legal operators’/consultants’ activity.  

Analysing the most reccurent Latin expressions found in such judicial texts 

as special powers of attorney, contracts, proxies a.s.o., the fact could be noticed that 

the expressions analysed illustrate the legal concepts and realities envisaged better. 

Examples such as: ad litteram, in primis, a posteriori, ad honores, alter ego, iter, latu 

sensu, modus vivendi, mea culpa, iuris et de iure, ab intestato, imprimatur, more uxorio, 

erga omnes  are illustrative for the role of Latin terminology in judicial practice. An 

interesting example is the Latin term societas which resulted in the Italian 

„soccida‛, having the semantic equivalents „lega" in Public Law and „compagnia" 

in Public and Private Law.  

Specialists have identified numerous Latin terms and expressions used in 

judicial Italian. Nevertheless, besides the various Latin expressions, mention 

should be made that judicial Italian also includes expressions which are not 

judicial proper, but which are selected by the legal operators in order to simplify 

the judicial texts. Some of the most common Latin expressions used in Italian 

judicial texts will be analysed and exemplified in the following sections.  

 2.1. Used to refer to translations or quotations, the expression ad litteram 

denotes a reading, a translation or an interpretation made according to the literal 

meaning of the words used. Translations may be made „ad litteram", („alla lettera‛) 

or „ad sensum" („a senso‛). The former type of translation implies preserving as 

much as possible of the original text, whereas the latter focuses on rendering the 

idea in the source text: 

„Riportiamo qui i consigli pratici ad litteram cui facciamo seguire un testo 

commentato in cui ciascuna istruzione è spiegata in linguaggio più semplice e 

meno tecnico‛ *EurLex-Comunicazione della Commissione al Consiglio, 

COM/2001/0529]; 

‚*<+ aspetto disponiamo di elementi certi circa l'illiceità del comportamento ed 

il relativo danno, giacché la situazione nel servizio giuridico era nota, e poiché 

ho l'impressione che la Corte, seguendo le considerazioni suesposte, possa 

andare troppo lontano nella giurisprudenza ad sensum, vorrei proporre di 

disattendere anche la domanda di risarcimento del danno morale‛ [EurLex 

Conclusioni  - Causa 77-70]; 
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2.2. Certain Latin expressions are sometimes used in Italian judicial texts 

addressing the citizens. For example, more uxorio  is an expression denoting family 

proper [1] and may be found only in Family Law.  Similarly, ope legis  is a Latin 

syntagm meaning „per forza di legge‛ or „in forza della legge‛[2], 

In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza 

more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio 

con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera 

a)‛ (Art. 3-bis Legge nr. 107/2012); 

„L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei 

mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il 

potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di 

rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso‛ (Art. 

15 Legge  nr. 319/1976);  

2.3. The expression „condicio sine qua non‛ meaning „condizione senza la 

quale non si può verificare un evento‛ is used to indicate a condition which has to 

be fulfilled in order for a certain event to take place. When used in judicial Italian, 

this expression denotes essential conditions for the validity of the written legal 

documents: 

„La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e 

di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della 

semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio 

dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti‛ [EurLex Direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo] 

2.4. Last, but not least, the term „iter legis‛, meaning cammino della legge is 

used to denote the various stages that a law has to go through before passing. The 

so-called „iter legis" originally began with what the Romans called „promulgazio" 

(esposizione al pubblico), and was followed by three intervals of 8 days each , i.e 

„trinundinum", in which the law was discusssed on and analysed: 

 „[...] implichera la trasposizione nel diritto tedesco delle due direttive in questione, 

pero sostiene che il ritardo che ha subito l ' iter legis non costituisce inosservanza degli 

obblighi comunitari‛ [EurLex Causa 29/84, Sentenza della Corte del 23/05/1985] 

The use of Latin terms and expressions in judicial language represents a 

tool for international communication in all legal systems. This is due to the fact that 

there is a close relationship between the Latin judicial terms used and the reality 

they denote. The relevance of Latin nowadays is given not only by the existence of 

numerous Latin terms still active in various judicial languages, but  also by the 
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way in which these terms are used to express fundamental judicial principles in 

every area of law.     

Judicial language represents a complex phenomenon, difficult to approach 

and understand by those who are not specialists in the field. Nevertheless, the 

linguistic richness specific to this domain makes the study of judicial language 

interesting and challenging. When language and culture come together to highlight 

the legal values of a people, the language in which Law is expressed becomes 

worth taking into account and analysing.   

As far the Italian judicial language is concerned, it is very important to 

closely look at the use of Latin as a means of transmitting the values of an 

influential judicial culture. That is why special attention should be paid to the 

influence exerted by Latin texts on the international culture. Judicial Latin is 

considered to be common historical heritage for numerous European countries as it 

expresses the continuity of the Roman Law and it represents an interesting cultural 

mixture and a valuable tool of knowledge. 

 

 
NOTES: 

[1]. The collocation famiglia di fatto refers to: „l'unione tra due persone che, pur non avendo 

contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio, cioè come in matrimonio, 

ripetendo lo stile di vita proprio delle coppie sposate‛ http://dizio.org/it/more-

uxorio  

[2]. The expression is used to indicate that the action was carried out according to the law in 

force – „perché lo dice la legge‛ http://dizio.org/it/ope-legis  
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L’importance du latin dans l’italien juridique 

 
Sommaire: L’étude ci-présent se propose d’analyser certaines expressions latines et leur application 

et utilisation dans des textes juridiques italiens. Même quand la langue italienne s’est consolidée, le 

latin est resté en effet une part de la terminologie juridique à travers les expressions, les syntagmes et 

les locutions typiques. Néanmoins, dans le cadre du langage juridique, il devient particulièrement 

important de réfléchir sur l’utilisation du latin comme moyen de transmission de l’origine de la 

culture juridique. Et, en outre, on ne peut pas ignorer le fait que le latin juridique est un patrimoine 

culturel commun de beaucoup de pays européens, autant qu’exprime la continuité et l’hérédité 

universelle du droit romain et développe le rôle de mix culturel et d’instrument de connaître.  

Mots cles: expressions latines, terminologie juridique, langage juridique, textes juridiques italiens. 
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THE LATIN INFLUENCE ON THE ENGLISH 

AND ROMANIAN LANGUAGE OF ECONOMICS 

 

Introduction  

Etymologically, the vocabulary of both English, a Germanic language and 

Romanian, a Romance language, is not homogenous. Both languages benefitted 

from a significant flow of borrowings from Latin. The impact of Latin on both 

languages is explained by the fact that it had been the language of government, 

law, religion and learning for centuries and thus the influx of borrowed words was 

considerable in both languages, however significantly higher in English. While 

Romanian inherited its core vocabulary, grammatical structure and certain word-

formation patterns from Latin, English inherited a significant portion of its 

vocabulary. 

Some of these Latin borrowings are very common words such as alias 

(frequently used both in Romanian and English, meaning also known as), 

abbreviations - etc. < et cetera (meaning and the others) whereas some of them are 

highly specialized, such as affidavit (meaning that the person is still under oath) 

particularly used in legal English. 

According to Romanian linguists, more than 20% of the Romanian lexicon is 

inherited from Latin [1], most of them preserving their Latin form and denoting 

important elements, others being derived from Latin roots. Others [2] conducted 

statistical research and managed to accurately pinpoint the number of Latin 

borrowings, counting 2188 entries.  

English also inherited or borrowed (via other languages such as French, 

Italian, Spanish) a significant number of Latin elements. It is impossible to 

accurately estimate the number of words borrowed directly or indirectly from 

Latin since the percentage varies significantly from almost 30% according to 

McKay (2013) up to 50% (Durkin 2014) or even more. Most of these borrowings are 

used in various fields such as culture, literature, philosophy, history, anatomy, 

science, Christianity, etc.  

The corpus of the present paper is made up of two business terms 

dictionaries (i.e. Collin, P.H., Jollife, A., Dictionary of Accounting 1992 and Oxford 

Business Dictionary, 2007) that include an impressive number of words that 

originate in Latin or preserving their Latin form. Some of these terms are widely 
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used in legal language, some of them in the language of economics but since it is 

very difficult to make a clear-cut delimitation of the core vocabulary specific to 

each type of discourse, most of them are used in both. 

In an attempt to provide a classification of the Latin borrowings, a 

selection was made from the two above-mentioned dictionaries. Both dictionaries 

provide the Romanian equivalent or translation and explanation for each source 

language term. The present study provides for each English borrowing taken into 

consideration its Latin root, its meaning in English and also the Romanian 

equivalent or a suitable translation, for instance: lessee = one who rents something 

from another person, < Lat. laxus, laxare, persoană care închiriază ceva. The 

etymological information is given by ***Dicționar explicativ al limbii rom}ne (1998) 

and ***Online Etymology Dictionary. 

The influence of Latin on both English and Romanian today’s economic 

vocabulary is obvious, both languages having hundreds of words that originate in 

Latin. It is important to mention the role that Latin played in enriching the 

vocabulary of both languages through certain word-formation patterns. Thus new 

words (nouns, adjectives) were created by the use of prefixes and suffixes of Latin 

origin such as bi- e.g.  biannual, binary,  decim- < Lat. decimus, e.g. decimal, decigram, -

tor: creditor, debtor.   

We can identify a category of words that preserved their Latin form totally, 

i.e. phonetically, graphically, morphologically and semantically, both in English 

and Romanian. The economic lexicon of both languages includes numerous 

common words of Latin origin such as auditor, to approximate, client, duplicate, 

triplicate, a priori, commerce, conflict, curriculum vitae, dividend, per capita, per annum, 

pro boon, pro-forma etc.   

Another category is made up of words that preserved their Latin form 

partially and underwent certain changes due to their evolution and adaptation in 

their structure and spelling, having the same root but with similar or identical form 

in both languages. Several examples in point are the following: 
 

English Term < Latin term Romanian Term 

beneficiary beneficiarus beneficiar 

company companion companie 

conflict conflictus conflict 

consensus = agreement consensus consens 

dividend dividentum dividend 

fundament = foundation, base fundamentum fundament 

honorarium = fee paid for a service honorarium  onorariu 

intrinsic = interior, internal intrinsecus intrinsec, esenţa unui 

lucru 
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legislation (legislate, legislator) = a 

set of laws made by the 

government 

legislationem legislație = totalitatea 

legilor unei ţări sau ale 

unui domeniu juridic 

mandate = an official order or 

written authorization to do 

something  

mandatum mandatare, 

împuternicire 

power potere putere  

prospectus prospectus prospect  

prudent prudentem, 

prudens 

prudent, atent, 

circumspect 

commerce - trade commercium comerț  

structure structura structură  

term termen termen 

testament (will) testamentum testament 

villa  villa vila 

prospectus prospectus prospect, broşură 

 
Another category of borrowings includes words or phrases that have in 

English similar or identical Latin form but in Romanian they have multiple 

etymology, being inherited from Latin and some other languages such as French or 

German [3].  

 

English Term < Latin term Romanian Term 

capital capitalis capital < Fr. capital 

organization organizationem organizație < German 

organization, French 

organization 

statistics – branch of 

mathematics concerned with 

collection, analysis and 

interpretation of numerical 

facts 

statisticum statistică < Fr. 

statistique 

total totalis total < Fr. total 

e.g. < exempli gratia = for 

example  

exempli gratia exemplu< Fr. exemple  
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There are certain nouns in English, inherited from Latin, that have not 

been  assimilated grammatically or have been assimilated only partially, most of 

them preserving their original plural form (i.e. following the Latin’s rule for 

plural), for instance  datum – data, phenomenon - phenomena while others have two 

plural forms such as: formula – formulae but also formula, index – indices, indexes. 

When both Latin-style and English-style plurals are available and accepted, the 

register must be taken into account. Thus Latin plurals are preferred in formal 

English (academic writing, scientific contexts, business correspondence, etc.) 

whereas English plurals are selected for general usage. For instance indices – the 

Latin plural of index is widely used in economic, mathematical and technical 

contexts whereas the English-style plural indexes is used in general writing. 

In Romanian, most of these nouns underwent significant changes, some of 

them being inherited from other languages e.g. dată – date < Fr. date and do not 

pose such challenges.  

Latin mottos or fixed phrases are frequently used in today’s economic 

discourse for various reasons – to impress or even to capture the audience’s 

attention, to reinforce ideas or just because they sound academic. Others explain 

that the extensive use of Latin terms or maxims is due to the ‚sense of heightened 

of dignity and authority‛*4+. Some examples in point are the following:  

 

Latin phrase or 

expression 

Meaning in English Meaning in Romanian 

A priori  = from the earlier  

e.g. A priori 

dimensions were 

developed to assess 

the consumers’ 

perceptions of prices. 

= înaintea oricăror fapte  

e.g. În stabilirea dobâzii unui 

împrumut, banca are a priori în 

vedere deprecierea monetară 

prognozată. 

Caveat Emptor = let the buyer 

beware – the buyer is 

entirely responsible 

e.g. The market still 

operates on the 

Caveat Emptor 

principle.  

 = cumpărătorul este responsabil 

de achiziţia făcută (nu poate 

pretinde despăgubiri dacă constată 

defecte). 

e.g. Regula Caveat Emptor încă se 

mai aplică în Romania şi după 

aceasta se ghidează şi marile 

companii. 

Ex officio = because of office or 

by virtue of office 

e.g. They pointed out 

= din oficiu, reprezentant al unui 

department 

e.g. Autorităţile s-au sesizat ex 
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that the quality of 

the work of ex officio 

lawyers is 

unsatisfactory.  

 

officio (din oficiu). 

Bona fide  

 

= in good faith  

e.g. The more 

unrelated the donee 

is to the donor, the 

more likely the gift 

would be considered 

‚bona fide‛ and not a 

‚transaction.‛ 

(http://newscorp.com

) 

=de bună credinţă sau de încredere 

 

e.g. cumpărător bona fide de valori 

Bona vacantia  

 

= vacant, ownerless 

goods 

e.g. A person can 

make a claim on a 

Bona vacantia estate. 

= bunuri care în aparenţă nu au 

proprietar 

e.g. Trebuie adoptate norme în 

ceea ce priveşte problema 

bunurilor vacante (bona vacantia).  

 

Pendente Lite  = awaiting the 

litigation 

e.g. Usually the 

Pendente Lite request 

is initiated by a 

special motion. 

= în timpul unui proces 

e.g. Instanţa judecătorească poate 

soluţiona excepţia de arbitraj, 

după sesizare arbitrajului, pendente 

lite. 

(http://documents.tips/documents/

arbitraj.html) 

Status quo  Status quo – the state 

in which 

e.g. It is possible that 

the status quo with 

Syria to be 

maintained over the 

next decade. 

Statu-quo – stare care a existat mai 

înainte, care se menţine şi la 

momentul de faţă; situaţie de fapt. 

e.g. Fuziunea nu va avea loc dacă 

actualul statu quo nu se schimbă.  

 
However the number of Latin words and phrases preserved as such in 

English is greater than in Romanian. A possible explanation being that Latin was 

the lingua franca of Europe for centuries as a result of the Roman Conquest of 
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England. Due to the lasting influence of the Roman legal system, Latin was not 

only the language of scholars but also the language of Christianity and since back 

then the church dealt with most of the family-related legal matters and drew up 

the legal documents, the majority of them were written in Latin. Consequently, 

Latin borrowings were integrated into the English language which underwent a 

process of lexical emancipation.  

The Romanian language was also influenced by the language of the 

Roman Empire and it borrowed words, especially those associated with trade and 

commerce. However, beginning with the 6th century it was heavily influenced by 

the Slavic languages that left noteworthy traces in the Romanian language which 

underwent significant phonetic, phonologic and morphologic changes[5]. In the 

10th century the Cyrillic alphabet was introduced and it had been used for the next 

four centuries, England the Latin alphabet had been used. The table below 

provides several examples selected for this study: whereas in  

 

Latin phrase 

or expression 

Meaning in English Romanian 

explanation 

Guardian ad 

litem 

 

= is a person appointed by the Court to 

investigate, prosecute or defend the 

interests of a minor  

e.g. The court may appoint a guardian ad 

litem to represent the interests of a minor or 

dependent child when the court believes 

the appointment of a guardian ad litem is 

necessary to protect the best interests of the 

child in any proceeding under this chapter. 

(Washington Stare Legislature)  

http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite

=26.12.175 

= persoană 

care 

acţionează în 

numele unui 

minor 

inculpat într-

un proces 

 

Verba 

chartarum 

fortius 

accipiuntur 

contra 

proferentum  

– the terms of a contract shall be interpreted 

against the person who wrote it 

e.g. Originally the doctrine was labeled as 

Verba chartarum fortius accipiuntur contra 

proferentum and later was revised and 

changed its status.  

= termenii 

unui contract 

se aplică 

persoanei 

care îl 

reclamă 

Donatio mortis 

causa  

 

= gift on the occasion of death  

e.g. Individuals claiming someone made a 

gift of property to them under the legal 

= dar în urma 

decesului sau  

transferarea 
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 doctrine of donatio mortis causa, which 

means the gift takes effect when the giver 

subsequently dies, must satisfy stringent 

conditions before the gift will be recognized 

by the courts. (http://www.icaew.com) 

unei 

proprietăţi 

atunci când 

moartea este 

iminentă 

Volenti non fit 

injuria  

= to one who is willing, no harm is done = asumarea 

riscului 

Consensus ad 

idem 

= an agreement, a meeting of the minds 

where all parties have understood and 

accepted the contractual commitments  

 

= acceptarea 

aceluiaşi 

lucru, o 

acceptare 

totală a unui 

contract de 

către ambele 

părţi 

Ex gratia = by favour 

The ex-gratia payment announced on 7 

November 2000 is being made to the 

various British groups who had been held 

prisoner by the Japanese during the Second 

World War. 

(www.info.gov.hk/bor/en/docs/d1292.doc) 

= plată făcută 

sub forma de 

cadou fără 

alte obligaţii, 

de favoare 

 
Moreover there are Latin words that enjoy greater collocability in English 

than in Romanian, for example ad hoc, Latin term inherited in both languages, 

which means for this or for the purpose at hand, (pentru aceasta, în acest scop, in 

Romanian). It collocates in English with an impressive number of nouns such as: ad 

hoc research (= research designed for a specific purpose and specific client), ad hoc 

analysis, ad hoc mail survey, ad hoc survey (= a survey without any plan for 

repetition), ad-hoc network (=a network built spontaneously), ad-hoc duties (= 

required in job advertisements), ad-hoc advertising, etc. There is also the concept of 

adhocracy (= management characterized by flexibility, adaptability, creativity and 

lack of formal structure), the Romanian variant being management ad hoc.  

 

Conclusions  

Broadly speaking the Latin borrowings identified in the language of 

economics can be classified into are five categories: words that preserved their 

Latin form (phonetically, graphically, morphologically and semantically) both in 

English and Romanian; words of Latin origin that have partially preserved their 
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form, similar but not identical form in English and Romanian; words of Latin 

origin that preserved their form in English but with multiple etymology in 

Romanian (Latin and French, Latin and German, etc.); Latin expressions inherited 

both in English and Romanian and Latin expressions inherited only in English.  

We cannot say that the glory of Latin subsided; on the contrary its 

considerable influence upon both English and Romanian is undeniable thus 

contributing to the vocabulary enrichment of both languages. The resilience of 

Latin can be explained by the fact that Latin words have always been learned and 

used by educated people. Thus Latin has become a characteristic of the 

international scientific language, being particularly employed in formal, scientific 

or technical writing. Since it denotes internationally-accepted concepts it has 

developed into an internationally-recognized scientific vocabulary. This does not 

mean that Latin is used almost exclusively by the scientific community. Nowadays 

people tend to resort to Latin words, abbreviations, fixed phrases and expression 

as part of everyday usage.  

 

 
NOTE: 

[1]. Hristea, 1981: 12. 

[2]. Todoran, 1984: 137. 

[3]. Hristea, 1981: 56. 

[4]. Tiersma, 1999. 

[5]. Mihăilă, 2002: 110. 
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Abstract: The world we live in is characterized by continuous change due to globalization, with new 

concepts developing in science and technology, new economic conditions and challenges that have a 

great impact upon our lives. In this world, where new words are constantly invented, coined and 

borrowed by other languages, is Latin  a dead language still used in English and Romanian? The 

present paper has emerged out of the belief that Latin’s cultural and linguistic importance is 

undeniable and numerous Latin words and phrases are still widely used both in English and 

Romanian, especially in scientific, legal and economic discourse. 

Key words: Latin borrowings, Latin etymology, economic discourse.  
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ASPECTE ALE INFLUENŢEI FRANCEZE  

ASUPRA LEXICULUI LIMBII ROMÂNE 

 

1. Introducere 

Studierea influenţei franceze asupra limbii române din perspectivă 

lexicografică, lexicologică și semantico-pragmatică reprezintă un demers important 

şi în sensul configurării identităţii lingvistice și culturale românești. Această 

afirmaţie se fundamentează, în principal, pe faptul că influenţa franceză a 

reprezentat, incontestabil, principalul mijloc de îmbogăţire şi de modernizare a 

limbii române, de redefinire a fizionomiei sale neolatine în arealul romanităţii sud-

est europene. În al doilea rând, împrumutul lexical reprezintă un marcator socio-

cultural care reflectă mutaţiile de natură socială, politică şi culturală existente în 

viaţa unei comunităţi la un moment dat, un indicator de univers mentalitar, 

respectiv, un element distinctiv la nivel axiologic între limbi.  

În cadrul celor două proiecte de cercetare consacrate studierii influenţei 

franceze asupra lexicului limbii române (Tipologia împrumuturilor lexicale din limba 

franceză în limba rom}nă. Fundamente teoretice, dinamică şi categorizare semantică – 

FROMISEM I și Reconfigurarea semantică a galicismelor în spațiul socio-cultural 

românesc – FROMISEM-II), echipa proiectului a realizat primul corpus cvasi-

exhaustiv al împrumuturilor lexicale de origine franceză din limba română 

(Dicționar de împrumuturi lexicale din limba franceză – DILF), ce reprezintă un 

procentaj de 39% din ansamblul unităţilor lexicale înregistrate în Dicționarul 

explicativ al limbii române (DEX 1998). Dacă la acestea se adaugă şi cuvintele 

derivate de la baze de origine franceză, procentul se ridică la 47%, ceea ce oferă o 

imagine sugestivă asupra amplorii fenomenului adus în discuţie: aproape jumătate 

din lexicul limbii române actuale este tributar, într-o formă sau alta, influenţei 

franceze.  

Al doilea rezultat important al celor două proiecte de cercetare este 

realizarea unei grile de  analiză semantică a împrumuturilor lexicale de origine 

franceză care evidenţiează două aspecte majore: (a) conservare totală sau parţială a 

sensului/sensurilor etimonului francez, cu menţinerea uneori, în limba română, a 

unui sens dispărut din franceză; (b) inovaţii semantice operate în limba română, 

având ca punct de plecare o semnificaţie a etimonului francez. Aceste inovaţii se 
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manifestă prin diferite mecanisme semantice: extensii analogice şi restricţii de sens, 

metafore, metonimii, alunecări de sens de la denotativ la conotativ etc. (cf. Iliescu et 

alii 2010 : 589-604). Pe baza acestei grile, au fost analizate împrumuturile lexicale de 

origine franceză aparţinând unor domenii conceptuale reprezentative ale 

vocabularului limbii române (vestimentaţie, mobilă, gastronomie), punându-se 

astfel în evidenţă aspecte mai puţin studiate în lingvistica românească 

contemporană. 

Aşadar, plecând de la o cercetare de aproape zece ani consacrată studierii 

infuenţei limbii franceze asupra lexicului limbii române, articolul de faţă îşi 

propune să pună în evidenţă rolul pe care limba franceză l-a avut şi/sau îl are în 

constituirea vocabularului limbii române, cu un accent special pe varietatea 

aspectelor lingvistice generate de contactul dintre cele două limbi. Concret, 

pornind de la  analiza domeniului conceptual al obiectelor de vestimentaţie, vom 

ilustra caracterul creativ al limbii române care, nu numai că a păstrat sensurile 

cuvintelor împrumutate din franceză, dar a inovat, operând modificări semantice, 

îmbogăţiri de sens, restrângeri şi specializări semantice, conotaţii pozitive sau 

negative, în strânsă corelaţie cu factorul extralingvistic.  

2. Metodologie 

Studiul semantic al împrumuturilor lexicale din limba franceză se bazează, 

în primul rând, pe analiza trăsăturilor semice considerate prototipice în 

configurarea semantemului fiecărui cuvânt analizat. Totodată, am luat în 

considerare aspectele de natură pragmatică sau sociolingvistică în scopul realizării 

unei cât mai bune corelări între descrierea lingvistică şi cadrul referenţial, văzute în 

interrelaţionare, în plan sincronic sau evolutiv pentru a analiza schimbările de sens 

ce au intervenit la majoritatea cuvintelor româneşti împrumutate din franceză, 

examinându-se în paralel semnificaţiile în fiecare dintre cele două limbi, dar şi 

cazurile de restrângeri, extensii, metaforizări etc. care au intervenit în trecerea de la 

limba-sursă (franceza) la limba-ţintă (româna). 

În acest articol, ne propunem să facem o sinteză a transformărilor 

semantico-pragmatice pe care le-au suferit împrumuturile lexicale de origine 

franceză din limba română, alegând pentru această ilustrare domeniul modei 

vestimentare, obiect de studiu al mai multor articole şi cercetări realizate în cadrul 

celor două proiecte FROMISEM (v. Popescu 2012,  Dincă / Popescu 2014, Dincă 

2015). Este vorba, în primul rând, de o încercare de exemplificare a grilei de 

categorizare semantică prezentată anterior, cu diverse situaţii de conservare totală 

sau parţială a sensurilor etimonului francez sau de inovaţii semantice întâlnite în 

cazul unor lexeme ce aparţin unui micro-câmp conceptual al obiectelor de 

vestimentaţie şi câmpului lexical al ţesăturilor. În al doilea rând, articolul de faţă îşi 

propune să pună în evidenţă principalele cazuri de falși prieteni din domeniul 
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modei vestimentare, sursă de confuzii și de neînţelegeri la frontiera dintre cele 

două limbi analizate. 

În privinţa surselor lexicografice utilizate pe parcursul analizei noastre, 

trebuie să menţionăm că definiţiile cuvintelor din franceză au fost preluate, în 

general, din TLFi şi completate uneori cu semnificaţiile existente în GRLF, GLLF şi 

Littré. De asemenea, descrierea lexicografică a împrumuturilor de origine franceză 

din limba română este rezultatul combinării accepţiunilor date de cele trei mari 

dicţionare româneşti, DA / DLR, DEX şi DN. 

3. Analiza semantico-pragmatică a unor împrumuturi lexicale de origine 

franceză din limba română aparţinând domeniului modei vestimentare 

3.1. Micro-câmpul conceptual al obiectelor de vestimentaţie: bluză / fr. 

blouse, rom. vestă / fr. veste și rom. jupă / fr. jupe. 

Din micro-câmpul conceptual al obiectelor de vestimentaţie, au fost 

selectate şi supuse analizei semantice contrastive trei unităţi lexicale (Popescu 

2012), şi anume: rom. bluză / fr. blouse, rom. vestă / fr. veste și rom. jupă / fr. jupe. În 

ansamblu, toate aceste lexeme ilustrează prima categorie de împrumuturi lexicale 

din limba franceză în limba română din grila de categorizare semantică, aceea 

referitoare la conservarea totală sau parţială a sensurilor etimonului francez. Există 

însă, de la caz la caz, aspecte particulare ale acestui fenomen.  

De exemplu, descrierea lexicografică a cuvântului bluză ilustrează cazul 

galicismelor *1+ care au conservat parţial semnificaţiile cuvântului de origine, dar 

care au operat, pe terenul limbii române, mai multe inovaţii semantice. Cu alte 

cuvinte, cuvântul bluză a pătruns în limba română având iniţial doar accepţiunea 

„obiect de îmbrăcăminte, lung până la brâu, de obicei cu mâneci, pe care îl poartă 

mai ales femeile‛ (DN sv. bluză), care reprezintă semnificaţia cea mai uzuală a 

termenului şi în limba contemporană, nepreluând nici sensul de „tip de cămaşă 

purtat odinioară de ţărani în activităţile cotidiene‛, nici pe cel de „haină de 

protecţie‛. Pe baza acestei accepţiuni specializate, specifică domeniului modei 

vestimentare feminine, s-au dezvoltat, pe terenul limbii române, alte două 

semnificaţii, mai puţin frecvente în limba română contemporană, şi anume: „haină 

de pânză pe care o poartă militarii vara, în locul vestonului‛, respectiv, haină de 

protecţie purtată de muncitori în timpul lucrului‛ (MDN, s.v. bluză) – sens rar în 

limba română actuală, cvasi echivalent cu accepţiunea cuvântului (de origine 

bulgară şi rusească) halat. Aceste două semnificaţii, marcate, este adevărat, şi de 

trăsătura semică *+protecţie+, exprimă mai degrabă ideea de „piesă de 

vestimentaţie pentru partea superioară a corpului, aparţinând unui costum 

profesional‛, aşa cum se observă şi în sintagme de tipul: bluză de casă, bluză de 

şcoală, bluză de serviciu, bluză de pijama, bluză de salopetă, bluză de trening.   
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De altfel, în limba română actuală, mai cu seamă în registrul vorbit, acest 

cuvânt a mai achiziţionat o semnificaţie, încă neatestată de lucrările lexicografice 

ale acestui sistem lingvistic. Este vorba de o accepţiune obţinută pe terenul limbii 

române prin extensie metonimică, prin care acest galicism desemnează orice tip de 

obiecte de vestimentaţie care acoperă partea superioară a corpului unei fiinţe de 

sex feminin sau masculin, cu sau fără nasturi, cu sau fără mâneci (lungi sau scurte), 

fabricat din in, pânză, bumbac, mătase etc. Prin acest din urmă sens, bluză devine 

un hiperonim al seriei: cămaşă, pulover, flanel(ă) (subțire), bluzon, tricou, indicând 

deci, „orice obiect de îmbrăcăminte lejer care acoperă partea superioară a 

corpului‛. 

Spre deosebire de situaţia prezentată anterior, cuvântul vestă nu va prelua 

din accepţiunile corespondentului francez, veste, decât sensul cel mai des vehiculat 

în limba sursă la momentul la care se realizează procesul de împrumut. Mai precis, 

este vorba de semnificaţia „obiect de îmbrăcăminte scurt, fără mâneci și fără guler, 

purtat de bărbaţi sub haină și de femei peste bluză‛ (DEX, s.v. vestă), pe care 

împrumutul din română a preluat-o de la corespondentul francez, dar care azi, în 

limba franceză, corespunde sensului cuvântului gilet. Este vorba, în fapt, nu doar 

de o modificare în semantemul cuvântului împrumutat în limba ţintă, ci şi de o altă 

configurare a referentului. Ulterior, în limba română au apărut şi calcuri totale, de 

tipul: vestă antiglonț, vestă reflectorizantă, vestă militară, vestă tactică, vestă de jandarmi, 

vestă de asalt, vestă de salvare, vestă outdoor, vestă airsoft, vestă multicam, încă 

neatestate în lucrările lexicografice consultate, dar care traduc arhisememul „obiect 

de îmbrăcăminte (funcţional) de protecţie‛.  

În sfârşit, cuvântul jupă intră în categoria galicismelor care ilustrează 

conservarea sensurilor etimonului francez, cu păstrarea în limba română actuală 

doar a unei semnificaţii mai puţin utilizată în contemporaneitate, în limba sursă. 

Altfel spus, chiar dacă prima semnificaţie a corespondentului francez (aceea de 

„pièce de vêtement de dessus, qui descend de la taille vers les pièds‛ – apud TLFi) 

a fost preluată iniţial în limba română de cuvântul jupă, aceasta nu a reuşit să se 

impună şi să se fixeze până în limba actuală, unde este simţită ca învechită. În 

schimb, cea de-a doua semnificaţie a etimonului francez, ※ une espèce de jupe mise 

d’habitude au-dessous d’une robe ou d’une autre jupe » – care nu se mai regăseşte 

printre accepţiunile curente ale cuvântului francez –, a devenit, în spaţiul socio-

cultural de adopţie, sensul cel mai des folosit, cu toate că şi acesta este concurat de 

forma, la origine diminutivală, jupon. La toate acestea trebuie adăugat şi faptul că 

alte două semnificaţii ale fr. jupe, resimţite ca învechite în limba franceză actuală, şi 

anume:  «1. (vieilli, au pluriel): ensemble formé par la jupe de dessus et un ou 

plusieurs jupons ; 2. (couture): partie inférieure de la robe, à partir de la ceinture » 

(TLFi), nu sunt înregistrate în semantemul împrumutului din limba română. 
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3.2. Câmpul lexical al ţesăturilor 

În interiorul câmpului lexical al ţesăturilor, subdivizate în materiale de 

bază și materiale auxiliare (v. Dinca / Popescu, 2014), cuvintele analizate (rom. 

bucle / fr. bouclé, rom. şantung  / fr. chantoung, rom. crep / fr. crêpe, rom. flanelă / fr. 

flanelle, rom. olandă / fr. hollande, rom. jerseu / fr. jersey, rom. lustrin(ă) / fr. lustrine, 

rom. muselină / fr. mousseline, rom. organdi / fr. organdi, rom. poplin / fr. popeline,  

rom. tul / fr. tulle, rom. velur / fr. velours, rom. voal / fr. voile) ilustrează, la rândul 

lor, cele două categorii de împrumuturi lexicale din limba franceză din grila de 

categorizare semantică amintită anterior (Iliescu et alii, 2010).  

Prin urmare, prima categorie grupează cuvinte care au păstrat toate 

sensurile etimonului francez, fiind vorba de împrumuturi de necesitate al căror 

referent a intrat în spaţiul cultural românesc cu denumirea sa originară. Intră aici o 

serie întreagă de cuvinte, precum: rom. muselină / fr. mousseline, rom. organdi / fr. 

organdi, rom. şantung  / fr. chantoung, rom. tul / fr. tulle, rom. lustrin(ă) / fr. lustrine, 

rom. poplin / fr. popeline, rom. jerseu / fr. jersey, rom. bucle / fr. bouclé rom. bucle / fr. 

bouclé, rom. olandă / fr. hollande.  

Cea de-a doua categorie grupează cuvinte care au suferit schimbări de sens 

în limba română, în această situaţie găsindu-se un număr redus de lexeme din 

câmpul lexical al ţesăturilor, de exemplu: rom. flanelă / fr. flanelle, rom. voal / fr. 

voile, rom. velur / fr. velours.  

Modificările semantice înregistrate în aceste cazuri se explică prin extensii 

analogice de tip metonimic, dar și prin restricţii de sens: cuvântul împrumutat 

păstrează în limba română doar un sens al etimonului francez și își dezvoltă 

semantemul prin sensuri preluate din alte limbi. Concret, rom. flanelă (fr. flanelle) 

ajunge, prin extensie metonimică, să denumească atât ţesătura, cât și obiectul de 

îmbrăcăminte care acoperă partea superioară a corpului – devenind astfel un 

sinonim al cuvântului pulover – respectiv, articolul de lenjerie purtat direct pe piele 

(cf. fr. maillot de corps à manches longues).  

În ceea ce privește restricţiile de sens, această categorie poate fi ilustrată de 

cuvântul voal (fr. voile) care intră în limba română cu sensul principal de ţesătură 

de bază pentru obiecte de îmbrăcăminte, semnificaţia sinonimă cu cea a cuvântului 

văl (care are același etimon, lat. VELUM, ca fr. voile) fiind doar o accepţiune 

secundară. 

Într-o situaţie similară se găsește și cuvântul velur, care a intrat în limba 

română doar cu sensul de „ţesătură din lână de calitate superioară, supusă unor 

procese tehnologice, datorită cărora capătă aspect de catifea‛, circulând în paralel 

cu cuvântul de origine turcă și neogreacă catifea, „un fel de stofă, de ordinar de 

mătase, cu firele drept în sus, dese și foarte moĭ și netede‛ (cf. fr. velours coupé, fr. 

velours chaîne). 
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În concluzie, majoritatea împrumuturilor lexicale din câmpul lexical al 

ţesăturilor au păstrat în limba română sensurile de bază ale etimonului francez, 

fiind împrumuturi de necesitate. Cele trei cazuri de modificări semantice ilustrează 

extensii metonimice (flanelă) sau restricţii de sens datorate utilizării unor lexeme 

paralele cu accepţiuni identice (cf. văl și voal, catifea și velur). 

3.3. Moda vestimentară: falși prieteni 

În cadrul analizei semantico-pragmatice a obiectelor de îmbrăcăminte, am 

luat în considerare și cazurile de falși prieteni din domeniul modei vestimentare 

(Dincă 2015), sursă de confuzii și de neînţelegeri la frontiera dintre cele două limbi 

analizate, dar totodată și un argument în favoarea creativităţii lexicale a limbii 

române care a dezvoltat sensuri noi pornind de la același semnificant, aşa cum se 

întâmplă în următoarele cazuri: rom. garderobă / fr. garde-robe, rom. vestă / fr. veste,  

rom. tricou, tricot / fr. tricot, rom. capot, capotă / fr. capot, capote, rom. fular / fr. foulard, 

rom. eșarfă / fr. écharpe. 

De exemplu, în categoria împrumuturilor lexicale care au dezvoltat sensuri 

noi sau chiar au derivat cuvinte de la același radical pe terenul limbii române, 

putem cita următoarele lexeme: rom. garderobă / fr. garde-robe, rom. tricou, tricot / fr. 

tricot și rom. capot, capotă / fr. capot, capote. Astfel, garderobă are sensul primar de 

„totalitatea lucrurilor de îmbrăcăminte ale unei persoane‛, dar a dezvoltat, ca și în 

limba franceză, o nouă accepţiune: „dulap sau mobilier construit pentru păstrarea 

hainelor sau a altor obiecte de îmbrăcăminte‛. Prin extensie, sub influenţa limbii 

ruse, garderoba are o accepţiune nouă pe care nu o regasim în semantemul 

etimomului său francez: „loc special amenajat într-un local public, într-un teatru 

etc. unde se lasă paltoanele, pălăriile etc‛. 

Un fals prieten este și cuvântul tricot, împrumututat din fr. tricot: „tissu 

formé de mailles et réalisé à la main avec des aiguilles, à la machine ou par un 

métier‛ (TLFi), cu sensul de „ţesătură elastică tricotată din lână, bumbac sau 

mătase, folosită pentru confecţionarea obiectelor de îmbrăcăminte‛. În paralel, 

limba română a derivat cuvântul tricou cu accepţiunea, „obiect de îmbrăcăminte 

din tricot de bumbac sau de lână, care acoperă jumătatea de sus a corpului și care 

se poartă ca o cămașă sau ca un maiou‛ (DEX), pentru care limba franceză 

folosește, pe langa engl. T-shit, tot lexemul tricot. 

În franceză, cele două omonime capot et capote au aceleași accepţiuni: 

„manteau à capuchon, ou capuchon seul, porté autrefois dans les campagnes‛ și, 

prin extensie, o accepţiune prezentă în mai multe domenii specializate (marină, 

mecanică sau teatru): „couverture ou dispositif destiné à protéger un objet ou une 

ouverture‛ (TLFi). În plus, varianta feminină capote are alte două accepţiuni: 

„chapeau de femme, garni de rubans, à brides et à coulisse‛ și „manteau militaire, 

ample et lourd‛ (TLFi). Sursa confuziei este utilizarea invariabilă a celor două 
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lexeme în limba franceză în timp ce limba română a specializat cele două lexeme 

pentru accepţiuni diferite: capot – „îmbrăcăminte femeiască de casă, de obicei lungă 

până la călcâie; halat. 2. Învelitoare de pânză care acoperă diferite instrumente și 

aparate pe puntea unei nave‛, respectiv, capotă „1. îmbrăcăminte din tablă sau din 

alt material cu care se acoperă un sistem tehnic în vederea protejării lui. 2. acoperiș 

pliabil al unui autovehicul‛ (DEX). 

Fular și eşarfă fac parte din aceeași categorie a falșilor prieteni pentru că 

aceste două cuvinte au referenţi diferiţi în limba română faţă de situaţia din limba 

din care au fost împrumutaţi. Analizând definiţia lexicografică a lui foulard ca 

„pièce de tissu carré portée en pointe nouée autour du cou et, spécialement pour la 

femme, sur la tête ou autour des épaules, qui permet de se protéger du froid ou qui 

sert d'ornement‛ (TLFi), am constatat că, în limba română, fularul este „o fâșie 

dreptunghiulară dintr-o ţesătură sau dintr-o împletitură de lână, de mătase etc., 

care se poartă în jurul gâtului‛ și o „ţesătură ușoară de mătase pentru rochii, 

cravate etc.‛, accepţiuni care ne trimit la definiţia lexicgrafică a lexemului francez 

écharpe, adică: „pièce de vêtement masculin passée obliquement de l'épaule droite à 

la hanche gauche ou nouée autour de la taille‛ (TLFi). Confecţionat din mătase sau 

lână, fularul este purtat și de bărbaţi și de femei în spaţiul francez, în timp ce, în 

spaţiul cultural românesc, fularul din mătase este purtat în mod curent, de bărbaţi, 

ca piesă de ornament sau pentru protecţie pe timpul iernii, în timp ce femeile nu 

poartă decât fular din lână, pentru a se proteja de frig iarna. 

În această situaţie extralingvistică, eșarfa devine „o fâșie de lână, de mătase 

etc. care se înfășoară în jurul gâtului (mai ales de femei) ca podoabă‛, având toate 

formele (pătrată circulară, trapezoidală) în timp ce, în spaţiul cultural francez, 

eșarfa este dreptunghiulară fiind purtată de bărbaţi și de femei, atât ca obiect de 

podoabă, cât și ca obiect de îmbrăcăminte pentru a se proteja de frig. 

4. Concluzii 

În concluzie, apreciem că domeniul împrumuturilor lexicale de origine 

franceză din lexicul limbii române este deosebit de generos, constituindu-se ca un 

obiect de studiu de mare actualitate în cercetarea interdisciplinară şi comparatistă 

contemporană. Studierea fiecărui microsistem al limbii, în diacronie și sincronie, la 

nivel paradigmatic sau sintagmatic, aduce date importante despre următoarele 

aspecte: originalitatea și specificitatea fiecărei limbi, relaţiile între limbi, 

interdependenţa limbă-societate.  

Prin analiza domeniului conceptual al modei vestimentare, sinteza 

realizată în articolul de faţă pune totodată în evidenţă caracterul ospitalier și 

creativ al limbii române care a împrumutat cuvinte de origine franceză cu sensurile 

lor de bază, acestea înregistrând însă ulterior modificări semantice semnificative 

sub influenţa factorilor socio-pragmatici și mentalitari specifici spaţiului cultural 

românesc.  
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NOTE: 

[1]. Termenul de galicism a fost definit de Thibault (2009) ca „împrumut lexical din limba 

franceză". 
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On the French Influence on the Romanian Language Lexis 

 

Abstract: The study of the French influence on the Romanian language from a lexicographic, 

lexicological and semantic-pragmatic perspective is a topic of real importance in the context of 

European plurilingvism, given that French lexical loans are now regarded as part of the cultural 

heritage of humanity, but also an important element of the Romanian linguistic and cultural identity. 

Based on the results obtained in two research projects devoted to this issue („Typology of French 

lexical loans in Romanian. Theoretical aspects, dynamic and semantic categorization‛ and „Semantic 

Reconfiguration of Galicianisms in the Romanian socio-cultural space‛), the present article aims to 

emphasize the creative character of the Romanian language that not only kept the meaning of the 

words borrowed from French in representative conceptual domains of the Romanian language 

vocabulary (clothing, furniture, gastronomy, etc.), but it has innovated, operating semantic changes 

(meaningful enrichments, constraints and semantic specializations, positive or negative 

connotations), in close correlation with the extra-linguistic factor. 

Key words:  lexical borrowings, galician, semantic conservation, metasemy, socio-cultural marker. 
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NEOLOGISME ROMANICE REPERABILE 

ÎN LEXICUL „RECENT” AL LIMBII ROMÂNE 
 

Introducere 

Limba română actuală reflectă, în mod firesc, o multitudine de influenţe 

exercitate, în contemporaneitate (şi nu numai), asupra multiplelor coordonate ale 

vieţii/ societăţii/ comunităţii (văzute din perspectivă economică, socială, politică, 

religioasă, culturală etc.) şi ale relaţionării/ comunicării interumane.  

Cele mai vizibile efecte sunt, cum este şi firesc, în planul lexicului actual 

vehiculat de către vorbitori în varii acte comunicative, de la cele cotidiene până la 

cele oficiale, în documente şi pe reţelele de socializare, în publicaţii de diferite 

tipuri şi în mesaje telefonice etc. (cu precizarea că acestora le sunt asociate şi 

elemente de specificitate de ordin fonetic/ fonologic – introducerea/ pronunţarea 

anumitor sunete, accentuarea particulară a unor cuvinte etc. –, morfologic – 

anumite forme flexionare –, respectiv sintactic – structuri calchiate, topică 

influenţată de cea din alte limbi etc.). 

În acest context, lucrarea de faţă propune – printr-un demers 

particularizant – o analiză a neologismelor romanice reperabile, astăzi, la nivelul 

lexical al limbii române, ca urmare, pe de o parte, a globalizării şi, pe de altă parte, 

poate mai ales, a europenizării multor sisteme lingvistice, printre care şi cel 

românesc. 

Identificarea – în lexicul limbii române literare actuale – a neologismelor 

romanice va fi realizată prin raportare la două lucrări lexicografice relevante din 

acest punct de vedere: Dicționar ilustrat de cuvinte şi sensuri recente în limba rom}nă 

(Elena Dănilă şi Andrei Dănilă, 2011) et Dicționar ortografic, ortoepic şi morfologic al 

limbii române (DOOM, 2005). 

1. Între globalizare şi europenizare lingvistică 

Comunicarea interumană – mijloc, instrument, dar şi cadru de manifestare 

a caracteristicilor individuale şi comunitare ale locutorilor/ interlocutorilor plasaţi 

într-un anumit context (personal, politic, istoric, social, cultural etc.) – reflectă, prin 

excelenţă, atât datum-urile existente în plan lingvistic şi relaţional, cât şi elementele 

de noutate pe care le poate aduce o astfel de interacţiune. 
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Particularizând, în condiţiile în care „comunicarea se instituie într-un 

mijloc de influenţare a indivizilor umani sau a grupurilor de indivizi de către alţi 

indivizi sau grupuri‛ (Oprea, 2008, p. 16), influenţare cu repercursiuni fireşti şi în 

planul lexicului vehiculat, „mijloacele lingvistice înseşi devin elemente ale 

transferului cultural (*...+ sub forma cuvintelor, dar şi sub cea a unor afixe, a 

grupurilor fixe de cuvinte, a semnificaţiilor *...+ etc.)‛ – Oprea, 2008, p. 23. Practic: 

„atunci când se produce un împrumut cultural, se împrumută deci o realitate 

nouă, se produce fie un împrumut lexical, fie o modificare a conţinutului unui 

cuvânt existent, încât să poată denumi această nouă realitate‛ (Oprea, 2008, p. 

81). 

Ca răspuns la tendinţa generală de racordare, pe de o parte, la mutaţiile 

universale din sfera economiei, a tehnicii, a relaţionării/ comunicării profesionale şi 

interumane şi, pe de altă parte, la implicaţiile – de asemenea, pe multiple planuri – 

ale subsumării faţă de principiile Uniunii Europene, vorbitorul de limbă română se 

manifestă, spre deosebire de vorbitorii altor limbii (de exemplu, francezi, germani 

etc.), mai degrabă printr-o atitudine de deschidere şi disponibilitate de a-şi adapta 

maniera de comunicare în sensul optimizării relaţionării cu ceilalţi.  

De aici, într-o interpretare simplificatoare centrată pe componenţa 

lexicului actual al limbii române: împrumuturile masive din limba engleză, 

explicabile preponderent ca apanaj al globalizării, respectiv împrumuturile din 

limbi romanice – ce pot fi corelate (deşi nu exclusiv) fenomenului europenizării. 

Observaţie atestată, de altfel, în literatura de specialitate, unde se subliniază ideea 

că „majoritatea termenilor recent intraţi în limbă sunt împrumuturi mai ales din 

engleză şi franceză, dar şi din germană, italiană ş.a.‛ (Ardeleanu Cruceru, 2003, p. 

99). 

Globalizarea lingvistică este prezentată, în literatura de specialitate, ca un 

fenomen actual, corelat globalizării generale (în economie, tehnică, societate etc.), 

ilustrând, pe de o parte, „o anumită faţetă a relaţiei dintre dinamica societăţii şi 

necesităţile comunicării‛ (Călăraşu, 2003, p. 323) şi, pe de altă parte, 

„conştientizarea nevoii de a ne proteja valorile, de a aprecia singularitatea şi 

unicitatea‛ (Bătrân, 2010, p. 76). 

Se remarcă, aşadar, o pendulare între general/ tendinţa de 

„internaţionalizare‛ (manifestată, cu precădere, prin „răspândirea în diverse limbi 

a anglicismelor‛ – Călăraşu, 2003, p. 336 – şi prin preluarea, dintr-o altă limbă/ din 

alte limbi, doar a acelor elemente care să permită realizarea unei „comunicări 

concise, exacte, care nu permite ambiguitatea în decodarea informației‛ – Călăraşu, 2003, 

p. 323) şi particular/ specific, în contextul în care, pentru limba română, se atrage 

atenţia asupra ideii că:  
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„De la elementul primordial, substratul traco-dac, la neologismele 

preponderent romanice, modernizând mereu lexicul, limba se află tot mai 

aproape de romanitatea occidentală, fiind accesibilă, tocmai printr-un fond de 

termeni similari oricărui om instruit, în orice limbă s-ar exprima el, dacă 

înţelege vreo limbă înrudită, ori are elemente de latină în bagajul său de 

cunoştinţe‛ (Silişte, 2013, p. 523). 

Europenizarea lingvistică, pe de altă parte, se constituie în apanaj al 

promovării unor valori precum „plurilingvismul şi pluriculturalismul‛, 

considerate: 

„nu ca sumă a valorilor culturale transmise prin intermediul unei anumite 

limbi, ci ca modificare a propriei experienţe culturale ca urmare a intersectării 

cu alte culturi, însuşirea unei perspective diverse asupra lumii, ca urmare a 

accesului la ea prin intermediul unei alte limbi‛ (Neşu, 2013, p. 91). 

Dincolo de prezentarea Europei ca „spaţiu al pluralităţii‛ (Bârliba, 2011, p. 

87), al „multiplicităţii culturale şi lingvistice‛ (Nelde, 2004, p. 33), „purtător al unor 

îndelungate tradiţii plurilingve‛ (Bârliba, 2011, p. 83), deschis diversităţii culturale 

şi cultivării acesteia, realitatea comunicativă reflectă utilitatea folosirii unor 

„scurtături lingvistice‛, concretizate fie în preluări (ca atare, sub forma xenismelor, 

sau adaptate la un nivel sau altul – fonetic, sonor/ scris, morfologic etc.) din 

„limbile imperiului european (engleza, franceza, spaniola, portugheza)‛ – Bătrân, 

2010, p. 75 (vezi şi Porumbescu, 2008, p. 4; Strubell, 2000, p. 19 etc.) –, fie în crearea 

de noi elemente, pe teritoriul unei limbi, după modelul şi/ sau cu sensul/ sensurile 

dintr-un alt idiom (relevante sunt, în acest sens, şi exemplele din a doua secţiune a 

lucrării de faţă: cuvinte existente în limba română, cu sensuri noi preluate, aici, din 

alte limbi romanice; cuvinte create pe teritoriul limbii române, dar cu sensuri dintr-

o altă limbă etc.). 

În plus, se subliniază, în studiile de specialitate, ideea de europenizare ca 

„instituţionalizare‛ a unor reguli, norme, principii, stiluri împărtăşite (C.M. 

Radaelli, apud Bafoil, 2008, p. 160), fără a exclude însă concurenţa – inclusiv în 

plan lingvistic: 

„Limbile nu (re)cunosc frontierele, ele fiind utilizate în concordanţă cu o serie 

de interese specifice ale participanţilor la procesul comunicării: redarea 

experienţelor lumii; construirea pertinenţei mesajului, precum și 

transmiterea/recepţionarea lui adecvată. De asemenea, se manifestă un 

puternic «spirit concurențial»: fiecare limbă, majoritară sau minoritară, de 

prestigiu sau minoră, internaţională sau regională aflându-se într-o competiţie 

cu alta/altele‛ (Bârliba, 2011, p. 89). 
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Repercusiunile sunt, în acest sens, vizibile mai ales analizând structura şi 

etimologia lexicului actual al limbii române, pentru care se poate spune, pe de o 

parte, că „istoric privind lucrurile, mai întâi a existat o globalizare prin 

europenizare‛ (Tiutiuca, 2006, p. 666) şi, pe de altă parte, că europenizarea a 

însemnat/ înseamnă „modernizare, occidentalizare, reromanizare și relatinizare 

lingvistică‛ (Moroianu, 2014, p. 856). Sunt aspecte exemplificate multifaţetat în 

diverse studii de specialitate, de la accentul pus pe maniera generală de raportare a 

vorbitorului de limbă română la elemente din alte limbi:  

„respectul românilor pentru limbile străine se vădeşte *...+ şi în grija pentru 

pronunţarea şi scrierea numelor proprii şi a cuvintelor din alte limbi într-o 

formă cât mai apropiată de cea originară, în opoziţie cu modul în care 

procedează în această privinţă alte limbii europene‛ (Sala, Vintilă-Rădulescu, 

2001, p. 179), 

până la analiza atentă a preluărilor de termeni din diverse limbi romanice (de 

exemplu, analiza termenilor gastronomici preluaţi din italiană – Trăistaru, 2015, p. 

324; Zafiu, 2004). 

În aceeaşi sferă a studiului aplicativ al lexicului limbii române actuale se 

înscrie şi demersul de faţă, de identificare, în materialul lexical excerptat din 

DICSR şi DOOM, a neologismelor subsumate influenţei limbilor romanice, 

asociabile (deşi nu exclusiv) atât globalizării, cât şi europenizării lingvistice.   

2. Exemple de neologisme romanice excerptate din dicţionarele de limbă 

română analizate 

Având în vedere consideraţiile prezentate supra, reflectând perspectiva 

mai degrabă teoretică privind globalizarea, în general, şi europenizarea lingvistică, 

în special, componenta practic-aplicativă a lucrării de faţă se conturează prin 

valorificarea articolelor subsumate literelor A-B din două dicţionare româneşti 

considerate relevante pentru reprezentarea neologismelor romanice în lexicul 

„recent‛ al limbii române: Dicționar ilustrat de cuvinte şi sensuri recente în limba 

rom}nă, Elena Dănilă şi Andrei Dănilă, 2011 (DICSR) şi Dicționarul ortografic, 

ortoepic şi morfologic al limbii rom}ne, 2005 (DOOM – din care am avut în vedere cu 

precădere, dar nu exclusiv, ci prin asociere cu elementele din DICSR, articolele 

marcate cu asterisc). 

Am identificat, astfel, în materialul analizat, cuvinte cu etimologie 

subsumată unei anumite limbi romanice (aici, franceză, italiană, spaniolă): 

(a) cuvinte provenite din franceză: a comercial *„a rond‛+, acostament, 

actualizabil, acționalism, acționalist, acvacultură, acvanautic, acvariofil, acvicultură, 

adenosarcom, adictolog, aeroamfibiu, aeroglisor, aerosoloterapie, aerotren, afişist, 

agroturistic, aïkido, alcoolaser, ambulanțier, anabolizant, anduranță, antama, antenist, 
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anticelulitic, antiefracție, antiemetic, antirid, antitabac, antiterorism, antiterorist, anualiza, 

apelabil, appenzell, aquagym, arhisuficient, armă, a rond, asamblor, asoma, ateromatoză, 

atomicitate, audioconferință, autoadeziv, autobronzant, autoexplica, autofocus, autogrefă, 

autoorganiza, AVC, avocatier, baisse, betablocant, betatron, beton, bibliotecă *virtuală+, bic 

*„pix‛+, bidimensional, biju, biocarburant, bioclimatic, bioclimatologic, biogenie, 

bioinformatică, biomaterial, bionic, bioplasmă, bipark, bipolariza, burqa, bus, bustieră 

(DICSR); abisal, abraziv, absorbant, absorbție, abstenționism, abstinență, accesoriu, acciză, 

acrilat, acrilic, acrobație, acronimie, acroşaj, achita *„a ucide pe cineva, a omorî‛+, 

achiziție, act, activa, actualiza, acupunctor, acvanaut, acvaplan, adapta, adaptor, adenom, 

adera, aderență, adeziv, adezivitate, adipos, adjudecatar, adjudecație, adjuvant, 

administrativ, administrație, ADN, adrenalină, adstrat, aerian, afişa, afişaj, afişor, agent, 

agiotaj, agroalimentar, agroturism, aide-mémoire, alarmă, alcoolemie, alergen, alergic, 

alimenta, alimentar, alinia, alpinism, ameliorator, amorsa, amorsă, amplificator, analist, 

analogic, android, andropauză, angro, animator, anorexie, antenă, anticoncepțional, 

antidrog, antigripal, antioxidant, antisolar, antitabagic, antitusiv, antrena, apela, apnée, 

apostilă, arbore, artificial, asambla, asistență, atelier, atentat, aterom, ateroscleroză, 

atomizor, austeritate, autentifica, autocolant, autofinanța, automedicație, autopropulsa, 

aval, aversă, aviar, babeurre, baghetă, balanță, balerini, bananier, batant, bestial, bilet, 

biocatalizator, bioclimatolog, biofiltru, biogenetic, biologic, biomagnetism, biotic, bipartit, 

bipolar, bla-bla, blanc, bonificație, bricola, bricolaj, brownian, buclă, bursă, butic (DICRS şi 

DOOM); abiogen, abnegație, aboliționist, aborigen, abstracționism, abstrage, abstrus, 

abține, accede, acetofan, acidifica, acidofil, acneiform, acrilic, acronim, actant, adițională 

*s.f., „convorbire‛+, aeroportuar, aerotermă, afebril, afixal, africanist, afronta, alemanic, 

aleză, alofon, alopată, alteritate, aluziv, ambivalent, ambivalență, ambliop, anclanşa, 

andaluz, aneantiza, angoasa, anticipativ, antidiabetic, antiinflamator, antiinflaționist, 

antimagnetic, antimemorii, antinicotinic, antiradar, antirahitic, antiretroviral, antiroman, 

antonimic, antreprenorial, antropogenetic, antroponim, apocromat, apocromatic, apreschi, 

aranjor, aranjoare, arboricol, arierplan, aronda, asertiv, aubadă, autist, autoacuza, 

autoacuzație, automatist, automedicație, autopsia, ayatollah, azer, balcanologie, barjă, 

bazal, bazilical, bifocal, birotică, brizură (DOOM); aloe vera (DICSR)/ aloe (DOOM); 

(b) cuvinte provenite din italiană: abera, aditivare, autocita (DICSR); acutiza, 

aeroambulanță, balsam (DICSR şi DOOM); borsetă (DOOM);  

(c) cuvinte provenite din spaniolă: biocombustibil (DICSR); 

(d) cuvinte cu dublă etimologie romanică: 

(d1) cuvinte provenite din franceză şi italiană: acidifiant (DICSR); aberant, 

acord [+ germ.], autarhie, autonomie, autoutilitară, berlină, bisexual (DICRS şi DOOM); 

(d2) cuvinte provenite din italiană şi franceză: acont/ aconto (DOOM); agio, 

amplitudine, bas (DICRS şi DOOM); 

(e) cuvinte cu dublă etimologie (latină şi o limbă romanică): 
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(e1) cuvinte provenite din franceză şi latină: abscons, abuz, activ *„bunuri‛+ 

(DICSR şi DOOM); ablație/ ablațiune, ablegat, abroga, abstracție, admisie, advent 

(DOOM); 

(e2) cuvinte provenite din latină şi italiană: acut (DICSR şi DOOM); 

(f) cuvinte cu dublă etimologie, dintre care una romanică:  

(f1) cuvinte provenite din franceză şi engleză: accesoriza, acțional, acvafobie, 

acvaterariu, adict, adictiv, adictologie, adicție, adresabil, algeziologie, angioscop, 

antipublicitate, antivirus, aplicator, asigna, autistic, autoimun, bancassurance, 

biocibernetică, bioenergetic, bioetică, biomedical, biometric, biosecuritate, biotehnologie, 

bioterapeut, biotip, biotipologie, bonsai, bunraku (DICSR); abuza, acronim, acupunctură, 

acvaplanare, aditiv, adițional, adnotator, adresă, agrea, alfabet, afro, airbus, alopatie, 

alternativ, amfetamină, analiză, angiom, animație, antihistaminic, antitrust, antiviral, 

anxiolitic, argument, arhitectură, artefact, articol, asista, asistent, ataşa, audiență, 

audiovizual, audit, audita, audiție, autism, autist, autoriza, bagaj, bancă, bioclimatologie, 

biodegradabil, biodiversitate, bioenergie, biogeneză, biomasă, biometrie, biopsie, bioterapie 

(DICSR şi DOOM); antiartă, antipersonal, boxer (DOOM); 

(f2) cuvinte provenite din engleză şi franceză: administrabil, aer *condiționat+, 

alcoolurie, angioplastie, anticonsumerism, arhiva, artterapie, behaviorism, beta, bingo, 

biodisel, biomedicină, bioterorism, bioterorist, blogosferă (DICSR), audit (DOOM); 

aberație, accelerator, acces, administra, administrator, adnota, adnotație, aerobic, afro, 

airbus, bikini, algoritm, ampex, aplicație, ataşament, avatar, bioritm, bit [inform.] (DICSR 

şi DOOM); 

(f3) cuvinte provenite din franceză şi germană: avalist (DICSR); aerosol, afiş, 

apel (DICRS şi DOOM); 

(g) cuvinte cu triplă etimologie, dintre care una sau două romanică/ 

romanice: 

(g1) cuvinte provenite din franceză, germană şi engleză: automat (DICRS şi 

DOOM); 

(g2) cuvinte provenite din engleză, franceză şi germană: biogaz (DICRS şi 

DOOM); 

(g4) cuvinte provenite din franceză, engleză şi italiană: agenție (DICSR). 

Se remarcă, în materialul analizat, ponderea mai mare, inclusiv în cazurile 

de etimologie dublă/ triplă, a împrumuturilor din limba franceză adaptate, oral şi/ 

sau scris, la specificul limbii române.  

O altă categorie de cuvinte relevante pentru studiul de faţă este 

reprezentată de cele preluate care atare, neadaptate, din latină sau din anumite 

limbi romanice, cuvinte prezentate în dicţionare ca aparţinând idiomurilor 

respective: 
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(a) cuvinte latineşti: bonus-malus (DICSR); alias (DICSR şi DOOM); an initio, 

ab intestat, addenda, addendum, ad-interim, ad libitum, ad litteram, ad rem, ad valorem, 

alma mater, angor, angor pectoris, apud, axis mundi (DOOM); 

(b) cuvinte franţuzeşti: bisque, bleu ciel, bouquet garni, bref, brise-glace 

(DICSR); brie (DICSR şi DOOM); à la, à la carte, à la grecque, à la longue, à la russe, 

bain-marie, bordeaux, bric-à-brac/ bricabrac (DOOM);  

(c) cuvinte italiene: al dente, amaretti (DICSR); a fresco (DICSR şi DOOM); 

affetuoso, a giorno, allargando, allegro assai, allegro ma non troppo, al segno, appassionato, 

a tempo (DOOM); 

(d) cuvinte portugheze: bossa-nova (DOOM); 

(e) cuvinte franţuzeşti şi spaniole: brasero (DICSR); 

ca trăsătură specifică a exemplelor anterioare, poate fi menţionată 

încadrarea majorităţii lor în anumite câmpuri lexicale, de specialitate (muzică, 

gastronomie, lingvistică etc.). 

Elementelor prezentate supra li se adaugă, în aceeaşi sferă a subordonării 

faţă de romanitate, o serie de lexeme încadrate, în cele două dicţionare analizate, 

diferit ca etimologie:  

(a) cuvinte considerate cu etimologie simplă sau multiplă (dintre care cel 

puţin una romanică) sau ca aparţinând încă unui anumit idiom romanic (altul 

decât româna): acquis (cuvânt franţuzesc, în DOOM; împrumut din franceză, în 

DICSR); alfanumeric (împrumut din franceză, în DOOM; împrumut din engleză şi 

franceză, în DICSR); avocado (cuvânt spaniol, în DOOM; împrumut din spaniolă, în 

DICSR); bidonville/ bidonvil (cuvânt împrumutat din limba franceză, în DICSR), 

bidonville (cuvânt franţuzesc, în DOOM); broccoli (împrumut din italiană, în DICSR; 

cuvânt italian, în DOOM); 

(b) cuvinte prezentate ca având etimologie simplă sau multiplă (dintre care 

cel puţin una romanică) versus aceleaşi cuvinte considerate ca aparţinând unui 

idiom neromanic: biter/bitter (împrumut din germană, franceză şi engleză, în 

DICSR), bitter (cuvânt german, în DOOM); bradt (cuvânt împrumutat din limba 

franceză, în DICSR; cuvânt englezesc, în DOOM); airbag, antidumping, bestseller, 

blazer, briefing, business, businessman, bypass (împrumuturi din engleză şi franceză, 

în DICSR; cuvinte englezeşti, în DOOM); absenteism, abstract *s.n. „rezumat al unei 

lucrări ştiinţifice‛+, antifading (împrumuturi din franceză şi engleză, în DICSR; 

cuvinte englezeşti, în DOOM) etc. 

Analiza efectuată pe cele două dicţionare, DICSR şi DOOM (ultimul, 

valorificat în asociere cu DEX), a relevat şi o serie de caracteristici/ mutaţii/ 

redimensionări la nivelul sensurilor anumitor cuvinte existente în limba română 

sau formate pe teritoriul acesteia; se disting, în acest sens: 

(a) cuvinte din limba română îmbogăţite/ actualizate cu sensuri din alte 

limbi (dintre care cel puţin una romanică): 
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(a1) sensuri preluate din franceză: adjudeca *etimologie latină: adjudicare], 

amortiza *„a recupera investiţii‛+, apreciere *„aprecierea stocurilor‛, „apreciere 

valutară‛+, arierate *„datorii băneşti restante, nerambursate la scadenţă; impozite 

neplătite la timp‛+, atrage *„a absorbi fonduri dintr-o anumităr sursă, cu destinaţii 

precise‛+, bombă *„ştire-bombă‛, „maşină-bombă‛, „şut-bombă‛+ (DICSR); 

(a2) sensuri preluate din italiană şi franceză: antifurt (DICSR); 

(a3) sensuri preluate din franceză şi engleză: ajutor *„asistenţă financiară 

sau economică...‛, „sprijin bănesc‛+ (DICSR); 

(a4) sensuri preluate din engleză şi franceză: acoperi *„a asigura o 

recepţionare corectă într-o anumită zonă a semnalului de telefonie, de internet 

etc.‛; „a mediatiza informaţia privind un eveniment, un fapt ce ţine de actualitate‛ 

etc.], bază *„bază de date‛+, bec *„bec economic, bec cu halogen, bec cu xenon‛+ 

(DICSR); 

(b) cuvinte formate pe teritoriul limbii române, însă cu sensuri preluate din 

alte limbi (dintre care cel puţin una romanică): 

(b1) sensuri preluate din franceză: bipăi *„bipui‛+, bipolarizare *„tendinţă de 

regrupare a forţelor politice ale unei naţiuni în două blocuri‛+, aeroautomobil, 

antireclamă, antisudorific, antizgomot, asigurator [adj.], asomator, biodegradare (DICSR); 

bipartid *„sistem bipartid‛+, afacerism, asociat, autentificare [inform.] (DICSR şi 

DOOM); acord-cadru, angajant, antepune, antifurt, antiliteratură, autostopist (DOOM); 

(b2) sensuri preluate din italiană: autotren (DICSR şi DOOM) 

(b3) sensuri preluate din franceză şi engleză: birou *„birou open-space‛+, 

antimătreață, autoimunitate (DICSR); 

(b4) sensuri preluate din engleză şi franceză: adnotare [ling.], antiglonț 

(DICSR şi DOOM); 

(c) cuvinte împrumutate dintr-o limbă (sau cuvinte aparţinând încă unui 

alt idiom), cu sens dintr-o altă limbă: avocatier – cuvânt împrumutat din franceză, 

cu sens preluat din portugheză (DICSR); asistență – cuvânt împrumutat din 

franceză, cu sens preluat din engleză (DICSR); atelier – cuvânt împrumutat din 

franceză, cu sens preluat din engleză (DICSR); biocarburant – cuvânt împrumutat 

din franceză, cu sens preluat din engleză (DICSR); biocatalizator – cuvânt 

împrumutat din franceză, cu sens preluat din engleză (DICSR); big band – cuvânt 

englezesc, cu sens preluat din franceză (DICSR); big bang – cuvânt englezesc, cu 

sens preluat din franceză (DICSR). 

Se observă, în diferitele categorii de exemple prezentate supra, că influenţa 

limbilor romanice asupra lexicului „recent‛ (şi nu numai) al limbii române are 

consecinţe atât la nivelul unităţilor lexicale propriu-zise, cât şi în plan semantic, în 

cazul unora dintre aceste unităţi, cu precizarea că uzul va fi cel care va fixa sau, 

dimpotrivă, va elimina din sistemul românesc unele forme adaptate sau 

neadaptate, respectiv unele sensuri ale lexemelor existente.  
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Concluzii 

Dincolo de aparenţa împrumuturilor masive din limba engleză, ca urmare 

a fenomenului globalizării lingvistice, limba română se caracterizează, la nivelul 

lexicului actual, şi printr-o serie de caracteristici/ elemente subsumate planului 

romanităţii, explicabile (deşi nu exclusiv) atât în sfera globalizării, cât şi – mai ales 

– în cea a europenizării lingvistice. 

În acest context, analiza realizată prin raportare la articolele A-B din două 

lucrări lexicografice pe care le-am considerat relevante pentru subiectul articolului 

de faţă (Dicționar ilustrat de cuvinte şi sensuri recente în limba rom}nă, Elena Dănilă şi 

Andrei Dănilă, 2011 şi Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii rom}ne, 

2005) reflectă prezenţa, în lexicul „recent‛ al limbii române, a trei mari categorii de 

neologisme romanice (am inclus, aici, şi sensurile neologice ale unor cuvinte deja 

existente în limba română): (a) cuvinte cu etimologie simplă subsumată unei 

anumite limbi romanice (în cazurile de etimologie dublă sau triplă, cel puţin una 

dintre trimiteri este către o limbă romanică); (b) cuvinte neadaptate din limba 

latină sau din anumite limbi romanice; (c) cuvinte existente în limba română sau 

formate pe teritoriul acesteia, însă cu redimensionări/ influenţe la nivelul sensului 

explicabile prin raportarea (şi) la o limbă romanică. 
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Néologismes romans repérables dans le lexique „récent” du roumain 

 
Résumé: La langue, la société et l’attitude individuelle face aux changements (sociaux, politiques, 

culturels, économiques, techniques, religieux etc.) du monde interagissent d’une manière particulière 

au niveau de chaque communauté linguistique, mais, en même temps, sous le signe de l’appartenance 

à une communauté plus grande – voir, par exemple, le cas de la Roumaine et de l’Europe, du roumain 
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et des langues considérées «de circulation» etc. Dans le contexte de la globalisation – comme 

phénomène «à la mode», présent aux plusieurs niveaux de la société et de la vie, en général –, le 

lexique «récent» de la langue roumaine actuelle se caractérise par une série de mutations d’un 

système linguistique (le plus fréquemment, l’anglais) | l’autre (ici, le roumain) et d’adaptations 

sémantiques | l’intérieur du système soumis aux influences culturelles, économiques, techniques, 

politiques etc. de la période contemporaine. D’autre part, au cas particulier du roumain, 

l’européisation linguistique apporte au phénomène de la globalisation l’apanage des influences 

d’autres langues romanes ; on distingue, ainsi, au niveau lexical-sémantique de la langue roumaine, 

une série de marques subordonnées | d’autres systèmes linguistiques, tout comme le français, 

l’espagnol etc. D’où l’intérêt, dans cette étude, pour l’identification de ces marques dans deux 

dictionnaires qu’on considère représentatifs de ce point de vue: „Le Dictionnaire de mots et de sens 

récents dans le roumain‛ (Elena Dănilă et Andrei Dănilă, 2011) et „Le Dictionnaire orthographique, 

orthoépique et morphologique de la langue roumaine‛ (DOOM, 2005). 

Mots-clés: néologisme, langues romanes, langue roumaine actuelle, globalisation, européisation. 
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ÎNTREBUINŢĂRI ERONATE ALE LATINISMELOR  

ÎN MASS-MEDIA CONTEMPORANĂ ŞI ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Radioul, televiziunea, ziarul pun mase tot mai largi de vorbitori în contact 

cu limba literară. Cel puţin în teorie, limbajul jurnalistic apropie, în conștiinţa 

vorbitorilor, exprimarea familiară, cotidiană, de cea îngrijită, „oficială‛. Dacă până 

acum câţiva ani exista, în rândul oamenilor de media, o dorinţă pentru vorbirea și 

scrierea elegantă și o grijă semnificativă pentru evitarea greșelilor de limbă, acum 

presiunea timpului și lipsa unor cunoștinţe de cultură generală aduc în media tot 

felul de greșeli, care, perpetuate, contribuie la impunerea uzului în detrimentul 

normei. Foarte multe erori de limbă sunt preluate în mediul online, locul de unde 

tinerii își iau informaţiile în ziua de azi. Astfel, în lipsa unor surse oficiale și, mai 

ales, în lipsa orelor de latină sau de gramatică a limbii române, adolescenţii învaţă 

greșit expresii și cuvinte. Cum, în dorinţa lor de a epata sau de a flata cititorul, mai 

ales în presa scrisă, reporteri sau chiar editori consacraţi apelează la citate din 

limba latină, mass-media contemporană este înţesată, în prezent, de astfel de 

expresii scrise greșit sau folosite în contexte care nu le pun în valoare. Apelul unor 

formatori de opinie la ‚filonul latin‛ este o practică destul de veche și rezultă dintr-

o dorinţă de a aduce materialului o notă de superioritate, nu întotdeauna 

justificată. Dintr-un cultism prost înţeles, vorbe de duh, menite să dea eleganţă 

stilului, sunt folosite inadecvat, pronunţate greșit sau scrise incorect.  

Lipsa documentării suficiente din mass-media contemporană se vede pe 

tot parcursul elaborării unei știri, de la perioada de predocumentare, până la 

difuzare efectivă a materialului. Tot mai multe studii ale CNA, făcute publice în 

ultimii ani, au arătat că oamenii de presă nu mai știu ce înseamnă  expresia 

provenită din limba latină, cum se scrie și, mai ales, de ce ar trebui să fie folosită cu 

moderaţie, pentru a nu supraîncărca, inutil, stilul. În ceea ce priveşte mediul 

online, lucrurile sunt şi mai grave, având în vedere că expresiile sunt preluate şi 

folosite de oameni fără pregătire filologică. În ceea ce urmează, vom da mai multe 

exemple de latinisme folosite greșit, cu probleme de ortografiere, pronunţie sau 

traducere, pe care le-am întâlnit în presa scrisă dar și în audio-vizual, precum şi în 

mult prea permisivul mediu online.  
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Expresia ab urbe condita (de la întemeierea orașului), care arată faptul că 

romanii începeau numărătoarea anilor de la întemeierea Romei, este scrisă uneori, 

în ziare sau la televiziune, din zelul editorilor, fie cu ad, fie cu diacritice. Alea iacta 

est - zarurile au fost aruncate (cuvintele lui Cezar la trecerea Rubiconului; potrivit 

regilor Republicii, nici un general roman, venind din nordul Italiei spre Roma, nu 

avea voie să treacă acest râu în fruntea armatei pe care o comanda; indică o decizie 

irevocabilă, luată după îndelungi ezitări), în media românească post-decembristă e 

scrisă cu e – eacta sau cu j – jacta, sau pur și simplu fără prima vocală din primul 

cuvânt. Apoi, contextul folosirii este unul inadecvat, după cum o arată și exemplele 

următoare:  

„Dacă ※ai noștri» se raportează la România ca la o sursă pentru puterea și 

bogaţia lor, fără să existe nici măcar licarirea unei conștiinte a binelui comun, 

colectiv, atunci alea jacta est.‛ *1+   

„Punct de vedere Alea jacta est! – titlul articolului. Și explicaţia vine în primul 

paragraf: «Așa trebuie să fi spus Ion Iliescu și Petre Roman când, în sfârșit, au 

trecut Rubiconul Polului Stângii! Adică au reușit să capete aprobarea dlui 

Geoană pentru a-i lăsa pe nobili (parlamentarii PSD) să se întâlnească cu plebei 

de stânga (umili reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, președinţii unor mici 

partide de stânga, activiștii din cele – câteva – ONG-uri care îndrăgesc să se 

declare de stânga)‼.‛[2] 

Anno Domini = în Anul Domnului – formula apare, de cele mai multe ori, 

exprimată abreviat, A.D. și atunci e scrisă corect. Alminteri, în ziare sau în mediul 

online apare ori fără un „n‛ – Ano Domini, ori scrisă cu litere mici, ori cu un e la 

final. Ecce homo! = iata omul! sau Errare humanum est = a greşi e omeneşte; proverb 

latin pus în circulaţie de Cicero, sub forma: „Cuiusvis hominis est errare, nullius 

nisi insipientis in errare perseverare‛ („Orice om poate greşi, numai prostul stăruie 

în greşeală‛) sunt, la fel, expresii care în scris îşi pierd, din viteză, literele dublate 

sau se românizează. De gustibus (et coloribus) non disputandum = despre gusturi (si 

culori) nu se discută – expresie răspândită ca o justificare a libertăţii de a avea 

preferinţe personale în anumite domenii, ce implică opţiuni. În presa scrisă, cele 

două cuvinte de la început apar scrise sudat. Alte erori, de scriere: Nihil sine Deo, a 

apărut la televiziune scris „A primit distincţia Nihil sine Dio‛ (Prima TV). Singurele 

care nu suferă modificări majore atunci când sunt folosite în mass-media,  sunt 

expresiile latineşti scurte şi bine încetăţenite în cultura populară: alma mater - mama 

hrănitoare, epitet prin care romanii îşi desemnau, de obicei, patria; ulterior a 

început să fie denumită astfel Universitatea; Carpe diem! - bucură-te de ziua de azi! - 

este un îndemn de a trai intens clipa prezentă, singura certă, primul vers al unei 

ode scrise de Horaţiu; Alter ego = un alt eu, expresia se mai foloseşte astăzi când doi 

prieteni inseparabili împart aceleaşi păreri şi gânduri; Cogito, ergo sum = gândesc 
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deci sunt-axioma lui Descartes, prin care filosoful spune că nu există adevăr decât 

atunci când examenul raţiunii îl recunoaşte ca evident;  Memento mori = adu-ţi 

aminte că vei muri – salut al călugărilor trapişti; Mea culpa! – expresie de origine 

religioasă, care înseamnă recunoaşterea unei greşeli; Nosce te ipsum! = cunoaşte-te 

pe tine însuţi! sau Divide et impera! = dezbină şi stăpâneşte!  

Există în presă şi greşeli care nu au la bază doar lipsa timpului, ci şi 

necunoaşterea limbii latine. Este cazul expresiei Nihil sine Deo, nihil sine Rex, 

construită greşit, pentru că sine este o prepoziţie care se construieşte cu ablativul şi 

nu cu nominativul. Corect e „Nihil sine Deo, nihil sine Rege‛, la fel cum vom spune 

Nihil sine lege şi nu lex, aşa cum apare în unele articole.  

„Republica a fost instaurată pe manipularea maselor, a terori şi luptelor pentru 

putere a comuniştilor. Familia Regala a ramas un simbol al nobletei culturi si 

demnităţii naţionale Trebuie să învăţăm din această modestie. NIHIL SINE 

DEO! NIHIL SINE REX‛ *3+, 

 se arată într-un comentariu din mediul online, la un interviu cu Regele Mihai, 

chiar pe pagina de internet a Alianţei Dreptei. Tot cu ablativul se construieşte şi 

prepoziţia cum, aşa că cei care scriu magna cum laudae sunt în eroare, corect e magna 

cum laude. Nominativul acestui substantiv este, în latină, laus, genitivul e laudis, iar 

ablativul se termină în e, deci laude. Avem un exemplu din presa online, titlul unui 

articol, din fericire, scris ironic: Magna cum laudae la şcoala vieții, de Victor Ciutacu 

[4].  

O altă greşeală frecventă în media este folosirea expresiei Quo vadis 

homine? (în loc de homo), expresie destul de chinuită de amatorii de latinisme, 

inspirată de titlul celebrului roman al lui Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? şi de 

fraza interogativă Quo vadis, Domine?, rostită de apostolul Petru la vederea chipului 

lui Iisus Hristos. Cele două substantive (homo şi dominus) nu sunt de același fel: 

primul se încadrează în declinarea a III-a imparisilabică (homo, hominis), iar al 

doilea aparţine declinării a doua.  

Un dezacord cel puţin tot atât de flagrant îl reprezintă expresia homo 

axiologicum din exemplul „Astfel, putem înţelege că homo axiologicum reprezintă 

definiţia cea mai cuprinzătoare şi adâncă a fiinţei umane‛ *5+. Trecând peste faptul 

că axiologicus este un pseudolatinism, 
 
el ar fi trebuit acordat cu homo, care este un 

substantiv de genul masculin, iar rezultatul ar fi fost homo axiologicus. De altfel, 

structura latină foarte productivă la această oră, ‚homo + adjectiv‛ a făcut 

suficiente victime în mass-media. În afară de exemplele clasice, împrumutate din 

latină, pe cale livrescă – homo eruditus, homo perversus, homo servus, homo sensualis, 

homo fragilis, homo rationalis, homo novus, homo sapiens etc. - există structuri care au 

luat naștere prin analogii, în care intră fie un adjectiv latin, fie un pseudolatinism. 

După model, jurnaliștii au creat, prin atașarea desinenţei –us, unor baze nelatinești 
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expresii precum: homo troglodens, homo televisiens, homo digitalus, homo asfalticus, 

homo egoistus, homo informaticus, homo mediaticus, homo roboticus, homo sovieticus, 

homo balcanicus, homo parlamentaricus, homo turisticus. Vorbim de un mimetism 

terminologic, care amuză dar care ar trebui explicat, pentru că vorbitorii 

necunoscători de latină ar putea crede că astfel de construcţii sunt corecte. 

Exemplificăm cu:  

„Trăsăturile cele mai marcante ale exemplarelor de Parlamentarus valachicus 

(subspecie usor de confundat cu Homo sapiens) sunt agresivitatea accentuata, 

tendinta de izolare fata de exemplarele obisnuite de Homo sapiens, aparitia 

unor caracteristici fizice distinctive, in special la masculi (crestere rapida in 

greutate, aparitia gusei si a cefei masive, expansiunea falcilor), reducerea 

abilitatilor de comunicare si de interactiune sociala etc.‛ *6+  

Sau cu „※Homo economicus» instaurat de Adam Smith s-a dovedit însă a fi 

doar o construcţie teoretică. Oamenii de rând sunt  iraţionali, auto-distructivi, 

incapabili să evalueze riscurile, manipulabili sau pur şi simplu proşti, iar dovada 

este chiar situaţia economică actuală.‛ [7] 

În cazul expresiei captatio benevolentia (în loc de benevolentiae) – care 

înseamnă captarea bunăvoinţei cuiva în scopul obţinerii unor avantaje, înregistrată 

în limba vorbită, există şi varianta în scris, întâlnită mai ales în mediul online:  

„Bun, hai să-ţi mai spun un truc. Se cheamă ※icebreaker» sau dacă preferi 

varianta în limba latină - «captatio benevolentia». Mulţi vorbitori își încep 

discursul spunând ceva amuzant tocmai pentru a atrage simpatia.‛*8+  

Alminteri, expresia apare mai ales în mediul online scrisă cu ţ, ba chiar cu 

tz – benevolentza. O altă eroare care se extinde, mai ales având concursul „generos‛ 

al unei părţi din presa noastră actuală, este folosirea adjectivului latinesc redivivus, 

-a, -um exclusiv sub forma lui de genul masculin indiferent de genul termenului 

determinat ori al subiectului propoziţiei. Avem titluri după modelul: Redivivus 

Securitatea? (corect rediviva), Sara Montiel...redivivus (în loc de rediviva) sau  Cultura 

rom}nă redivivus (corect rediviva) [9], așa cum reiese din titlul textului publicat în 

Revista Luceafărul.  

Nici expresia nomina odiosa nu e corect folosită în limba română 

contemporană – după cum analizează Theodor Hristea în studiul său *10+.  

Exprimări de felul lui: „Asta e nomina odiosa‛, „Unii îl consideră nomina odiosa‛, 

„Înainte de '89 era şi el nomina odiosa‛ sunt greșite:  nomina este pluralul lui 

nomen, nominis (un substantiv imparisilabic de genul neutru, care, moştenit în 

română, a devenit nume). În chip firesc, adjectivul care funcţionează ca 

determinant se acordă cu el în gen şi în număr, ceea ce înseamnă că odiosa este 

pluralul lui odiosum (forma de singular neutru a lui odiosus). Prin forma şi sensul 
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lor, nomina odiosa nu se pot referi la o singură persoană, indiferent dacă aceasta este 

de sex masculin sau feminin. Cele două cuvinte înseamnă „nume odioase‛ şi ele au 

fost întrebuinţate, la început, cu referire la locurile care aminteau de cumplitul 

război troian. Ulterior (şi prin extensiune) nomina odiosa au căpătat sensul de „orice 

nume care nu trebuie pomenite, întrucât evocă lucruri neplăcute şi provoacă 

repulsie‛ (cf. Dicţionarului de expresii și citate celebre al lui Berg):  

„Stolojan, naţionaliza valuta în mod liberal, din vârful guvernului stăpânit de 

însuşi nomine odiosa Ion Iliescu! [11]‛,  

într-un articol semnat de Vlad Pietreanu sau  

„Această a doua expoziţie permanentă a MNIR era, încă şi mai mult decât 

prima, expresia voinţei politice a Partidului Comunist, ca urmare a unei mult 

mai insistente intruziuni ideologice în creaţia muzeografică. Mai mult, o 

întreagă secţie a expoziţiei – cu mai multe sãli largi – a fost dedicatã 

„Tovarãşului‛ (nomine odiosa<), cel care întruchipa, din ce în ce mai exclusiv, 

Partidul,‛  

într-o prezentare a Muzeului Naţional de Istorie a României. *12+ 

O altă construcţie greșită, preluată ca atare în mass media este Audiatur et 

alteram partem, o exprimare hibridă, explicabilă prin contaminarea sau încrucişarea 

a două construcţii corecte. Ele sunt: Audiatur et altera pars (=„Să fie ascultată şi 

cealaltă parte‛) + Audi alteram partem (= „Ascultă şi cealaltă parte‛). Numai în al 

doilea caz verbul tranzitiv audio, -ire (folosit la imperativ prezent, persoana a II-a 

sing.) admite după el un complement direct exprimat prin subst. partem determinat 

de adjectivul alteram (ambele în cazul acuzativ).  

Există în media şi expresii hibrid, voit modificate, pentru a schimba sensul 

sintagmei. Pentru cunoscători este o sursă de amuzament, însă pentru ignoranţi 

reprezintă un prilej în plus de confuzie. Astfel, expresia latinească Habemus papam! 

- Avem papă!, care se strigă de fiecare dată când e întronat un nou conducător în 

fruntea Bisericii Catolice, a devenit în presă Habemus papa. Într-un articol-pamflet 

intitulat Fum la Catedrală, Casian a încins grătarele: Habemus papa! se arată că de 

Serbările Galaţiului, organizatorii au pus prea mare preţ pe alimente.  

„După câteva minute, însuşi Casian a ieşit la balcon cu o tavă de fripturi, şi a 

rostit celebra expresie: «Habemus Papa!»‛ *13+,  

iar într-un alt articol, intitulat Habemus popă, regăsim direct termenul în limba 

română lângă latinescul habemus [14].  

Nu a rămas lipsită de interpretări nici sintagma Vox populi, vox Dei, un 

consensus omnium, ce traduce adeziunea unui mare număr de persoane, adusă ca 

dovadă pentru stabilirea unui adevăr sau pentru justeţea unei atitudini. Expresiile 
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Vax populi! sau Box populi, box dei! derivă din original şi reprezintă o formă de 

intertextualitate lăudabilă dar periculoasă: foarte mulţi dintre tinerii care citesc pe 

net aceste expresii-hibrid, rămân cu ideea că aşa arată varianta originală. Vax populi 

este titlul unei emisiuni în care sunt prezentate răspunsuri aberante la întrebări 

banale, pentru a arăta starea de incultură a oamenilor simpli. Iar Box populi, box dei! 

apare în Dilema Veche ca titu al unui articol-sondaj de opinie, semnat de Cătălin 

Ștefănescu *15+ sau ca argument forte scris de I.L. Caragiale și citat pe pagina 

Teatrului Mic: [16]  

„Domnule, Dumnezeul nostru este poporul: box populi, box dei! Noi n-avem altă 

credinţă, altă speranţă, decât poporul. Noi n-avem altă politică decât 

suveranitatea poporului; de aceea în lupta noastră politică, am spus-o și o mai 

spunem și o repetăm necontenit tuturor cetăţenilor: „Ori toţi să muriţi, ori toţi 

să scăpăm!‛ (I.L.Caragiale).  

Tot aici amintim şi deformarea proverbului latinesc: Mens sana in corpore 

sano – deviza sportului, „o minte sănătoasă într-un corp sănătos‛, care a devenit în 

presa românească Mens sana in corpore mentosana! sau Mens sana in corpore barosano! 

[17] 

Multe astfel de expresii şi locuţiuni în limba latină trec astăzi în mass-

media printr-un proces de „românizare‛: nu constituie pentru nimeni o noutate 

grafia şi rostirea status quo (în loc de statu quo) şi nici pronunţia în extremis, în 

extenso, în corpore sau în vitro şi în vivo (cu românizarea, neacceptată de normele 

ortoepice în vigoare, a prepoziţiei latineşti in). Şi mai grav e faptul că acestea se şi 

scriu cu î din i dar se şi folosesc în contexte absolut nepotrivite.  

„Aşteptăm scuzele d-lui dr. Agrosoaie, care a omis în demersurile sale asociaţia 

profesională a farmaciştilor, poate din graba tinereţii, şi a lansat o propunere 

virtuala dlui Ministru al Sănătăţii, într-un flux de ştiri online, cu o chestiune 

atât de sensibilă şi nefondată, acuzând în corpore breasla farmaciştilor!   

Alte expresii care apar cu duiumul în media și în mediul online, chiar și în 

contexte nepotrivite, sunt Pauca, sed bona - puţine, dar bune (nu cantitatea, ci 

calitatea contează). Pax vobiscum! - Pace vouă! -  Pecunia non olet (Vespasian) - banii 

n-au miros, Per aspera ad astra - pe căi aspre, până la stele, Omnia vincit amor - 

iubirea invinge orice, Casus belli - caz de război (situaţie în care un stat se vede 

constrâns să declare război altui stat), Cave canem - păzeşte-te de câine, Omnia mea 

mecum porto = tot ceea ce am duc cu mine; versiunea latină a răspunsului pe care l-

ar fi dat filosoful Bias concetăţenilor săi miraţi că părăsește cetatea, asediată de 

perși, fără să-și ia nimic cu el; spiritul constituie unica bogăţie a înţeleptului, 

Repetitio est mater studiorum = repetiţia este mama învăţăturii, precept folosit iniţial 

în școlile de limbă latină și care a căpătat apoi valoare generală: prin repetare, 
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cunoștinţele se fixează mai temeinic. Din fericire, pentru că sunt arhicunoscute, 

acestea se scriu, încă, fără cusur.  

În presa audio-video mai există o serie de greșeli, care provin din 

accentuarea greșită a unor cuvinte de origine latină: deplasările de accent se 

explică prin analogie cu structuri mai bine reprezentate în limba actuală,
 
prin 

influenţa altor limbi de cultură şi, nu în ultimul rând, prin faptul că cei care 

întrebuinţează cuvinte şi expresii latineşti nu mai ştiu exact cum „sunau‛ ele în 

limba din care provin.  

Este cazul lui antíc, pentru care se poate admite o etimologie multiplă şi pe 

care tot mai mulţi vorbitori îl pronunţă ántic, deşi în latină există antíquus, în 

franceză antíque şi în italiană antíco. La fel se întâmplă în cazul lui módic (< lat. 

módicus) -„mic, modest, neînsemnat‛, care e pronunţat uneori, sub influenţa fr.  

modique,  modíc.  

„Din cauză că limba română preferă accentuarea paroxitonă (pe silaba 

penultimă), pe de o parte, iar, pe de altă parte, pentru că foarte multe 

neologisme au, într-adevăr, etimologie multiplă, s-a ajuns la dublete 

accentuale: an{temă şi anatémă, apéndice şi apendíce, calcár şi cálcar, infím şi ínfim, 

íntim şi intím sau profésor şi profesór, acceptate chiar de normele ortoepice în 

vigoare‛,  

spune Theodor Hristea în studiul său *18+, în care face și recomandări în cazul unor 

dublete. Corecte, în opinia sa sunt: {cvilă, crepúscul, fáctor, fúrie, legítim, marítim, 

matúr, minúscul, penúrie, sevér, subúrbie, tedéum únic, precáut, véctor, víctimă, vúltur.  

 

NOTE:  
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The Wrong Use of Latin Words in Contemporary Media and on the Internet 

 

Abstract: People from the contemporary media have two main issues in writing news: they do not 

have time to document anymore and their use of Latin words and sayings, in inappropriate contexts 

in order to seem literate. From media, those expressions go to Internet, and spread without any 

control. Studies made public in recent years have shown that some journalists do not know what does 

the phrases derived from Latin mean, how are they spelled or written and the context of usage. 

Regarding the Internet, things are even more serious, given the fact that the phrases are used by 

people without philological training. In what follows, we have chosen several examples of misused 

Latin words and few problems with their spelling, pronunciation and translation, which we 

encountered in print and visual media, and on the Internet, too.  

Key words: media, Latin words, internet, borrowings. 
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THE LANGUAGE OF SOCIAL NETWORKS –  

THE LINGUA FRANCA OF TOMORROW 

 
Introduction 

Since man appeared on Earth, communication has taken various forms, 

from cave paintings, created by the Homo sapiens, going through pictograms and 

ideograms, which had deep cultural and religious significance, and messages 

engraved on stones or written on papyrus, to the more modern means of 

communication such as letters, messages sent by telegraph, by telephone, by radio 

or by television. 

Communication is undoubtedly a distinctive, extraordinary and vital 

ability, which has made possible the evolution and survival of the human race. 

Communication technology represented a breakthrough in this field, which is here 

to stay and which will definitely continue to expand in the future. 

Nowadays, social media represents another discovery in the field of 

communication. Social media is a special class of websites designed to meet three 

specific criteria: the majority of the content on the site is user-generated, there is a 

high-level interaction between social media website users and the websites are 

easily integrated within other websites.  

A social networking service, SNS, is a platform to build social networks or 

social relations among people who share similar personal and career interests, 

activities, backgrounds or real-life connections. [1] 

Social network services can be divided into three types: socializing social 

network services, which are primarily for socializing with existing friends (e.g. 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest etc.); networking social network services, 

which are primarily business-oriented (e.g. LinkedIn); social navigation social 

network services, which are primarily for helping users find specific information or 

resources (e.g. Goodreads for books). 

The focus in the present paper will be laid on the socializing social 

network services and their tremendous impact on language. 
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The Language of Social Media 

Being connected with the world around us has never been easier and more 

accessible than it is today and we have all become engulfed in a new world of 

communication due to technology. Due to social media, words are moving around 

the world within weeks and months whereas before it could take a few years, 

states Coleman, author of The Life of Slang:  

„It is not necessarily that language is changing more quickly, but technology 

has developed and it allows the transmission of slang terms to pass from one 

group to another much more quickly‛. *2+ 

Nevertheless, the entire paradigm of social media has drastically changed 

the basic rules of communication and has altered language in many crucial ways, 

out of which we could mention the fact that already existing words with new 

meanings or new words used in interactions that take place on the Internet are 

added to the dictionary, that writing is more summarized, which has resulted in 

shorter sentences and paragraphs and has made way for neglecting correct 

grammar use, and the fact that abbreviations and acronyms, also used in online 

business interactions, became more prevalent, which means that people do not 

necessarily spell words incorrectly but, more often than not, they speak a new 

language entirely.  

a. Reappropiation - old words – new meanings 

Every year, hundreds of common words with new meanings and newly- 

coined words and phrases, such as app, avatar, to block, check in, circles, to friend/to 

unfriend, follower, to google, hashtag, to like/to unlike, news feed, page, profile, selfie, sock 

puppet, status, timeline, thread, troll, tweet, wall, which come from the slang or jargon 

used in social network communication, are added to the dictionary. 

The noun app (having the plural form apps) represents the short for 

application software and it is designed to run on mobile devices such as a 

smartphone and tablet computers. It has become very popular and in 2010 was 

listed as the Word of the Year by the American Dialect Society, according to 

www.wikipedia.org. 

The noun avatar became a visual representation of a user online, though 

not necessarily an actual photo of the user. The profile pics of a person may be 

considered an example of an avatar. 

The verb to block developed into a Twitter or Facebook feature that enables 

a person to prevent another user from following him/her or adding you to their 

lists. 

The noun check-in (and the verb to check in), which originally represented the 

act of reporting your presence with a desk officiant, generally at airports and hotels, 
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expanded its meaning on Facebook, becoming the act of using any of several social 

location networks to tell everyone in your network where you are at every moment 

of every single day, including shops, cafés, bars, restaurants, parks etc. 

The noun circles (always used in its plural form within social networks) 

represents a feature on the Google+ social platform that allows users to put various 

different people in specific groupings or lists. This feature is intended to share 

relevant content with the right people or follow content posted by people you find 

interesting. 

The noun friend also has a corresponding verb in social networks, i.e. to 

friend, which means to add someone as a friend on a social networking site such as 

Facebook. (A Facebook friend may or may not be someone with whom you have 

ever met or interacted). Also, the verb to unfriend was coined as an antonym of the 
verb to friend, which signifies to remove someone as a friend and it was declared 

the New Oxford Dictionary’s 2009 word of the year. *3+ 

On Twitter, blogs and other social media sites, the noun follower is 

someone who subscribes to receive your updates. 

Another widely used neologism nowadays is the regular transitive verb to 

google, which means using the Google search engine, or later, any web search 

engine, such as Yahoo! or Bing, to obtain information on the World Wide Web. The 

American Dialect Society chose it as the most useful word of 2002 and it was added 

to the Oxford English Dictionary on June 15th 2006. [4] Also, other words coming 

from this verb were coined, forming an entire lexical family, such as: googleable, 

ungoogleable, googled etc. 

An important element of social networks’ syntax is the hashtag (#), a 

clickable keyword used to categorize topics or messages, which has also reached 

everyday speech and is even to be found on greeting cards, T-shirts and in the 

dialogue of sitcom characters. 

The verb to like became a button on Facebook that a user can click and thus 

show support and appreciation for specific comments, pictures, wall posts, statuses 

or fan pages without having to make a written comment. The verbs to unlike or to 

dislike are also used as antonyms of the verb to like, showing that you take back 

your approval of something that has been posted online. 

The phrase news feed, which juxtaposes two nouns news and feed, is a key 

feature in Facebook that keeps the site both dynamic and interactive. The Facebook 

news feed refers to the centre column of a Facebook user's home page, which shows 

updates from the people and pages that user follows on Facebook. As a user's 

friends post updates or content, this is reflected in the news feed so that each time a 

user returns to Facebook, he or she is likely to be presented with fresh content. [5] 

A Facebook page represents a public profile specifically created for 

business, brands, celebrities, causes and other organizations. 
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A Facebook profile includes a timeline with your photos, stories and 

experiences. Some of the things you can also do on your timeline also include a 

cover photo, updating your status and sharing basic information about yourself. 

The word selfie (short form for self-portrait) was declared the word of the 

year in 2013 by the Oxford Dictionaries Online. *6+ The term’s early origins seem to 

lie in social media and photo sharing sites like Flickr and My Space. But usage of it 

didn’t become widespread until the second decade of this century. Self-portraits 

are nothing new but as the process became „snappier‛ (i.e. intended, + the 

semantic feature [+intention]) so has the name. Nowadays, the technology has 

ensured that selfies are both easier to produce and to share, not least by the 

inclusion of a button which means you do not need nearby mirror.  

Early evidence for the term shows a variant spelling with a –y ending, but 

the –ie form is far more common today and has become the accepted spelling of the 

word. The use of the –ie suffix helps to turn an essentially narcissistic enterprise 

into something rather more endearing. The linguistic productivity of this term is 

proven by the creation of a number of related terms connected with parts of the 

body: helfie (a picture of one’s hair), belfie (a picture of one’s posterior), welfie 

(workout selfie), drelfie (drunken selfie) and even with items of furniture: shelfie and 

bookshelfie, or the coming into existence of some puns such as selfies themselfies and 

taking a selfie all by myselfie. 

A sock puppet becomes a polysemantic word, no longer being solely a 

puppet made from an old socket, but a self-serving fake online persona, thus also 

getting a figurative meaning. 

A Facebook status represents an update feature which allows users to 

discuss their thoughts, whereabouts, or important information with their friends. It 

is usually short and generally gives information without going into too much 

detail. 

A thread has come to mean a strand of related messages that represent a 

conversation, for example messages on a discussion forum or a series of e-mails 

that use the same subject line, or a blog post and any related comments. 

A troll also becomes polysemantic and gets a figurative meaning. It is no 

longer just a character from Norse folklore, but someone who makes offensive or 

provocative comments online. 

A tweet changes from an interjection into a noun referring to a 140-

character message or post, which resembles the same type of short and sweet chirp 

you might hear from a bird. 

A physical wall has its correspondent in the virtual environment, too. 

Therefore, a Facebook wall is the area on a profile or page where friends and fans 

can post their thoughts, views, or criticisms for everyone to see. 
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b. Acronyms and numbers 

Besides the above-mentioned newly-coined words that have already 

penetrated the English language, there is also an emerging list of new-age 

acronyms that have begun to dominate the way social media users connect and 

communicate and, most often than not, they have also become all-pervasive in 

everyday communication. 

There are numerous examples of such acronyms in the language used on 

social networks; hereunder, in table 1, we shall mention a selection of the most 

used ones and their meanings, in an alphabetical order. 

 

Acronym Meaning 

ABT about 

AKA also known as 

BAC back at computer 

BBL be back later 

BCNU Be seeing you 

BFF best friends forever 

BRB Be right back! 

BTW by the way 

CU See you! 

DL download 

DND Do not disturb! 

DR dDidn’t read 

FOMO fear of missing out 

FYI for your information 

IC I see 

ICWUM I see what you mean 

IDK I don’t know 

IHU I hear you 

ILY I love you 

IMHO In my humble opinion 

IOU I owe you 

IRL in real life 

ISO in search of 

ITMA It’s that man again 

J/K Just kidding! 

(L)MIRL (Let’s) meet in real life! 

LOL laugh out loud 
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MOS mom over shoulder 

NP No problem! 

NVM Never mind! 

OMG Oh, my God! 

PM private message 

POV point of view 

SIT Stay in touch! 

TC Take care! 

TMI too much information 

TL too long 

TTFN Ta ta for now! 

TTYL Talk to you later! 

TY Thank you! 

TYVM Thank you very much! 

W/R/T with regard to 

WRU? Where are you? 

WYSIWYG What you see is what you get 

YNK You never know 

YOLO You only live once 

YW You’re welcome! 

Table 1 

The need for simplification and synthesis has also led to the use of 

numbers instead of letters. For example, 2 may be used on social networks as a 

numeral (e.g.: I work until 2.), as an adverb (e.g.: Me 2, we can see each other later.) or 

as a particle (e.g.: You’re too young 2 understand politics.). Also, 4 may be used as a 

preposition (e.g.: I have something 4 you.) or as a numeral (e.g.: I work until 4 p.m. 

from Monday until Friday.). 404 (the error message given when a browser cannot 

find a web page) is used on social networks with the meaning of „clueless‛ 

whereas 121 actually means one-to-one. 

A combination of numbers and letters that are frequently encountered in 

conversations taking place in the virtual environment. Some extremely popular 

instances are to be found in Table 2: 

 

B4 before 

B4N Bye for now! 

CD9 Code 9 (meaning that the parents are around) 

CRE8 create 

F2F face-to-face 
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G2G Got to go! 

GR8 Great! 

IH8IT I hate it! 

I<3U I love you! 

L8R Later 

P911 Parent emergency 

Q4U Question for you 

T2UL Talk to you later! 

U2 You , too! 

2U2 To you, too! 

W@ What? 

W8 Wait 

W8AM Wait for me! 

14AAA41 One for all and all for one 

2B@ to be at 

2DAY today 

2MORRO tomorrow 

2NITE tonight 

?4U Question for you 

Table 2 

Apart from this combination of number and letters, sometimes icons and symbols 

replace letters: a becomes @, e becomes 3; o becomes 0; I becomes !, thus the word 

Internet being, most often than not, written !nt3rn3t. 

c. Emoticons and emojis 

In 1969, Vladimir Nabokov told The New York Times: ‘I often think there 

should exist a special typographical sign for a smile  a supine round bracket.’ In 

1982, computer scientist Scott Fahlman granted his wish. Looking for a solution to 

the miscommunication that prevailed on early Internet message boards, he 

proposed that a rotated smiling face, composed of a colon, a hyphen and a 

parenthesis (  ) should indicate that the writer was joking. [7] And this was the 

beginning of emoticons. 

According to the site www.oxforddictionaries.com, an emoticon is „a 

representation of facial expressions such as a smile or frown, formed by various 

combinations of keyboard characters and used in electronic communication to 

convey the writer’s feeling or intended tone‛. 

On social networks, emoticons allow us to communicate without saying 

anything, saving us from spelling out any feeling. Sometimes ambiguous, rather 
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superficial but also cute, they seem to be perfectly suited to a generation that 

spends most of the tine on social networks. 

In the same way that a person’s voice or facial expression changes when 

having a face-to-face conversation, a smiley face is used to achieve the same result. 

Emojis, on the other hand, represent icons that illustrate almost anything 

from Santa Claus to a screaming cat to a happy birthday message held by a teddy 

bear. They are not just smiley faces but also flags of various countries, musical 

notes, people, the Statue of Liberty, a baby bottle etc. The possibility of creating 

emojis are limitless. 

In the Age of Speed, emoticons and emojis represent a language of pictures 

that perfectly match the needs of a generation that seems to rely on transmitting a 

lot by using fewer and fewer words. As asserted in the introduction, our earliest 

examples of writing came from the pictographic hieroglyphs and cuneiform 

inscriptions from Mesopotamia around 5,000 years ago. It was only around 1,200 

BC that the Phoenicians developed the first alphabetic writing system. Could the 

rise of emoticons and emojis mean we’re going backward or is this just an 

emergent complexity of language? This is a question that each and every one of us 

should bear in mind and reflect upon. 

Conclusion 

There is no doubt that technology has had a significant impact on language 

in the last twenty years and this is proven by the fact that every year hundreds of 

new words and phrases that come from the Internet slang are added to the 

dictionary, at this point the Internet being, in all likelihood, the most powerful 

influence on our everyday interactions. A whole host of words originating from 

social media and the wider Internet have become so commonplace that they’ve 

now slipped into popular usage, and we don’t even realize it. 

Also, from sharing our thoughts and photos to planning a night out, most 

people tend to organise their social lives, or at least have it significantly influence 

them, through some form of technology-based engagement. 

Despite the debatable nature of the language used on social networks, one 

issue seems extremely clear: the illiterate of the future will definitely be considered 

those who are social network illiterate. 

 
 

NOTES: 

[1]. www.wikipedia.org 

[2]. Coleman, Julie, (2014). The Life of Slang. London: Oxford University Press, p. 54. 

[3]. www.shearsocialmedia.com 

[4]. www.wikipedia.org 

[5]. www.techopedia.com 
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[6]. blog.oxforddictionaries.com 

[7]. www.newrepublic.com 
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Le langage des réseaux sociaux – la lingua franca de demain 

 

Résumé: Les réseaux sociaux se sont considérablement développés au cours des dernières années, en 

connectant des personnes du monde entier et en donnant naissance à un nouveau type de langage 

portant ses propres règles de formation, remplissant, dans le même temps, le besoin de communication 

et de brièveté dans l'âge de la vitesse. Dans le présent article, nous proposons un inventaire de termes 

et de symboles utilisés dans les réseaux sociaux, en les expliquant et divisant en trois catégories: des 

mots déjà existants avec de nouvelles significations; acronymes et nombres utilisés au lieu des mots; 

émoticônes et emojis. Le sujet de mon article peut être considéré extrêmement pertinent pour la 

lexicologie parce que, d'une part, il est un domaine intéressant à étudier grâce à sa nouveauté 

ingéniosité et polyvalence, qui n'a pas encore été entièrement exploré et, d'autre part, parce que c'est 

un domaine d'intérêt général pour les linguistes et les étudiants puisque les termes utilisés dans les 

réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans la langue de tous les jours. Malgré son caractère 

controversé, qui ne constitue pas une question à traiter dans le présent article, le langage utilisé dans 

les réseaux sociaux est définitivement destiné à devenir la lingua franca de demain qu'il faut 

reconnaître, comprendre et pourquoi pas, même apprendre. 

Mots-clé: réseaux sociaux, acronymes, émoticônes, emojis, lingua franca. 
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ASPECTE ALE ÎNREGISTRĂRII LEXICOGRAFICE  

A ANGLICISMELOR ÎN DICŢIONARELE LIMBII ROMÂNE  

 
1. În cele ce urmează, voi descrie şi voi comenta unele aspecte ale 

procesului de adaptare a împrumuturilor recente, în special a anglicismelor, la 

sistemul limbii române. Voi exprima totodată un punct de vedere asupra modului 

de înregistare a acestora în DOOM2, referindu-mă la cazurile de inconsecvenţă şi 

nesistematizare a informaţiilor grafice, de pronunţie și morfologice. Voi încerca să 

ofer câteva soluţii privind înregistrarea împrumuturilor recente. 

2.  Cuvântul anglicism este explicat în dicţionarele româneşti drept 

expresie specifică limbii engleze sau cuvânt de origine engleză. Autorii DEX-ului 

adaugă două precizări. Prima, proprie doar acestui dicţionar, se referă la faptul că 

anglicismul este împrumutat „fără necesitate, de o altă limbă‛. Se generalizează, 

astfel, incorect ideea lipsei de necesitate a împrumutării anglicismelor. Cealaltă 

precizare, comună și altor dicţionare (DN, MDN), este privitoare la „neintegrarea‛ 

în limba-ţintă, căreia i se opun autorii MDA. Singurul dicţionar care indică 

domeniul lingvistic în care se utilizează acest termen este Dicționarul de neologisme. 

Inexplicabil, anglicism nu apare în DŞL.  

3.  În Merriam-Webster, anglicism are două sensuri: 1. „a characteristic 

feature of English occurring in another language‚ şi 2. „adherence or attachment to 

English customs or ideas‛.  

4.  Pătrunderea împrumuturilor din engleza britanică sau americană 

aparţinând diferitelor terminologii, mai ales în ultimii douăzeci de ani, s-a datorat, 

în bună parte, necesităţii de a denumi realităţi noi, pentru care româna nu avea 

termeni proprii: byte, browser, cip, desktop, e-mail, link, modem, mouse, scanner, site,  a 

se loga, a se deloga, a reseta, a upgrada ş.a. Autoarele noii ediţii a DOOM-ului nu pot 

explica modul de selectare a termenilor înregistraţi în DOOM2. Am în vedere, de 

pildă, faptul că apar termeni ca:  brain-drain, curling, cybercafe,  cover-girl ș.a., dar nu 

apar termeni ca: check-in, feed-back, part-time, stick, memory-stick, (ultra-)all-inclusive,  

Wi-Fi, wireless, a blura, blurat, blog, blogger / bloger, burger, off-shore, folder, printer, 

target, browser, scaner / scanner, speaker, spam, SMS / sms, a se loga, logout, a se deloga, 

receiver, trainer, voucher, workshop ş.a. 
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5.  În general, explicaţiile termenilor adaptare, acomodare, asimilare se referă 

la alte chestiuni decât la aspectele integrării unui împrumut (în cazul nostru, 

anglicism) în sistemul limbii române. Potrivit lui Theodor Hristea, „româna a 

dovedit o remarcabilă capacitate de asimilare a neologismelor *...+, iar această 

însuşire esenţială continuă să o păstreze şi în zilele noastre.‛*1+  

6.  Adriana Stoichiţoiu-Ichim afirmă: 

„Calificarea de anglicism ni se pare nepotrivită în cazul unor împrumuturi deja 

asimilate şi frecvent utilizate, inclusiv în limba vorbită, precum fan, job, hit, star, 

stres, şort, top.‛*2+  

 

În acest demers, voi utiliza anglicism (şi, rar, americanism) pentru 

împrumuturile mai mult sau mai puţin recente din engleza britanică şi din cea 

americană, indiferent de nivelul adaptării lor la normele limbii române. Am în 

vedere anglicismele necesare, adică acelea care nu au corespondent românesc sau, 

chiar dacă au, sunt mai „economice‛, mai elocvente şi se bucură de o mai largă 

circulaţie decât echivalentele lor româneşti existente ori „create‛ ulterior: stres, clip, 

grant, master, rating, OK, second hand, banner, brand, lobby, mall ş.a. Totodată, şi pe 

cele numite „de lux‛, care sunt nejustificate, deoarece concurează fără rost termeni 

româneşti: advertising „publicitate‛, team „echipă‛, consulting „consultanţă‛, visiting 

professor „profesor invitat‛, cutter „cuţit‛, drink „băutură‛, driver „şofer‛ ş.a. 

Observaţiile pe care le prezint se bazează pe anglicismele înregistrate de DOOM2.  

7.  În ce priveşte adaptarea anglicismelor, trebuie făcută distincţia între 

anglicisme din diferite terminologii (ştiinţifice sau neştiinţifice) şi anglicisme de uz 

general. Pentru anglicismele din prima categorie, în general, se poate vorbi despre 

„păstrarea lor *...+ în forma originară‛*3+. Precizez însă că doar forma grafică şi, 

parţial, cea fonetică sunt cele din engleză: background, banking, brainstorming, bypass, 

copy-paste, copyrighter, crossing-shot ş.a. Din punct de vedere morfosintactic, mărcile 

de plural, cele cazuale, articularea, încadrarea verbelor în categoria verbelor cu 

sufix de indicativ prezent –ez/-eaz-, topica postpusă a adjectivelor faţă de 

substantivul regent, dublul statut morfologic, substantivizarea, adjectivizarea, 

locuţionalizarea sunt rezultatele adaptării lor: backgroundul, a face banking, 

brainstormingul, un bypass, copy-paste-ului, copyrighterul, crossing-shoturi, printează 

ş.a. Pentru celelalte anglicisme, adaptarea are în vedere aspecte fonetice, grafice, 

morfosintactice, pe care DOOM-ul trebuie să le consemneze sau să le consfinţească 

prin reguli. 

8.  La nivel fonetic, adaptarea înseamnă un fel de pronunţare 

aproximativă, adăugând astfel inventarului fonologic al românei unităţi 

nespecifice, preluate din engleză, ca cele din: thriller, think-tank, breaking news, 

advertising, attachment ş.a. 
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9.  La substantivele de origine engleză, adaptarea lor la sistemul 

morfologic românesc se face prin utilizarea acestora cu articole, cu desinenţe de 

plural româneşti, care fac posibilă încadrarea în categoria de gen. Majoritatea celor 

care denumesc inanimate sunt încadrate la genul neutru şi primesc una dintre cele 

două desinenţe de plural, - uri: deckuri, desktopuri, discounturi, dressinguri, drinkuri, 

e-mailuri, duty-free-uri, exit-polluri, fast-fooduri, feedbackuri, flashbackuri, forehanduri, 

gadgeturi, grilluri, harduri, softuri, inputuri, mouse-uri, sms-uri sau -e: bannere, blistere, 

chartere, cuttere, flippere, computere, drivere, markere, mastere, pagere, playere, procesoare, 

promptere, servere, startere, testere, thrillere, toastere.  

Mai rar, acestea primesc desinenţa –i: hamburgeri, crenvurşti, burgeri 

(neînregistrat în DOOM2), hotdogi (adaptarea la gen urmând modelul c}rnați, 

caltaboși); jeanşi, byți, inchi (adaptarea la gen urmând modelul: pantaloni, metri, litri, 

amperi).  

Cele care denumesc persoane de sex bărbătesc sunt încadrate, cu puţine 

excepţii, la masculin şi primesc desinenţa de plural –i: boy-i,  dandy-i, dealeri, brokeri, 

hackeri, driveri, gay-i, designeri, outsideri, globe-trotteri, manageri, rockeri, rapperi, 

sponsori. 

 Foarte puţine dintre acestea sunt invariabile în raport cu numărul: 

homeless, cover-girl, call-girl sau formează excepţii de la cazurile semnalate mai sus: 

megastaruri, superstaruri, VIP-uri. E şi cazul lui baby-sitter, variabil în raport cu 

genul, la plural:  baby-sitteri / baby-sittere.  

Observaţiile Monicăi Ardeleanu Cruceru referitoare la încadrarea în gen a 

anglicismelor, prin cvasigeneralizarea desinenţei de plural –uri şi prin prezenţa 

desinenţei –e la substantivele terminate la singular în –e [4] trebuie completate cu 

câteva precizări. Una dintre acestea se referă la permanenta tendinţă de 

autosistematizare a limbii, în care analogia joacă un rol important. Cele două 

desinenţe ale neutrului (-uri, -e), pe care le primesc anglicismele, se datorează 

analogiei formale cu celelalte neutre din limbă: aluaturi, comploturi, paturi, gemuri, 

tăr}muri, chibrituri, roluri sau: pulovere, ateliere, calorifere, cartiere, fluiere, frigidere ş.a. 

În plus, desinenţa –uri, datorită lungimii în raport cu –e şi specializării pentru 

pluralul neutrelor (cu unele excepţii justificate, de tipul femininelor: cărnuri, 

mătăsuri, dulcețuri), marchează mult mai clar neutrul decât o face desinenţa –e, 

specifică pluralului la feminine.  

Blanca Croitor prezintă „comportamentul morfologic al substantivelor 

româneşti introduse în DOOM2, dintr-o perspectivă statistică‛*5+. Consideră că  

„unele substantive de genul neutru primesc desinenţa -uri pentru că nu se pot 

combina cu desinenţa –e din motive fonetice *...+ În această situaţie sunt *...+ 

împrumuturi recente terminate în vocală *...+ boogie, brandy, duty-free, one-man 
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show, pary, story, talk-show‛ (n.n. am selectat anglicisme din lista autoarei) 

(Croitor 2009: 41).  

Din exemplele mele de mai sus, rezultă că această explicaţie e parţial 

adevărată (reamintesc aici neutre terminate în consoană: deckuri, desktopuri, 

discounturi, dressinguri, drinkuri, e-mailuri, exit-polluri, fast-fooduri, feedbackuri, 

flashbackuri, forehanduri, gadgeturi, grilluri, harduri, softuri, inputuri ş.a.).  

Încă o observaţie: cu cât acomodarea anglicismului e mai avansată, 

acţionează şi regulile alternaţelor vocalice sau / şi consonantice: procesor / procesoare, 

crenvurst / crenvurşti, jeans / jeanşi, byte / byți.  

În ce priveşte scrierea formei articulate hotărât şi a celei de plural, se 

observă diferenţa  între uz şi normă: big band-ul şi big band-uri / big bandul şi big 

banduri;  desktop-ul şi desktop-uri / desktopul şi desktopuri; e-mail-ul şi e-mail-uri / e-

mailul şi e-mailuri; fitness-ul / fitnessul ş.a., dar şi scrierea identică: bungalow-ul, 

bungalow-uri; site-ul, site-uri; high-life-ul; ice-tea-ul ş.a.  

Informaţiile morfologice date la termenii noi (în DOOM) nu sunt 

întotdeauna sistematizate. De pildă, la airbag şi airbus apare încadrarea lor în clasa 

substantivelor neutre şi forma nearticulată de plural. Lipseşte însă formele 

articulate de singular: airbagul, airbusul şi de plural: airbagurile, airbusurile. La 

termenul audit, nu apare decât informaţia de gen a substantivului, nu şi forma de 

plural care este frecvent folosită: audituri. Lisesc formele articulate hotărât ale 

substantivelor: background, banking, bypass, e-mail, link, babyschi, babyschilift, 

babysitter (masculin şi feminin) ş.a.m.d. Consider că la substantivele-împrumuturi 

recente sau relativ recente, forma articulată de singular şi de plural n-ar trebui să 

lipsească, deoarece regula articulării acestora este dificilă pentru o categorie largă 

de utilizatori. Autoarele noului DOOM afirmă că regula trebuie înţeleasă şi urmată 

întocmai. De ce se dau doar formele articulate hotărât ale unor substantive care 

sunt terminate într-o literă străină sau cu pronunţare străină, câtă vreme şi acestea 

sunt cuprinse în regula respectivă? 

Atrag atenţia asupra inconsecvenţei în notarea infinitivului lung. La unele 

verbe, acesta e înregistrat: activare, adjectivizare, adverbializare, arondare, atenționare, 

sponsorizare, la altele nu: accesare, acutizare, ambiguizare, amprentare, auditare, 

autocenzurare, autocitare, autoeducare, autoproclamare, bifare, branşare, disponibilizare, 

setare, stresare ş.a. 

10.  O serie de substantive împrumutate din engleză sunt cele care au în 

compunere formantul –man: chairman (neînregistrat în DOOM), recordmen, 

superman, yesman, cameraman, tenismen, gentleman, showman (neînregistrat în 

DOOM), care formează diferit pluralul: recordmeni, supermeni, yesmeni, tenismeni, 

gentelmeni vs cameramani. Forma de plural în –meni este pleonastică, deoarece men 
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este, în engleză, pluralul lui man, iar –i este desinenţa românească de plural, de 

aceea, preferabil ar fi pluralul în –mani.  

11.  Liliana Florina Cojocaru Andronache se referă la diferite aspecte ale 

adaptării şi asimilării morfologice a anglicismelor în română şi italiană. Printre 

situaţiile semnalate este şi aceea a siglării, constatând că „siglele *<+ vor fi 

încadrate într-una din categoriile de gen *<+ masculin, feminin sau neutru (pentru 

română)‛*6+. Toate exemplele sunt însă ale unor sigle de genul neutru: SUV-uri, 

WC-uri, GPS-uri, CD-uri, DVD-uri, sms-uri, FBI, NATO, ONU, la care adaug alte 

exemple din noul DOOM: BBC, CD, CD-ROM, EKG, VIP, IQ, LP ş.a. 

12.  Într-un alt articol,  Liliana Florina Cojocaru Andronache *7+ se referă la 

„adaptarea grafică a anglicismelor‛ şi pune problema reală a cazurilor de „oscilaţii 

la nivelul grafiei, fapt care generează apariţia variantelor lexicale‛ (ibidem, 14). E 

cazul anglicismelor: a boot-a / a boota / a buta, a brandui / a brendui, a rebrandui / a 

rebrendui ş.a. 

13.  Cât priveşte adaptarea morfologică a verbelor recent intrate, fac câteva 

precizări. În primul rând, cele mai multe sunt din domeniul informaticii: a formata, 

a clicka / a clica, a downloada, a lista, a se loga, a printa, a starta, a procesa, a scana, a tasta 

ş.a. Acestea se conjugă la indicativ prezent cu sufixul –ez / -eaz-: listez, formatez, 

printează, scanează ş.a.m.d, mai rar, cu sufixul –esc / -eşt-: heckăreşte, chatuieşte ş.a. 

Unele din substantivele-bază derivativă ale acestor verbe colochează cu proforme 

verbale:  a da click, a da start, a da zoom.  

În privinţa înregistrării în DOOM a participiilor adjectivale, ca şi la 

infinitivele lungi, se constată inconsecvenţa autorilor. Cele mai multe nu sunt 

înregistrate: deteriorat, determinat, mediatizat, accesat, accizat, activat, acutizat, 

amprentat, arondat, atenționat, auditat, autocenzurat, autoeducat, autoproclamat, bifat, 

branşat, calamitat, clonat, debranşat, globalizat,  stresat ş.a. 

14. Cât priveşte statutul dat unor cuvinte recente, am constatat că, de 

multe ori, e incomplet. Cuvintele următoare au dublu statut, de substantiv şi de 

adjectiv, dar în DOOM, nu apar decât cu unul dintre cele două statute: gay, soft, 

hip-hop, fair-play ș.a. sunt înregistrate doar ca substantive, nu şi ca adjective; 

electrocasnice, chimicale ș.a., doar ca adjective, nu şi ca substantive.  

15. Adaptarea grafică e ulterioară celei fonetice. Prin grafia originală, se 

manifestă „dorinţa‛ de a evidenţia forma din limba-sursă. Prin pronunţarea 

„adaptată‛, terminaţia -er continuă să se rostească -ăr: blazer, blister, CD-player, CD-

writter, charter, cutter, driver, flipper, marker, over, pager, player, plotter, receiver 

(neînregistrat în DOOM), remember, rapper, scanner (neînregistrat în DOOM).  Fac 

excepţie de la această regulă, potrivit indicaţiilor DOOM-ului: computer, poster, 

prompter, server, starter, taster. 

 



 

 
194 

Concluzii 

a. Termenul anglicism denumeşte împrumutul din engleza britanică sau 

americană, a cărui adaptare la sistemul limbii române nu e finalizată. 

b. Adaptarea fonetică înseamnă o reproducere mai mult sau mai puţin 

reuşită a pronunţării englezeşti, dependentă şi de gradul de cunoaştere a acestei 

limbi. 

c. Adaptarea grafică este, probabil, cea mai întârziată. Păstrând grafia 

originală, românii dau impresia că nu vor să „românizeze‛ întru totul anglicismele 

respective, ci acceptă identitatea lor. 

d. Adaptarea morfologică pune mai multe probleme la substantive, decât 

la verbe. Aceasta presupune încadrarea în clase de flexiune, în tiparele existente, 

prin corelări desinenţiale, prin alternanţe fonetice, reflectate într-o scriere normată, 

adeseori dificilă pentru utilizatorul cu cunoştinţe lingvistice de nivel mediu. 

e. E nevoie ca selectarea termenilor noi din dicţionarele româneşti să se 

bazeze pe metode statistice, la îndemână acum, graţie tehnologiei avansate. La fel, 

e nevoie ca informaţiile date să urmeze acelaşi parcurs: scriere, pronunţare, 

silabisire, accentuare, variante grafice, încadrare morfologică, toate elementele 

necesare utilizării lor corecte.  

 
NOTE: 

[1]. Hristea, 2004: 29. 

*2+. Stoichiţoiu, 2001:81.  

*3+. Stoichiţoiu, 2001: 96. 

[4]. Ardeleanu, 2003: 102-103. 

[5]. Croitor, 2009: p. 33. 

[6]. Cojocaru, 2010: 236. 

[7]. Cojocaru, 2012: 7. 
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OBSERVAŢII ASUPRA ÎNREGISTRĂRII LEXICOGRAFICE  

A ADVERBELOR OMONIME CU ADJECTIVELE 

 

1.1. Adverbializarea este procesul de trecere a unui cuvânt din clasa 

substantivului, adjectivului, prepoziţiei etc. în clasa adverbului. La cuvintele 

flexibile, acest proces se caracterizează prin anularea capacităţii flexionare. 

Acţiunea sintactică a adverbializării constă în preluarea contextelor și a funcţiilor 

adverbului, indiferent de statutul variabil sau invariabil al cuvântului supus 

acestui proces. Prin această acţiune se impune cuvintelor flexibile forma invariabilă 

de adverb. Odată cu apariţia ca adjunct în GV (a acționat legal), GAdj (răspunsuri 

parțial corecte) sau GAdv (e parțial adevărat că <), respectiv ca modalizator sau 

adverb de frază (Probabil nu știi asta. / Probabil că nu știi asta.), cuvântul trecut în 

clasa adverbelor preia funcţiile specifice acestuia: nume predicativ (E posibil / 

obligatoriu / recomandabil să accepți invitația.), circumstanţial (Vorbește răspicat / 

limpede / clar.), predicat adverbial (Probabil / Sigur că acceptă.) sau complement 

(circumstanţial obligatoriu) al unor verbe (Se comportă / Procedează civilizat / corect.). 

În cazul trecerii adjectivelor calificative în clasa adverbelor de mod, adverbializarea 

este un fenomen lingvistic „regulat și gramaticalizat *<] (ex. citește corect, frumos, 

expresiv)‛ (DȘL, adverbializare).    

În ce privește adverbele rezultate prin conversiune, autorii GBLR 

menţionează trei situaţii de omonimie: cu forma de masculin singular a 

adjectivului (procedează inteligent / surprinzător), cu forma de masculin singular a 

participiului (vorbește răstit / apăsat), cu forme substantivale devenite contextual 

mărci ale gradării superlative (beat turtă, gol pușcă, singur cuc etc.). 

În română, utilizarea adverbială a formei de masculin-neutru singular a 

adjectivelor calificative, categoriale și a participiilor adjectivizate e un fapt curent: 

un răspuns corect cf. răspunde corect; domeniu matematic cf. matematic, așa stau 

lucrurile; un subiect lămurit cf. vorbește lămurit. Se manifestă prin anularea 

capacităţii flexionare în raport cu categoriile de gen, număr și caz ale adjectivelor, 

respectiv ale participiilor adjectivale, cât și prin dependenţa de un regent verbal, 

adjectival sau adverbial, nu nominal: se exprimă clar, a răspuns corect; mâncarea e 

puțin acră, lucrarea e predominant descriptivă, chiriași rău / bun platnici, lucrare 

riguros documentată, sunt proaspăt căsătoriți, adevăruri clar exprimate, persoane nou 



 

 
198 

venite, indivizi liber cugetători, femeia recent operată, localitatea a fost puternic / grav / 

serios / slab afectată de inundații; o lume puțin / total / complet aparte, e puțin probabil 

/ ciudat / irațional / aiurea să <  

1.2. În cele ce urmează, mă voi referi la înregistrarea lexicografică a 

adverbelor rezultate prin conversiunea adjectivelor calificative, categoriale sau 

participiale. Dicţionarele de tip explicativ și cele de tip normativ n-au înregistrat 

decât accidental și deci nesistematic aceste forme omonime, neexistând o 

preocupare pentru inventarierea lor. 

Când acestea sunt totuși înregistrate în dicţionare, am constatat existenţa 

următoarelor situaţii:   

- Statutul de adverb nu este menţionat. De exemplu, corect, absurd, 

inteligent, cuminte, greoi, fermecător, obligatoriu, interesant, nespus, colosal, posibil etc. 

nu au statut adverbial în nicio ediţie a DEX-ului, iar corect, frumos, des, cuminte, fix, 

greu, rău, teribil, cumplit, extraordinar, grozav, sigur, absolut, absurd, amănunțit etc., în 

nicio ediţie a DOOM-ului. 

- La statutul de adjectiv al unor cuvinte, autorii mai multor dicţionare de 

tip explicativ (DEX, DLRLC, DLRM) adaugă indicativul „Adverbial‛, cu variantele: 

„Adesea adverbial‛ sau „și adv.‛ / „și adverbial‛, „Adverbial, adesea, la 

comparativ‛ (în DLRLC, la cuvântul rar, de exemplu), admiţând și autorizând 

astfel o categorie de „adjective adverbiale‛. În lingvistică, termenul adverbial se 

utilizează în sintagmele: grup adverbial, locuțiune adverbială, numeral adverbial, sufix 

adverbial. Acest indicativ - „Adverbial‛ sau oricare dintre variantele menţionate 

anterior -, în contextul dat, pare a desemna utilizarea adverbială a adjectivului 

respectiv. Îl consider impropriu pentru cazurile de adverbializare avute în discuţie, 

din simplul motiv că această adverbializare este un fenomen general, regulat, 

normal. Poate fi folosit însă în cazurile de adverbializare accidentală a unor 

substantive din expresii ca: înghețat tun, doarme buștean, supărat foc, singur cuc, a 

plecat glonț, privește țintă ș.a. Pe de altă parte, admiţând ipoteza că formula 

„Adverbial‛ se referă la utilizarea adverbială, era indicat ca, lângă exemplele din 

DEX – greșit date pentru această utilizare a unor adjective ca adânc, aspru ș.a.: 

rădăcină ad}ncă, pădure ad}ncă, suspin ad}nc; vânt aspru, aspră robie, purtare aspră -, să 

existe și exemple cu adverbele respective: bagă m}na ad}nc în buzunar, respiră ad}nc, 

sapă ad}nc; a fost aspru criticat, l-au pedepsit aspru, se poartă aspru cu ai săi. 

1.3. În clasa adverbelor de modalizare, cele mai multe au forme omonime 

cu cele adjectivale: cert, clar, categoric, sigur, adevărat, precis, normal, probabil, posibil, 

imposibil, necesar, imperios, evident, ciudat, bizar, straniu, sincer, eventual, obligatoriu, 

regretabil, indiscutabil, surprinzător, natural ș.a. În funcţionarea lor ca predicate 

adverbiale, sunt sau nu precedate de copulativul a fi. Precedate de a fi, sunt legate 

conjuncţional de subordonată în mod regulat: E cert / incert / nesigur că vine., E 

posibil / imposibil / necesar / obligatoriu să ne anunțe. Fără copulativul a fi, pot fi atât 
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legate conjuncţional: Sigur că vine., Probabil că vine., Indiscutabil că are dreptate., 

Evident că va c}știga., cât și nelegate: Sigur vine., Probabil vine., Indiscutabil are 

dreptate., Evident va c}știga. Când sunt legate conjuncţional, nu sunt separate prin 

virgulă de subordonată. Când nu sunt legate, virgula este facultativă, prezenţa ei 

izolând și accentuând modalizatorul: Indiscutabil, are dreptate. În varianta absenţei 

conectorului conjuncţional, modalizatorul adverbial fie precedă verbul: Sigur vine., 

fie îl succedă: Vine sigur.   

1.3.1. Dintre toate adverbele modalizatoare, omonime cu adjectivele, 

autorii DOOM-ului acordă statut adverbial doar lui probabil. Un caz ilustrativ 

pentru incoerenţa înregistrării lor lexicografice este cel al cuvântului sigur. Autorii 

DOOM-ului acordă doar statut adjectival acestui termen. Contrar oricăror principii 

de elaborare a dicţionarelor și totodată lipsită de sens este intrarea lexicografică de 

sigur „prep. + adj. / adv.‛, cu exemplul De sigur, e sigur., admiţându-se și statutul de 

adverb, discutabil însă în enunţul dat.   

1.3.2. Autorii ultimelor ediţii ale DEX-ului utilizează frecvent indicativul 

„(Adesea) adverbial‛ pentru modalizatori (adevărat, evident, eventual, probabil, 

imposibil, indiscutabil, normal ș.a.), în vreme ce în NODEX și Scriban, indicativul este 

„adverb‛. 

1.4. O situaţie specială este a câtorva termeni cu caracteristici adjectivale, 

adverbiale și / sau prepoziţionale.  În privinţa încadrării în clase lexico-gramaticale 

și a utilizării lor, autorii GBLR precizează:  

„Unele adverbe au în comun cu prepoziţia anumite trăsături (de exemplu, 

impun formă cazuală: asemenea părinților). *<+ Elemente precum aidoma (cu), 

asemenea (cu), așijderea (cu); conform (cu), contrar (cu), potrivit (cu) se analizează ca 

adverbe (urmate sau nu de complement prepoziţional), întrucât prezintă anumite 

caracteristici specific adverbiale. Astfel, aidoma, asemenea, așijderea nu sunt 

obligatoriu urmate de complement (Ei se comportă aidoma.), iar celelalte adverbe 

cunosc și formă adjectivală corespondentă (îmbrăcăminte (ne)potrivită cu v}rsta).‛ 

(GBLR, 329).  

1.4.1. Cât privește încadrarea acestor termeni în clase lexico-gramaticale de 

către autorii celor mai „accesate‛ dicţionare, DOOM și DEX, am constatat că este 

admis: 

- triplu statut - adjectiv, adverb și prepoziţie: contrar (DEX); 

- dublu statut - adjectiv și adverb: asemenea (DEX, DOOM), așijderea (DEX, 

DOOM);  

- dublu statut – adverb și prepoziţie: aidoma (DOOM); 

- un statut - adjectiv cu folosire adverbială: conform, potrivit (DEX);  

- un statut - adjectiv, fără utilizare adverbială: corespunzător, identic; 

- un statut - adverb, nu și cel adjectival: potrivit (în DOOM); 
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- un statut - adverb, nu și cel prepoziţional: aidoma (DEX). 

1.4.2. În cele mai multe cazuri, autorii DOOM-ului recunosc statutul 

adverbial al acestor termeni (cu excepţia lui corespunzător și identic) și acordă statut 

de prepoziţie doar lui aidoma. De neacceptat pentru un dicţionar normativ e 

absenţa indicaţiilor complete privitoare la specificul utilizării cu regim datival sau 

prepoziţional al acestor adverbe și adjective (conform legii / conform cu legea, 

corespunzător situației / corespunzător cu situația, potrivit împrejurării / potrivit cu 

împrejurarea; ardea asemenea focului / asemenea cu focul). 

1.4.3. Semnalez două tendinţe privitoare la utilizarea unora dintre acești 

termeni. Prima: se generalizează utilizarea lor cu regim de dativ, prin restrângerea 

celei cu regim prepoziţional: asemenea ție cf. asemenea cu tine; conform situației cf. 

conform cu situația; potrivit regulamentului cf. potrivit cu regulamentul; acționează 

identic unor vârtejuri cf. acționează identic cu niște vârtejuri ș.a. A doua: se 

generalizează utilizarea fără complement atât a adjectivelor, cât și a adverbelor 

acestora: Veghează asupra aplicării conforme a normelor comunitare., Se aduce la 

cunoștință pierderea copiei conforme seria X, nr. 21., În cazul în care unul sau mai multe 

eşantioane de articole examinate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia 

măsuri corespunzătoare., A acționat corespunzător., Aceste verbe se conjugă identic., 

Rezultatele sunt contrare.   

2.  Examinarea modului de înregistrare a formelor omonime adjectivale și 

adverbiale a condus la următoarele observaţii: 

- Adverbializarea este, în principal, un proces sintactic de schimbare a celor 

mai importante caracteristici sintactice: poziţia și funcţia sintactică. În același timp, 

este un proces lexico-gramatical, considerat unul dintre mijloacele interne de 

îmbogăţire a vocabularului.  

- Înregistrarea lexicografică a acestor forme omonime în inventarele 

lexicale ale dicţionarelor de tip normativ și a celor de tip explicativ nu se bazează 

pe teoria lingvistică cu privire la acestea și nici nu beneficiază de principii 

lexicografice ferme. 

- Atunci când dicţionarele înregistrează termeni cu statut adjectival și 

adverbial, ies în evidenţă discrepanţe ale tratării lexicografice fie între dicţionare de 

același tip, fie, mai grav, în același dicţionar, precum: intrare lexicografică unică 

pentru ambele statute vs intrare lexicografică dublă; indicative felurite pentru 

statutul adverbial: adverb, adverbial, adesea adverbial, și adverb, și adverbial; notare 

inconstantă a indicaţiilor privitoare la normele de utilizare a unora dintre termeni: 

cu regim datival sau prepoziţional. 

3. În consecinţă, propun: 
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- Reconsiderarea conceptului de adverbializare, prin prisma efectului asupra 

inventarelor lexicale ale claselor supuse conversiunii și, în special, asupra 

inventarului lexical al adverbelor.  

- Inventarierea lexicală a formelor adjectivale și adverbiale omonime, pe 

baza analizei comportamentului morfosintactic al acestora. 

- Utilizarea indicativului „adverb‛ pentru toate cazurile de adverbializare 

regulată și gramaticalizată (cum este cea a adjectivelor calificative, categoriale și 

participiale) și a indicativului „adverbial‛, pentru cazurile de adverbializare 

accidentală (Privește țintă., Doarme buștean., Merge ceas.). 

- Stabilirea unor principii lexicografice uniforme privitoare la înregistrarea 

acestor forme în dicţionare.  
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On the Lexicographical Registration of Adverbs Homonymous with Adjectives 

 

Abstract: We have presented observations stemming from the analysis of the lexicographical 

registration of adverbs resulting from the conversion of qualifying, categorising or participial 

adjectives. We have proposed to compile a lexical inventory of these adjectives, as well as to establish 

certain uniform lexicographical principles with respect to registering these forms in dictionaries. 

Key words: adjective, adverb, adverbialization, lexicographical record. 
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ENANTIOSEMIA LA COMPONENTELE UNITĂŢILOR 

POLILEXICALE STABILE 

 

Enantiosemia - polarizarea sensurilor în structura unui cuvânt 

polisemantic nu poate fi identificată cu antonimia lexicală. În cazul antonimiei 

interne (antonimia internă e un alt termen pentru enantiosemie) contextul este 

singurul mijloc de realizare a opoziţiei contrariilor. Sensurile opuse ale unui cuvânt 

polisemantic pot fi delimitate numai cu mare greutate de către varietatea unor 

anturaje lexicale concrete, spre deosebire de antonimele propriu-zise, care au o 

existenţă virtuală, în cupluri, astfel încât valoarea pozitivă sau negativă a 

termenilor contrari este evidentă şi în afara contextului.  

Ch. Bally relevă una dintre cele mai importante particularităţi semantice 

ale antonimelor, şi anume aceea că un antonim al unui cuvânt abstract este o parte 

a sensului acestuia din urmă. „On peut dire que le contraire d’un mot abstrait fait 

partie du sens de ce mot‛ *1+. Noi ne apropiem de acel fel de antonimie, pe care o 

intuia Ch.Bally, şi anume : enantiosemia, când semul opus se află chiar în structura 

semică a cuvântului.  

Kr. Nyrop în lucrarea sa Gramaire historique de la langue française [2] 

investighează, la fel, problema sensurilor simetric opuse în structura cuvintelor 

polisemantice (cf. fr. fortune – 1.„soartă bună‛ şi 2. „soartă rea‛). Pe baza mai 

multor exemple de astfel de cuvinte cu sensuri contrare – fenomen cunoscut în 

lingvistică cu denumirea de enantiosemie, Nyrop ajunge să adopte teoria originii 

limbii, după care, din punct de vedere semantic, limba se caracteriza de la început 

prin suprapunerea contrariilor (ideea de „forţă‛ neputând fi concepută fără ideea 

de „slăbiciune‛). Astfel, ab initio un cuvânt a servit, conform opiniei lingvistului 

danez, pentru exprimarea ambelor idei contrare [3]. 

Pe Kr. Nyrop îl interesează problema sensurilor opuse numai în măsura în 

care aceasta îl ajuta să-şi fundamenteze concepţia pe care o avea despre limbă. Al. 

Graur numeşte acest fenomen „polarizarea sensurilor‛. De ex.: lat.: altus – 

1.‛adânc‛ („depărtat în jos‛); 2. „înalt‛ („depărtat în sus‛) *4+ 

Putem numi cercetările lui V. Šertsl despre enantiosemie şi ale lui K. Abel 

despre sensul contrar al cuvintelor străvechi, scrise pe baza materialelor din 

diferite limbi încă în sec. al XIX-lea şi care pentru prima dată au pus problema 
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despre cauzele şi unele legităţi generale privind evoluţia acestui fenomen. Astfel, 

în a.1883 – 1884 în una din ediţiile revistei Filologhiceskie zapiski, devenită raritate 

bibliografică în scurt timp, a fost publicat studiul lui V. Šertsl „Despre cuvintele cu 

sens contrar (sau despre aşa-zisa enantiosemie)‛. V. Šertsl menţiona că acest 

fenomen este răspândit în diferite limbi şi dialecte. Astfel lat. altus semnifică nu 

doar „înalt‛ (altus mons – „munte înalt‛, alta arbor – „arbore înalt‛), dar şi „adânc‛ 

(altum flumen – „râu adânc‛, altus putens – „fântână adâncă‛).  

Cauza principală a enantiosemiei se explică, conform opiniei lui V. Šertsl, 

prin faptul că rădăcinile şi derivatele lor au avut în epoca veche sensuri comune, 

insuficient diferenţiate. Polisemia, fiind o trăsătură caracteristică a rădăcinilor 

cuvintelor vechi, prezintă una din cauzele cele mai importante ale enantiosemiei. 

Odată cu evoluţia gândirii şi a limbii, astfel de sensuri s-au diferenţiat. Din sfera 

comună a noţiunii se evidenţiau nuanţe mai concrete ale sensului de bază, care 

treceau în sensuri contrare. De ex., din sensul „a merge, a se mişca‛ s-au format 

sensuri mai concrete „a veni‛ şi „a pleca‛. Am dori să completăm cele afirmate de 

V. Šertsl prin afirmaţia că odată cu evoluţia gândirii şi a limbii astfel de sensuri s-

au diferenţiat în limba română prin crearea unităţilor polilexicale stabile (UPS), în 

cazul dat al locuţiunilor. Cf.: a păgubi care poate să-şi actualizeze sensul doar în 

context: A l-a păgubit pe B. B a fost păgubit de A. Însă doar locuţiunea poate diferenţia 

semele contrare ca sens: A aduce / face /a pricinui pagubă – a avea / suferi / a păți 

pagubă.  

Într-o serie de lucrări lexicografice este adunat un material important 

privitor la „antonimia între limbile înrudite‛, de ex. în dicţionarul ruso-ceh de 

omonime şi paronime al lui I.Vlčk (cf.  rusă: свежий - cehă: čerstvy – despre pâine 

etc.). 

În lingvistica românească fenomenul lexical al enantiosemiei a fost 

remarcat de Al. Graur, N. Raevschi. 

*** 

Materialul pe baza căruia formulăm constatările noastre reflectă anumite 

caracteristici ale obiectelor, proprietăţilor şi acţiunilor nominalizate. Cuvintele 

examinate le grupăm după aceste trăsături.  

Privind natura enantiosemiei au fost înaintate diverse opinii, 

„polarizante‛, după cum e şi natura fenomenului luat în discuţie. Unii cercetători 

consideră, totuşi, enantiosemia sau polarizarea semantică ca o formă a antonimiei 

*5+, alţii că e o formă a polisemiei *6+. Suntem de părerea că fenomenul 

enantiosemiei este o manifestare specifică a polisemiei. Pentru a nu confunda acest 

fenomen cu antonimia propriu-zisă mi se pare utilă precizarea că antonimele sunt 

cuvinte cu corpuri fonetice diferite sau parţial diferite (bun – rău, cinste – necinste). 

O astfel de interpretare a enantiosemiei ne pare justificată. 
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Pentru exprimarea exterioară, formală a acestei antonimii interne servesc 

nu morfemele rădăcini sau cele afixale, dar însuşi contextul utilizării cuvântului cu 

sensuri polarizate, adică caracterul valenţelor sintactice şi lexicale ale cuvântului 

dat în raport cu alte cuvinte.  

Spre deosebire de enantiosemie, la antonimia cuvintelor atestăm diferite 

rădăcini care, la rândul lor, se pot integra în UPS antonimice:  

uşor – greu: uşor la picior - greu la picior;  

a lua – a da: a da cuvântul - a lua cuvântul. C}nd însă luă cuvântul Stănică, ochii îi 

fură atraşi ca de un magnet în direcția acestuia şi acum bătr}nul se exalta mult de 

ideea uniunii libere [7]; a da cu datorie - a lua în datorie. Cela ce va dzice că i-au 

furat< banii ce-au fost luat în datorie, acesta este datoriu ca să arate [8]; 

pierdere - câştig: a fi în pierdere – a fi în c}ştig. Dacă moartea ar fi sf}rşitul a tot, cei 

mai în câştig ar fi ticăloşii, moartea i-ar elibera şi de trup, şi de suflet, şi de păcate[9];  

pică – noroc: Ce idee, i-am spus, şi dacă îl laşi neconvins ce-o să se înt}mple? Nimic, 

zice, dar nu e bine să-ți poarte pică [10]. Ceilalți țigani au jurat şi ei< că se vor 

supune orbeşte mutului, orice le-ar face mutul şi că nu-i vor purta pică nici cât va 

ține căluşul, nici după ce căluşul va fi spart, pentru loviturile primite de la el [11]. - 

Procesul de bătaie al fraților Dr}mbă din Balta Sărată i-a purtat noroc şi lui Vică 

Grigorescu şi lui Ovidiu Ursu [12] etc. 

Uneori antonimia cuvintelor poate avea aceeaşi rădăcină, formând UPS 

antonimice:  

drept – nedrept: a fi drept (cu cineva) – a fi nedrept ( cu cineva);  

a ieşi – a nu ieşi: a ieşi din cap – a nu ieşi din cap. Nu-i putea ieşi din cap cum o fată 

ca Lola putea să-l disprețuiască pe el, care se simțea inteligent şi frumos [13]; a ieşi din 

cuvânt – a nu ieşi din cuv}nt.  Şi am giurat< că din cuvântul lui nu va ieşi [14]. 

Bunica vedea în el un fel de neom, un băiețandru cu mintea slabă, care se ținea de 

fustele ei şi nu-i ieşea din cuvânt [15]; a ieşi din vorbă - a nu ieşi din vorbă. Noi nu 

ne-am măritat fiindcă am fost bine crescute şi modeste< Noi din vorba părinților n-

am ieşit şi nici de r}sul lumii nu ne-am făcut [16]. 

În raport cu antonimia, enantiosemia se referă la polisemia internă, la 

polarizarea sensului intern al cuvântului. De ex.: a împrumuta (cuiva) (bani) – 1. 

(bani sau lucruri) „a da pentru un timp (cu condiţia restituirii)‛; 2. (bani sau lucruri) 

„a lua pentru un timp (cu condiţia restituirii)‛. În cazul dat este utilizat cuvântul 

enantiosemic a împrumuta, doar locuţiunea corelativă verbului face distincţie între 

semele polarizante şi permite vorbitorului de a exprima explicit semnificaţia 

dorită: cf. a da cu împrumut – a lua cu împrumut. În ambele cazuri corelatul 

monolexical este verbul a împrumuta. 
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Astfel, contrapunerea sensurilor polarizate ale cuvântului este posibilă 

doar în context pentru a elucida caracterul lor contrar cu ajutorul mijloacelor 

sintactice sau lexicale ale limbii. De aceea o simplă contrapunere de tipul a 

împrumuta - a împrumuta este lipsită de o semnificaţie concretă până la momentul 

când este utilizat contextul dat, capabil de a realiza sensurile antonimice ale 

cuvântului: a împrumuta prietenului bani – a împrumuta de la prieten bani. 

Urme ale semanticii radicalelor vechi  

Cauza principală a enantiosemiei se explică prin faptul că rădăcinile şi 

derivatele cuvintelor au avut în epoca veche sensuri comune, insuficient 

diferenţiate. Polisemnificaţia, fiind o capacitate caracteristică a rădăcinilor 

cuvintelor vechi, se prezintă ca una din cauzele cele mai importante ale 

enantiosemiei. Odată cu evoluţia gândirii şi a limbii astfel de sensuri s-au 

diferenţiat. Din sfera comună a noţiunii se evidenţiau nuanţe mai concrete ale 

sensului de bază, care treceau în sensuri contrare. Semele polarizate din structura 

semantică a cuvântului devin explicite în contextul concret, în special fiind utilizate 

în componenţa unităţilor polilexicale stabile. În cazul dat motivaţia utilizării UPS 

este evidentă - eliminarea ambiguităţii celor două seme, aparţinând structurii 

semantice a lexemului şi utilizarea fiecăreia în diverse UPS distincte *17+.  

1) A părtini, părtinire, părtinitor. La atestările din DLR, VIII, p. 305 (cea mai 

veche la Gr. Ureche: părteneaşte) adăugăm varianta cu ă din Budai-Deleanu [18]: 

„părtinesc, părtinire, gunstigen, begunstigen, II einen die Stange halten, schutzen, 

beschutzen, „părtănitoriu, -e, adj. und subst‛. Budai-Deleanu sesizează ambele 

nuanţe de sens: 1. „a favoriza pe nedrept (pe cineva , a ţine partea, a nedreptăţi (pe 

cineva)‛ şi 2. „a ocroti, a apăra, a-şi însuşi (ceva)‛. Această dualitate de sens 

dispare şi sensul devine explicit odată cu utilizarea locuţiunilor verbale a fi 

părtinitor, pe de o parte cu semnificaţia „a favoriza, a ţine partea (cuiva)‛ şi a face 

parte, a fi părtaş având semul al doilea ce aparţine lexemului a părtini: „a ocroti, a 

apăra‛,  fiecare din şirul locuţional înglobând în structura lor semantică câte un 

sens al echivalentului lor monolexical. În cazul dat, caracterul ambiguu, neexplicit 

al echivalentului monolexical a părtini dispare atunci, când sunt utilizate UPS, 

având fiecare un sens distinct: Țara s-au făcut cu acest chip iarăşi parte de moştenire 

stăp}nilor ei [19]. În cazul dat motivația utilizării UPS este evidentă - eliminarea 

ambiguităţii celor două seme aparţinând structurii semantice a lexemului a părtini 

şi utilizarea fiecăreia în diverse UPS distincte.  

2) În locuţiunea adverbială drept urmare / ca urmare, cuvântul urmare are 

semnificaţia atât „cu rezultate bune (succes)‛, cât şi „cu rezultate rele (accident)‛. 

Cuvintele ce denumesc schimbul de bunuri materiale 

1) Lexemele  a închiria, a arenda, sunt enantiosemice. Doar locuţiunile 

verbale sunt în stare să delimiteze explicit semele polarizate ale lexemelor 
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menţionate, pe când echivalentul lor monolexicale este acelaşi în ambele cazuri şi 

nu poate exprima polarizarea de sens, denotată de locuţiunile date. Cf.: a da cu / în / 

chirie / arendă – „a închiria‛, „a arenda‛ şi a lua cu / în chirie / arendă - „a închiria‛, „a 

arenda‛ *dex-online]. Aprigă muiere soacra căpitanului! Dă odăi cu chirie. Umblă bieții 

oameni prin casă în v}rful picioarelor [20]. 

Cuvintele ce denumesc obiecte cu dimensiuni specifice 

1. Lexemul capăt conţine în structura sa semică seme polarizate. El poate fi 

interpretat în două moduri: ca 1. „început‛ - a o lua de la capăt; 2. „sfârşit‛ – a o duce 

la capăt.  În felul acesta între accepţiile date apare raportul de antonimie – început – 

sf}rşit. Loc. adj. fără (de) capăt – „fără sfârşit; îndelungat, întins‛. Loc. adv. de la (sau 

din) capăt – „de la început‛. În capăt – „în frunte‛. P}nă la capăt – „până la sfârşit; 

până la ultimele consecinţe‛. UF la capătul lumii (sau păm}ntului) – „foarte departe‛. 

Loc.verb. a pune capăt (unui lucru, unei situații) – „a face să înceteze, a termina (cu 

bine), a rezolva‛. Loc.verb. a da de capăt – „a duce la bun sfârşit‛. UF a o scoate la 

capăt (cu ceva) – „a ieşi cu bine dintr-o situaţie neplăcută‛. UF a o scoate la capăt cu 

cineva – „a ajunge la o înţelegere (cu cineva)‛.  

2. Ob}rşie. Sensurile actuale ale cuvântului acesta – „început‛, „origine‛, 

„izvor‛ etc.  reproduc accepţii ale etimonului său vechi slav обръшь „partea 

superioară, de sus‛ (a unui râu etc.), „înălţime‛, „ridicătură‛, „izvor‛ (< объ + 

връхъ  „vârf‛). Ob}rşie – 1. „punct de plecare, început, origine‛; 2. „locul unde s-a 

născut cineva; familia, neamul din care se trage cineva; origine (socială)‛; 3. 

„naştere, origine, provenienţă‛, (livr.) „extracţie, matrice, stirpe, (rar) provenire, 

seminţie, (înv. şi reg.) neam‛; (înv.) „purcedere, purces‛; 4. „locul de unde începe 

să se formeze albia unui râu; izvor‛; 5. „culme, muchie, vârf.‛ Se utilizează în loc. 

adv. (de) la ob}rşie – „de la origine, de la naştere, de la provenienţă‛. Atestăm la 

Lucian Blaga în C}ntecul ob}rşiei: La ob}rşie, la izvor, nici o apă nu se-ntoarce, decât sub 

chip de nor. Poetul utilizează locuţiunea la ob}rşie cu sensul 1, prezentat supra. Cu 

aceeaşi semantică, în sens figurat, este utilizată îmbinarea liberă la izvor. 

În limba română veche cuvântul ob}rşie însemna şi „sfârşit‛, „capăt‛, pe 

care îl atestăm la Dosoftei. Cf. Atunci la obârşie ne va strânge pre toți necredincioşii.  

Deci, ca şi capăt, ob}rşie atestă o semantică polarizantă.   

Cuvintele ce exprimă calitatea în cel mai înalt grad de manifestare 

Următoarele locuţiuni adjectivale şi adverbiale sunt de asemenea 

enantiosemice. Unele adjective din componenţa locuţiunilor pot dezvolta accepţii 

cu sens opus. Locuţiunile adjectivale şi adverbiale sunt însoţite atât de adjective, 

adverbe cu sens pozitiv, cât şi negativ, cu semnificaţia „care întrece orice măsură‛: 

straşnic de frumos / urât, neînchipuit de frumos / urât, nemaipomenit de bun / bine / 

rău, nemaivăzut de cărturar / incult, inestimabil de darnic / zgârcit; neasemuit de 

frumos / urât, faimos de bun / rău, vestit de vorbăreţ / taciturn, incalificabil de mişel 
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(utilizat mai ales cu sens negativ), neprețuit de scump (utilizat mai ales cu sens 

pozitiv), neasemuit de mare / mic, nedescris de frumos / urât, neînchipuit de interesant 

/ plictisitor, negrăit de mic / mare‛, etc. etc. 

Substantivul minune conţine două sensuri polarizante: 1. „frumuseţe‛, 

2.‛urâţenie‛ (în graiuri). Este interesant faptul că în UPS substantivul dat este 

utilizat cu cele două sensuri enantiosemice: ca prin minune – „în mod inexplicabil, 

pe neaşteptate‛. Oboseala îi pieri ca prin minune [21]; mare minune să...! – „ar fi de 

mirare să (nu)..., n-aş crede să nu...‛ Mare minune să nu înt}rzie astăzi! 

Aprecierea subiectivă a unui obiect de către vorbitori 

1. Există cuvinte a căror discrepanţă dintre sensuri duce la formarea mai 

multor UPS. Cf.  vorbă  cu sens neutru: ‛ cuvânt, gând, idee exprimată, spusă, zisă, 

expunere, relatare, discuţie‛, la plural: vorbe – cu semnificaţie de „zvon, bârfă‛ în 

UPS a fi / a merge vorba, a face vorbă / vorbe, a st}rni vorbe. Lexemul .vorbă e 

enantiosemic, de ex. cu sens negativ: Ba încă şi mai rău va umbla cel ce va face vorbă 

să-şi ia pe a treia *22+; sau are sens neutru de „cuvânt‛, „gând‛, de ex. Este vorba în 

sat că Ionică degrabă vine de la armată. Din această cauză limba recurge la  crearea 

unei noi UPS în care lexemul vorbă este utilizat doar cu unul din cele două seme 

polarizate, cel de „zvon, bârfă‛: a face vorbă.   

2. Faima – (din latinescul fama) era un substantiv neutral, semnificând 

vorbe, bârfe. Fama era o divinitate a zvonului public şi a faimei, „monstru zburător 

cu mulţi ochi, cu multe urechi şi multe guri. Se zicea că locuieşte într-un palat de 

bronz cu multe porţi pe unde intră şi ies întruna vorbele, zvonurile‛. În limba 

română cuvântul faimă se utilizează cu sens pozitiv, dar şi negativ; acesta are în 

componenţa sa seme polarizante: 1. „opinie publică favorabilă, slavă; reputaţie; 

popularitate‛; 2. „opinie publică defavorabilă‛. UPS delimitează semul pozitiv şi 

cel negativ al lexemului faimă, astfel limba creează UPS care utilizează doar unul 

din cele două seme polarizate în fiecare UPS: a duce faima  utilizează semul „opinie 

publică favorabilă‛: Echipa de baschet a dus faima țării departe de hotarele ei. Merită să 

subliniem că în textele vechi UPS cu verbul la forma reflexivă a se duce faima 

utilizează lexemul faimă având semul „opinie publică defavorabilă‛: Li se dusese 

faima în toată țara acestor oameni zg}rciți fără seamăn *23+. Astfel este atestată şi UPS 

enantiosemică a se duce faima. Pe când UPS a avea faimă / a ieşi faimă poartă sensul 

„opinie publică defavorabilă‛: Doamna Popescu avea faima unei femei rele de gură.  

De atunci, în locul aceluia păşise Mahomed căruia îndată i-a ieşit faimă şi poreclă de 

cuceritor *24+. În cazul dat din nou atestăm rolul UPS de a elimina ambiguitatea, 

astfel că semele polarizante ale lexemului faimă „se separă‛ în UPS cu semnificaţie 

diferită, fiind utilizate diferite verbe în calitate de componentă în UPS. 
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Contextul expresiv (ironic) 

Enantiosemia se delimitează într-un context care se datorează expresiei, 

ironiei.  

Lexemul perlă este enantiosemic. Nu vom analiza toate semele componente 

ale structurii semice a cuvântului. Vom menţiona doar cele polarizate: 1. (fig.) 

„persoană, lucru cu calităţi excepţionale‛; 2.(ir.) „greşeală, prostie rară‛. Pe lângă 

enentiosemia de la nivelul emic, urmează să meţionăm şi enantiosemia de la 

nivelul etic, creată într-un anumit context cauzată intonaţiei expresive, ironice. 

Analiza utilizării unităţilor de limbă demonstrează că ele capătă în aceste condiţii 

semnificaţie contrară celei primordiale: Perle literare de acest gen am mai întâlnit! (E 

vorba nu despre ceva minunat, demn de laudă, dar despre ignoranţă, prostie).  

Scofală. Cuvântul acesta e o variantă a termenului înv. pofală „laudă‛ ( < 

v.sl. похвала „laudă‛). În limba română, fiind utilizat cu sens ironic pentru a 

denumi „laudă nemeritată‛, termenul dat devine scofală, deci capătă sens peiorativ. 

Poate această atitudine ironică a vorbitorilor a determinat şi substituirea 

segmentului iniţial po- din pofală prin sco- care e mai expresiv. Cf. şi scociorî scr. 

почарати „idem‛ *SDE, p. 384+. În limba contemporană: scof{lă  fam. are semantica 

„treabă realizată; ispravă‛. În UPS: mare scofală! „mare lucru!‛; (nu) e mare scofală  

„(nu) e cine ştie ce lucru important‛; a (nu) face mare scofală  „a (nu) face cine ştie ce 

ispravă‛.  

Cuvintele ce exprimă fenomene din domeniul superstiţiilor 

Sensuri contrare capătă şi cuvintele care exprimă fenomene din domeniul 

superstiţiilor. 

1. Cuvintele ce denumesc soarta, diverse aspecte ale acestei noţiuni, 

credinţe populare în spiritele bune şi rele se polarizează, întrucât, de regulă, 

denumesc atât spirite bune, cât şi spirite rele. Exemple din limba română: soartă, 

dânse, iele, drăgaice, iezme, irodițe, rusalii, nagode, v}ntoase, domnițe, măiestre, frumoase, 

z}nioare, m}ndre, şoimane, muşate, oară / ori, potcă, ştimă / schimă / chimă, ursită, z}nă.  

La Miron Costin atestăm cuvântul țenchi, ceea ce semnifica „soartă‛. În 

UPS a avea țenchi – „a avea soroc‛, a se alege sorții - „a ajunge la un rezultat, la un 

deznodământ‛, a se împăca cu soarta - „a se resemna‛, a trage la sorți – „a hotărî prin 

procedeul sorţilor o alegere, o desemnare, o împărţire‛. 

2. Piază în superstiţii, de obicei determinată prin „rea‛ sau „bună‛, este o 

fiinţă care, se crede, că aduce cuiva nenorocire sau noroc; semn prevestitor: piază 

rea – „semn rău, prevestire rea‛, loc. adv. în piez(i) –„oblic, pieziş‛. La T. Arghezi 

întâlnim acest lexem, însoţit de o determinare „bună‛, deoarece lexemul este 

enantiosemantic, în următoarele versuri: C}nd pleci, să te-nsoțească piaza bună, ca un 

inel sticlind în dreapta ta. Exemple din alte limbi – lat: fatum, sors (sortis), rus. рок, 

судьба. Aici se constată legătura între ideea de „timp‛ (rus. doba) şi ideea de „bun" 
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(rus. добрый). Cf. şi rus. год „timp‛, годный „bun‛ şi погода (iniţial „timp bun‛). 

Motivanţii iniţiali ai cuvintelor acestea sunt diferiţi.  

Cuvintele ce apar în urma influenţei contextului 

Sensuri contrare capătă şi cuvintele care apar în urma influenţei 

contextului. 

1. Lexemul înainte cu sens temporal, semnifică: 1.„mai de demult‛, „mai 

devreme‛, „odinioară‛: înainte vreme; 2. „mai departe, în continuare‛: de azi (sau 

aici, acum etc.) înainte – „de azi (sau aici, acum etc.) încolo‛. Deci ar fi vorba şi în 

cazul acesta despre o polarizare de sens ce derivă din ambiguitatea semantică a 

lexemului înainte, care denumeşte o actualitate atât trecută, cât şi cea care se află 

înainte. Utilizarea lui depinde de influenţa contextului, de atitudinea subiectivă a 

vorbitorului. 

2. Verbul a se îndura atestă două sensuri contrare - 1) „a-şi manifesta 

mărinimia; a da dovadă de bunătate, de milă‛. De ex.: Îndură-te, măria Ta! 2) „a da 

dovadă de cruzime, de intoleranţă‛. De ex.: Cum te înduri să-l bați? ( = „De ce eşti 

atât de aspru să-l baţi?‛). 

Cuvintele ce denumesc părţi ale corpului omenesc 

Polarizarea semantică o atestă şi denumirile unor părţi ale corpului care, se 

ştie, reprezintă o sursă de expresivitate.  

De pildă, lexemul neutru gură, în limba română are o serie întreagă de 

sinonime şi, ceea ce este important, toate cu sens negativ, polarizat – bot, clanț, 

fleancă, leoarbă, plisc, rost. La rândul său, gură continuă latinescul gula „gâtlej‛. În 

franceză termenul respectiv gueull menţine accepţia originară, dezvoltă şi sensuri 

polarizante „mutră‛ şi „bot‛.  

În UPS semnificaţia neutrală a cuvântului gură se păstrează: a-i lăsa gura 

apă – „a dori foarte mult‛, a apuca cu gura înainte – „a se grăbi să spună ceva înainte 

de vreme‛, parcă i-a ieşit un sf}nt din gură – „a prevesti  împlinirea unor lucruri 

favorabile; a spune ceva bineplăcut tuturor‛; a (-şi) pune botniță la gură – „a (-şi) 

impune tăcere‛; a-i lua bucățica din gură (cuiva) – „a lipsi şi de strictul necesar (pe 

cineva), bun de gură – „vorbăreţ, guraliv‛, a fi cu caş la gură –„a fi tânăr nepriceput, 

lipsit de experienţă‛, a pune căluşul în gură (cuiva) – „a împiedica să vorbească (pe 

cineva)‛, a căsca gura – a) „a privi cu interes, cu uimire‛; b) „a umbla fără treabă, a 

pierde vremea‛, a răm}ne /a sta / a privi cu gura căscată – „a fi mirat, uimit (de ceva 

neaşteptat). etc., etc. 

Sensul polarizat negativ, peiorativ al sinonimelor lexemului gură se 

păstrează şi în UPS: a da peste bot (cuiva) – „a mustra aspru pe cineva‛; a face bot /a 

pune botul – „a se bosumfla‛; a pune cu botul pe labe (pe cineva) – „a obliga să tacă, a-l 

pune la punct (pe cineva)‛; a se întâlni bot la bot – „a se întâlni faţă-n faţă (cu 
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cineva), pe neaşteptate‛; a se linge / şterge pe bot – „a fi nevoit să renunţe (la ceva), a-

şi lua gândul (de la ceva)‛ etc. 

A ține clanț (cu cineva) – „a se lupta cu vorba, a nu se lăsa intimidat (de 

cineva), a nu se da bătut‛. 

A-şi str}nge leoarba acasă – „a tăcea‛. 

A lua / trage la rost (pe cineva) – „a certa, a mustra, a cere socoteală (cuiva)‛. 

Dar şi UPS, unde rost are semnificaţie neutră: pe de rost – „din memorie‛; a şti  pe de 

rost (ceva) / ca pe apă / ca pe Tatăl nostru – „a putea reproduce întocmai din 

memorie‛. 

După cum se poate vedea, există situaţii, când anturajele sintagmatice ale 

semnificatului au sensuri contrare, ceea ce face ca semnificantul respectiv să aibă o 

semantică polarizantă. 

În studiul dat a fost efectuată o cercetare a schimbării de sens al 

componentelor UPS în urma influenţei enantiosemiei care apare pe diferite căi. 

Sensurile polarizante:  

1. pot apărea la cuvinte, ale căror sensuri contrare par a fi relicte ale 

semanticii radicalelor vechi;  

2. se pot naşte ca rezultat al utilizării cuvintelor ce denumesc schimbul de 

bunuri materiale; 

3. capătă şi cuvintele ce denumesc obiecte cu dimensiuni specifice; 

4. obţin şi lexemele care exprimă calitatea în cel mai înalt grad de 

manifestare; 

5. pot apare şi în cazurile, când vorbitorii apreciază subiectiv în mod diferit 

un obiect; 

6. apar într-un context ce redă o ironie, o aluzie; 

7. capătă şi cuvintele ce exprimă diferite superstiţii; 

8. se referă la cuvintele care apar în urma influenţei contextului; 

9. capătă şi cuvintele ce desemnează unele părţi ale corpului omenesc. 
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Enantiosemia of Stable Polilexical Units 

Abstract: In the present article, the research was carried as for the change of meanings in stable 

polilexical units because of the influence of enantiosemia, which is manifested in different ways. The 

polarized meanings can appear in the words whose contrary meanings seem to be relics of semantics 

of old roots, the words that refer to objects with specific dimensions; the lexemes that express the 

quality in the highest degree of manifestation, the words that express superstitions; the lexical units 

that are influenced by the context, the words that designate parts of the human body; as a result of the 

use of the words that refer to the exchange of material values; in cases when speakers appreciate 

subjectively different objects; in the context that gives rise to an irony or an allusion.  

Key-words: enantiosemia, motivation, stable polilexical unit.  
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ASPECTE ALE PREZENŢEI NEOLOGISMELOR DE ORIGINE 

LATINO-ROMANICĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ 

 

Transformarea limbii latine, vorbită pe teritoriul vechii Dacii în cadrul 

raporturilor cu administraţia romană, dar și ca mijloc de comunicare între oamenii 

veniţi din diferite regiuni ale Imperiului Roman, în limba română este o consecinţă 

a unor mutaţii substanţiale care au avut loc în decursul secolelor la toate nivelurile 

limbii. Cauzele acestor mutaţii au fost atât interne (evoluţii fonetice ale formelor 

morfo-sintactice, ale structurii frazei etc.), cât și externe (influenţa limbilor cu care 

mai întâi latina [1] și apoi română au venit în contact).  

Lingviștii [2] împart cuvintele de origine latină, existente în limba română, 

în cel puţin trei categorii: cuvinte moștenite care formează baza vocabularului 

românesc; fiecare dintre limbile romanice a moștenit din latină aproximativ 2000 

de cuvinte de bază, dintre care cca 500 au intrat în toate limbile romanice; cuvinte 

împrumutate în secolul al XIX-lea fie direct, fie prin intermediul altor limbi, în 

special franceza [3]; cuvinte românești preluate așa cum se pronunţau în antichitate 

și cu desinenţele respective. 

Ceea ce se numește influenţă latină vizează cuvintele împrumutate. 

Distincţia dintre cuvintele moștenite și cele împrumutate din latină poate fi 

evidenţiată urmărind fonetismul cuvintelor respective care, deși au același etimon, 

se diferenţiază prin formă, sens și distribuţie. Un exemplu în acest sens poate fi 

latinescu clarus care a fost moștenit sub forma chiar (în urma transformării grupului 

consonantic lat. cl în k’ în limba română) și împrumutat cu forma clar în secolul al 

XIX-lea. Acest fenomen este frecvent în mai toate limbile romanice: de pildă, lat. 

directus s-a moștenit rom. drept, it. dritto, fr. droit, sp. derecho, pg. dirieto și s-a 

împrumutat rom. direct, it. diretto, fr. direct, sp. directo, pg. directo. Acest fenomen se 

află în strânsă legătură cu reorganizarea vieţii sociale a popoarelor neo-latine de la 

începutul mileniului al II-lea când, cele mai importante schimbări se produc în 

organizarea vieţii religioase și administrative feudale, fapt care a determinat o 

diversificare a vocabularului moștenit din latină cu o componentă din latina 

medievală [4]. Ca limbă de civilizaţie, latina medievală a influenţat limbile 
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romanice occidentale chiar de la apariţia lor. Acest proces care a culminat în Epoca 

Renașterii a fost descris de Sextil Pușcariu [5]:  

„În Apus, limba latină din școli, administraţie și mai ales din biserică, s-a 

menţinut în curs de veacuri pe lângă limbile romanice născute din ea. Dacă în 

locul vechiului francez fourme, dezvoltat în consonanţă cu legile fonetice din 

latinescu forma, apare, începând cu secolul al XII-lea forme, pentru ca acest forme 

să devină înfăţișarea exclusivă a cuvântului, e fiindcă oamenii cu știinţă de 

carte l-au apropiat de cuvântul latin, iar rostirea lor a fost imitată de alţii. Din 

cauză că alături de elementul latin, păstrat prin moștenire de la strămoșii 

romani, neo-latinii apuseni și-au împrospătat în cursul veacurilor – mai ales în 

evul mediu și în Epoca Renașterii -  limba cu cuvinte, forme și întorsături de 

fraze latine, limbile vorbite de ei par «mai romanice» decât limba română, care 

și-a împrospătat tezaurul lexical și a fost înfluenţată în biserică, școală și 

administraţie de alte limbi, cu deosebire de cea paleoslavă. Tocmai asemenea 

latinisme, primite ulterior, pe care cărturărească, care și prin forma lor 

trădează imediat originea latină, dau limbilor romanice aparenţa unei 

latinităţi mai intensive. Fiind introduse de știutorii de latinește și întrebuinţate 

de ei, aceste cuvinte «savante» au păstrat  aproape nealterată forma de latină.‛  

Târziu, în secolul al XIX-lea, are loc procesul nostru de europenizarea, așa 

după cum nota Sextil Pușcariu [6]: 

„Europenizarea noastră a schimbat atât de radical felul nostru de trai și 

concepţiile societăţii românești, încât materialul vechi al limbii nu mai ajunge 

ca să îmbrace ideile noi care cereau imperios și repede să fie exprimate. 

Revoluţionarea spiritului public a produs o revoluţionare a limbii. 

Neologismul latin sau neolatin a avut ca urmare o plămădire din nou a limbii 

române.‛ 

Orientarea noastră spre latinitate începe timid, încă din primele secole ale 

mileniului al II-lea. În Moldova și în Ţara Românească, latina devine din secolul al 

XIV-lea limbă diplomatică și a fost folosită mult în relaţiile domnilor români cu 

Transilvania și cu ţările europene catolice [7]. Aceste contacte culturale cu mediul 

latinizat au avut consecinţe de ordin lingvistic general și în lexic , în special. 

Influenţa directă a limbii latine, în varianta ei medievală, a fost semnalată 

sporadic în secolul al XV-lea, când apare prima dată în scris termenul florin, iar la 

sfârșitul secolului al XVI-lea, în Palia de la Orăștie (1582) apare termenul acates, în 

documentele din Moldova, Ţara Românească – adamască, iar în Transilvania – 

confișcui. [8] 

O creștere a numărului de termeni împrumutaţi direct din latină se 

remarcă spre mijlocul secolului al XVII-lea, când, în unele texte religioase 
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transilvănene – Noul testament de la Bălgrad (1640), Catehistul creștinesc (Alba Iulia, 

1648), Cazania (Carte românească de învăţătură) a lui Varlaam, tipărită în Moldova 

și Pravila lui Matei Basarab în Ţara Românească, se folosesc pentru prima dată 

cuvinte precum: alabastru, epistolă, libertin, nototriu, roman 'catolic', samaritean, tiron, 

ș.a. Scrierile cu caracter istoric din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 

consemnează prezenţa unor termeni precum: autoritate, dac, ital, superbike; în 

documentele redactate în Transilvania, pot fi identificate exemple de tipul 

publicum, gubernium, legat 'dispoziţie testamentară', tăștimonie, iar în cele din Ţara 

Românească îl găsim pe țircumstanție. [9] 

O frecvenţă mare a neologismelor latinești poate fi identificată în lucrările 

autorilor de la sfârșitul secolului al XVII-lea care cunoșteau bine limba latină din 

școlile pe care le frecventaseră. Astfel, Constantin Cantacuzino studiase la Padova, 

Dosoftei în Polonia, Dimitrie Cantemir la Constantinopol. Din scrierile lor pot fi 

selectate următoarele exemplele: apostat, capitolium, cauză, colocfium, comentarie, 

contumație, credulitate, eloghiu, fabulă, gheneros, index, lustrat, maculă, matroană, nimfă, 

prezenție, prosperitate, retorică, substanție ș.a. [10] 

Dimitrie Cantemir este un caz aparte, mai ales că el a scris o operă în limba 

latină și a împrumutat des cuvinte din această limbă pe care o cunoștea foarte bine 

[11]: activitas, afectație, anale, bibliotecă, colega, comentator, descripție, exțentric, fasțicul, 

nervos 'puternic, viguros', sens, situație, temperament, text ș.a. [11] 

Numeroase împrumuturi latinești pot fi semnalate la Miron Costin și la 

Nicolae Costin. Dintre acestea, enumerăm câteva: dictatură, etică, ibări, maligna, 

oratorie, potentate, septentrion, termă, transalpin, țensoriu, volsci ș.a. [12] 

Analizând toţi acești termeni, observăm că folosirea acestora se reduce la o 

sferă restrânsă de comunicare, așa cum se întâmplă și în Foetul Novel, calendarul lui 

Cantemir Brâncoveanu, în care apar o serie de latinisme precum: constelație, 

expediție, intenție, invenție, propoziție ș.a.  [13] 

În Transilvania, situaţia este un pic diferită deoarece aici, influenţa lexicală 

a latinei asupra limbii române este mult mai puternică atât în traducerile religioase 

(de pildă în Pânea pruncilor, Bălgrad, 1702), cât și în actele administrative 

transilvănene sau în cele emise în Oltenia în timpul ocupaţiei austriece: consolație, 

dependenție, deputat, donație, fundație, inventarium, mentie, perțeptor, potenție, 

regulament, suplicat, termin, titulă ș.a. [14] 

O altă cale de pătrundere în limba română a termenilor latini și a 

cuvintelor romanice a fost și prin intermediul unor limbi de cultură cu care limba 

noastră a venit în contact în decursul existenţei sale. Astfel, încă din secolul al XVI-

lea, limba maghiară a intermediat pătrunderea unor cuvinte din limba latină 

precum crijolită, pint, procator și ujură. Etapele ulterioare atestă existenţa unui 

număr sporit de împrumuturi între care pot fi menţionaţi [15]: areianăș, formălui, 

lămpaș, mișă, papiște, reghistrom, țărcălat, verghină etc., numărul maxim atingându-se 
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după 1700, majoritatea acestor împrumuturi aparţinând terminologiei juridico-

administrative: calculus, dișcreție, fundus, ghimberi, obstienție, parohuș, publican, rituș, 

ștație, terminus, țentrom etc. [16] 

Nu foarte numeroase sunt cazurile în care forma și sensul cuvintelor indică 

filiera grecească: comendarisie, defendivsi, florentin, primichiri. 

Alte filiere sunt, începând cu secolul al XVII-lea, limbile polonă, rusă și 

ucraineană care mediază pătrunderea unor termeni latino-romanici, în primul rând 

din textele moldovenești: (prin polonă): auditor, formație, harmată, hișpan, țirulic; 

(prin rusă): maistru, scrină, unie; (prin ucraineană): aptică. [17] 

Începând cu secolul al XVIII-lea, mare parte din împrumuturile de origine 

latină are ca filieră limba germană și aparţine limbajului administrativ. În această 

categorie se înscriu: administration, aghent, capital, contribuțion, memorial, prezes, 

provision, reșpect, siseon, suplicațion etc. [18] 

Actele administrative, cărţile de popularizare, calendarele încep să aibă o 

circulaţie din ce în ce mai mare în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind 

destinate unui număr tot mai crescut de citititori. În acest fel, se răspândesc 

termenii noi care numeau cele mai variate aspecte ale progresului tehnic, politic, 

social etc. Între acești termeni pot fi menţionaţi: consul, comedie, prognostic, tractat 

ș.a.  

Aceeași perioadă este marcată și de afirmarea în cultura română a Școlii 

ardelene, cunoscuta mișcare de emancipare din Transilvania, prin care se 

conștientizează necesitatea orientării modernizării limbii române prin 

împrumuturi din limba latină, dar și din limbile romanice. Un merit incontestabil 

al acestei mișcări l-a constituit redactarea și publicarea de lucrări normative ale 

limbii române, în special dicţionare, prin care învăţaţii ardeleni s-au străduit să 

demonstreze latinitatea vocabularului limbii române: din cele paisprezece lucrări 

lexicografice redactate în Transilvania înainte de 1825, unsprezece utilizează limba 

latină, adică cuvintelor românești li se alătură corespondentele latinești pentru a 

demonstra înrudirea dintre ele. Prin apariţia acestor lucrări s-a încercat 

popularizarea cuvintelor noi, contribuind astfel la îmbogăţirea fondului activ de 

cuvinte românești de origine latină.  

Cea mai importantă lucrare lexicografică a erudiţilor ardeleni a fost 

Lexiconul de la Buda (1825) care rezolvă problema neologismelor prin încorporarea 

lor în dicţionar, multe dintre ele fiind împrumuturi de origine latină: cimnu, 

consilium, ester, exemple, experienția, element, fundație, grație, materie, notă 'însemnare', 

olive, periculu, planu, proprietate, provonție etc. [19] Un alt rol important jucat de 

Lexiconul de la Buda constă în lărgirea vocabularului românesc cu împrumuturi 

din latină, dar și din limbile romanice, necesare pentru transformarea limbii 

române „încă proastă și în veșmânt schimnicesc învălită‛, într-o limbă capabilă să 

primească „toate acele îndreptări ce au primit până acum limba italienească.‛ *20+  
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Se evidenţiază astfel importanţa „modelului latin‛, insistându-se pe 

posibilităţile de a integra și de a da formă latină cuvintelor create în limbile 

moderne; pentru toţi învăţaţii români, limba latină era considerată a fi calea spre 

modernizarea limbii române: 

„Trebuie adăugat faptul, nu de mică importanţă, că împrumuturile din latină 

nu puneau, în general, niciun fel de problemă în adaptarea la sistemul fonetic 

al limbii noastre. Ca limbă mai arhaică, româna păstrează mai bine decât alte 

limbi romanice scheletul consonantic al cuvintelor latinești. Dacă se adaugă la 

acestea sentimentul tonic al mândriei originii latine puternic grefat pe ideea 

posibilităţii emancipării sociale și naţionale, se înţelege de ce latinismul a fost o 

necesitate a culturii noastre.‛ *21+ 

Problema curentului latinist, ca prelungire a ideilor Școlii ardelene, apare pe 

la mijlocul secolului al XIX-lea în paralel cu influenţa franceză și direcţia 

italienizantă. În perioada 1840-1880, ideile latiniste sunt susţinute de Timotei 

Cipariu, Gh. Bariţiu, Simion Bărnuţiu, A.T.Laurian, Damaschin Bojinca, Aaron 

Pumnul, Ion Maiorescu, Ion C. Massim care erau de părere că dezvoltarea limbii 

române nu se poate realiza decât prin revenirea la izvorul ei originar în toate 

compartimentele limbii: ortografie, vocabular, gramatică. Opinia era, fără-ndoială, 

exagerată. Toţi latiniștii au susţinut necesitatea introducerii alfabetului latin cu 

scopul ca limba română să-și redobândească și prin scriere aspectul ei latin. Mai 

mult decât atât, dorind să stabilească norma unică literară, au considerat necesară 

redactarea unui dicţionar explicativ al limbii române care ar fi avut un rol 

important în consacrarea cuvintelor și sensurilor acestora ca și în cultivarea limbii. 

Răspunzând acestui deziderat, în perioada 1873-1877, a fost elaborat Dicționarul 

limbii române, primul dicţionar academic, la realizarea căruia au contribuit 

A.T.Laurian, I.C. Massim; la redactarea celui de-al doilea volumul au contribuit și 

Iosif Hodoș și Gh. Bariţ.  

În esenţa sa, lucrarea duce la extrem concepţia latinistă, iar autorii, dintr-o 

atitudine puristă, exclud cuvintele de origine neolatină, ignorând astfel specificul și 

originalitatea limbii române. Acţiunea autorilor a fost determinată de încercarea de 

a crea astfel o limbă română literară unitară ghidându-se după modelul limbii 

latine. Eliminând toate cuvintele de origine neolatină, autorii dicţionarului au fost 

nevoiţi să caute „înlocuitori‛, de fapt cuvinte care vor fi luate din limba latină și 

din limbile romanice. În acest fel au întreprins o campanie de proporţii pentru 

îmbogăţirea lexicului limbii române, Massim și Laurian sperând ca în acest mod să 

se realizeze „o limbă ideală, nobilă, care, cu timpul, impusă de sus în jos, prin 

intermediul unor personalităţi, ar intra în uzul curent.‛ [22] 

Având convingerea că numai cuvintele de origine latină au capacitatea de 

a dezvolta familii de cuvinte, autorii dicţionarului latinist au oferit scheme lexicale 
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prestabilite în care sunt însumate toate terminaţiile și toate valorile semantice ce se 

puteau aplica fiecărui membru principal al unei familii lexicale. De pildă: progrese – 

progresiune, progresiv, progresoriu, progres. Însă, s-a pierdut din vedere faptul că prin 

această acţiune limba nu se îmbogăţește uniform și că nu i se poate impune din 

afară completarea. 

Cu toate acestea, meritul acestui prim dicţionar academic constă în aceea 

că împrumuturile din limbile romanice, mai ales cele din franceză, au intrat și s-au 

fixat în limba română în forma lor din latină. Această situaţie poate fi exemplificată 

cu menţionarea neologismelor cu terminaţia - ble, provenite din limba franceză, 

care sunt consemnate în dicţionar cu terminaţia - bil, urmând astfel modelul formal 

latinesc: fr. ilisible > rom. ilizibil; fr. ineluctable > rom. ineluctabil. 

Modelul latin a fost îmbrăţișat și de învăţaţii care nu se integrau direcţiei 

latiniste, între care menţionăm: Petru Stamatiadi, Naum Petrovici, Dinicu Golescu, 

Naum Petrovici, Lazăr Asachi, Vasile Vârnav și Eufrosin Poteca. Aceștia au folosit 

în scrierile lor mulţi termeni de provenienţă latină pe care îi glosează tot prin 

latină, model care devine dominant în Școala latinistă:  

„Pătrunderea elementelor latine s-a produs concomitent cu pătrunderea de 

cuvinte din limbile romanice moderne, dar în aceste limbi, cuvintele respective 

proveneau adesea tot din latină. Chiar dacă influenţa latină s-a exercitat pe un 

front ce depășea Școala latinistă, trebuie admis că latiniștii au avut un rol 

principal în impunerea unui curent neologistic pe baza căruia s-a creat o 

tendinţă interioară a limbii noastre de cultură, manifestată uneori inconștient 

sau de pe poziţii nelatiniste și în organizarea pe aceleași principii a 

omogenizării limbii.‛ [23] 

Problematizând pe marginea situaţiei actuale a influenţei limbii latine, în 

Introducerea la Cuvinte înrudite, Al. Graur notează:  

„Cuvintele de origine latină formează baza limbii române, nu numai în sensul 

că de la ele s-a pornit, ci și că au rămas până astăzi cele mai importante, cu 

toată masa de împrumuturi din diverse limbi (<). Printre cuvintele 

împrumutate trebuie totuși făcută o situaţie aparte neologismelor de origine 

latină, care în ultimele două secole au căpătat preponderenţă în limbă. (<) Pe 

de o parte, multe din ele s-au adaptat la limba română, intrând în famiile 

moștenite, astfel încât numai specialiștii pot distinge ce e nou de ce e vechi; pe 

de altă parte, în momentul de faţă, latina este aproape singura sursă din care se 

preiau neologisme, nu numai în diverse domenii știinţifice, ci chiar pentru 

denumirea obiectelor din viaţa de toate zilele. Cuvintele de origine latină sunt 

împrumutate nu numai din latină direct, ci mai ales din limbile romanice, dar 

și din cele germanice și din rusă. Engleza, cu o largă răspândire, duce cu ea în 
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toată lumea cuvinte împrumutate din franţuzește și, adesea, direct din 

latinește. Astfel nu se poate prevedea că la un moment dat neologismele de 

origine latină vor face loc altora, de altă origine.‛ *24+ 

Pe lângă cuvintele vechi și uzuale care și-au format familii lexicale prin 

derivare, compunere și conversiune, dar și calc lexical de structură, multe 

neologisme, în special cele latino-romanice, au fost împrumutate în română 

împreună cu derivatele din limba de origine, având o structură analizabilă atât la 

nivelul limbii respective, cât și la nivelul limbii române. Derivatele împrumutate, 

dar cu elemente componente existente și la noi, pot avea, la rândul lor, derivate pe 

teren românesc. De exemplu, în familia lexicală a cuvântului public intră a publica 

(din lat. publicare), publicabil (din publica + -bil cf. fr. publicable), publicare (din publicat 

+ re), publicat (substantiv, adjectiv, verb), nepublicat (substantiv, adjectiv), publicist 

(din fr. publicist), publicistic (din publicist + -ic, cf. germ. publizistich), publicitate (din 

fr. publicité), dar  nu și publicitar (din fr. publicitaire) deoarece în limba română nu 

este reperabilă tema. 

Exemplul oferit pune în evidenţă importanţa influenţei limbii latine 

deoarece, prin raportarea la etimonul îndepărtat al cuvintelor, modificat după 

legile și accidentele fonetice ale fiecărei limbi de care a fost preluat și derivate, 

asocierea lexicală pe „familii‛ se extinde și presupune luarea în consideraţie și a 

conceptului de familie etimologică. [25] Acest concept include, într-o limbă anume, 

toţi termenii derivaţi, în ultimă analiză, de la același etimon, indiferent de modul 

de pătrundere a acestora în limbă, de evoluţia lor formală și semantică. 

Privite în paralel cele două concepte – familia lexicală, subordonată unui 

principiu structural și sincronic, și familia etimologică, diacronică, esenţială fiind în 

cazul acesteia raportarea la etimonul îndepărtat comun – se observă că cea din 

urmă include pe cea lexicală și conţine, în afară de aceasta, toate derivatele și 

compusele etimonului îndepărtat comun, împrumutate în limba română din 

diverse limbi. De pildă, familia etimologică a substantivului ochi (moștenit din lat. 

oculus) o include și pe cea lexicală: ochișor, a ochi, ochire (verb la participiu, adjectiv), 

ochitor (adjectiv, substantiv), ochios, oacheș, ochiuleț, ocheadă, ochean, ochelari, 

ochelarist, ochilă, ochiul boului, ochiul lupului ș.a. și conţine, pe lângă acestea, și toate 

derivatele și compusele etimonului latinesc oculus, împrumutate în limba română 

din diverse limbi moderne, în special din franceză și din italiană: ocular, oculist, 

binoclu, binocular, oculometru. 

Sub aspectul originii, multe neologisme românești ridică probleme 

specialiștilor întrucât multe împrumuturi neologice din limba română au 

etimologie multiplă. Acest concept a fost introdus în lingvistica românească de Al. 

Graur, iar apariţia sa este determinată de faptul că „adesea, un cuvânt nu provine 
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dintr-o singură sursă, ci reprezintă o împletire a mai multor originale, din aceeași 

limbă sau din limbi diferite, pe care e necesar să le punem în lumină.‛ [26] 

Majoritatea cuvintelor românești provin din surse multiple, fapt explicabil 

prin aceea că la constituirea vocabularului neologic al limbii române moderne au 

contribuit foarte multe limbi: latina savantă, neogreaca, rusa, germana, italiana și, 

mai ales, franceza. Posibilitatea împrumutării unor neologisme din mai multe limbi 

de cultură (în aceeași epocă sau la distanţă în timp și în spaţiu) explică existenţa 

unor variante lexicale etimologice, nediferenţiate semantic în raport cu forma 

acceptată de limba literară. Un exemplu, comentat de N.A. Ursu [27], este centru, 

un termen care  

„avea în Muntenia și Moldova, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și până pe la 

1840, forma chentru sau chendru, provenită din ngr. χéυτрου. În Transilvania se 

întâlnește și forma centru care poate fi la origine lat. centrum, it. centro sau chiar 

fr. centre. Din limba germană (Zentrum) sau rusă (ueнmp) a provenit forma 

țentru, des întâlnită în prima jumătate a secolului al XII-lea atât în Muntenia și 

Moldova, cât și în Transilvania.  

O situaţie similară prezintă și cuvântul sistem. La sfârșitul secolului al XVIII-lea 

și până pe la 1840, în Muntenia și Moldova se folosea forma sistimă (< ngr. 

σὐστῃμα). Alături de sistimă avea largă circulaţie și forma sistemă, provenită din 

lat. systema, it. sistema sau rus. cucmema. Forma sistem, care începe să se impună 

după anul 1850, provine în primul rând din fr. système, de genul masculin, dar 

și germ. (das) System.‛ 

Pătrunderea în limba română a anumitor cuvinte s-a realizat prin mai 

multe căi decât cele menţionate de obicei în dicţionare, iar această situaţie este o 

consecinţă a faptului că lexicografii au avut în vedere mai ales stadiul actual, nu și 

istoria unor astfel de neologisme pe terenul limbii române. În acest context, în 

secolul al XIX-lea, latina și italiana au contribuit la crearea unui model nou de 

adaptare a cuvintelor împrumutate: 

„Împrumutăm un cuvânt din franceză, dar îl aranjăm după model latin, italian 

care convenea mai bine structurii românești: dacă luăm din franceză sequence, îl 

transformăm în secvență, având în vedere forma latină sequentia; luăm din 

franceză pe deuil, dar îl adoptăm sub forma doliu, pentru că ne referim la lat. 

dolium.‛ *28+ 

În dicţionarele mai noi, soluţia adoptată, consideră Al. Graur [29],  a fost 

aceea de a se insera, la indicaţia etimologică, forma cea mai veche de care 

dispunem (latina, greaca etc.), adăugând toate formele din alte limbi care ar putea 

fi considerate intermediare. În acest fel, indicaţia etimologică ar preciza că forma 

neologismului vine  
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„din latină sau dintr-o altă limbă (de exemplu, italiana) și și-a îmbogăţit 

conţinutul semantic sub influenţa cuvintelor franceze corespunzătoare sau au 

căpătat în întregime sensul acestora. În astfel de situaţii, cea mai clară și mai 

corectă indicaţie etimologică ar fi [<] absolut < lat. absolutus (cu sensurile fr. 

absolu), primar < lat. primaries (cu sensul fr. maire) (<) stat < lat. status (cu 

sensurile fr. état).‛ *30+ 

Aplicând această soluţie, dicţionarele mai noi ale limbii române încearcă să 

reflecte cât mai corect rolul fiecărei filiere în cadrul etimologiei multiple. 

Ultimul aspect pe care îl vom discuta în cadrul demersului nostru vizează 

problema cuvintelor latinești care au căpătat, prin utilizare frecventă, caracter 

internaţional [31], fiind luate așa cum se pronunţau în antichitate și cu desinenţele 

respective: 

 Substantiv cu desinenţă de nominativ: servus însemna 'sclav' în latină; la 

noi pătrunde prin intermediul limbii maghiare și înseamnă 'sluga dumitale', o 

formulă învechită de salut. 

 Substantiv cu desinenţă de ablativ: loco se scrie pe scrisorile care urmează 

să fie predate în aceeași localitate. În latină, locus înseamnă 'loc', deci ablativul loco 

este 'în același loc'; 

 Adjectiv cu desinenţă de nominativ: redivivus 'înviat' se spune despre o 

persoană care a fost uitată și acum revine în actualitate; 

 Verbe: confer (cf.) are la imperativ sensul de 'pune alăturea, compară' sau 

'vezi'. Uneori se folosește greșit cu dativul, fiind considerat o prescurtare de la 

conform; un alt verb este veto 'mă opun' care se folosește în limbile moderne ca 

substantiv; 

 Adverb: circa 'aproximativ, cam', ibidem 'tot acolo', passim 'ici și colo', sic 

'așa'; 

 Substantiv (de regulă la ablativ) + prepoziţie: ab ovo 'de la început', Coram 

populo 'în public', de facto 'prin insuși faptul că există', de iure 'de drept, sub aspect 

juridic', de plano 'simplu, fără complicaţii', ex cáthedra 'despre cineva care face pe 

profesorul fără să fie'; 

 Substantiv + prepoziţie + adjectiv: ad calendas graecas 'la calendele grecești, 

niciodată'; magna cum laudae 'cu mare laudă'; 

 Două substantive: cassus beli 'caz de război', urbi et orbi 'peste tot'; 

 Substantiv + pronume: sui generis 'de felul său, unic'; ipso facto 'prin însuși 

faptul, chiar prin aceasta';  

 Adverb + prepoziţie: ad interim 'între timp'; in extenso 'pe larg'; 

 Două verbe, două participii ale aceluiași verb: mutatis mutandis 

'schimbând cele care trebuie schimbate'. 
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În concluzie, se poate spune că, fără să fi epuizat problematica acestei teme 

complexe, demersul nostru a reușit, bazându-se pe o bibliografie de specialitate, să 

surprindă coordonatele sale cele mai importante evidenţiind rolul fundamental al 

componentei latino-romanice la îmbogăţirea vocabularului limbii române actuale.   
 

NOTE: 

*1+. Până în secolul al VI-lea, când se putea vorbi de limbile romanice de răsărit, influenţele 

lingvistice s-au exercitat asupra limbii latine atât în timpul stăpânirii romane în 

nordul și sudul Dunării, cât și după retragerea aureliană. Este vorba de influenţele 

la nivel exclusive lexical ale limbilor: greaca veche (care a dat latinei un număr de 

cuvinte ce s-au răspândit pe întreg teritoriul romanic (vezi Mihăescu, 1966: 345 

sqq.), pe lângă acestea circulând, în spaţiul de formare a limbii române, și elemente 

pătrunse pe cale orală, în urma contactului direct cu lumea greacă; iranică, din care 

s-au păstrat unele toponimice (vezi Rosetti, 1968: 216 sqq.); germanică (facem 

menţiunea că termenul germanic se referă la limba populaţiilor migratoare: goţi, 

vizigoţi, longobarzi de la începutul mileniului I d.H., deci înaintea constituirii 

limbilor germanice actuale). 

[2]. Al. Graur, „Cuvinte latinești‛, în LLR, XIV, (1985), 1, p. 4-5.  

[3]. Împrumuturile din limba franceză s-au făcut din aspectul scris al acestei limbi, iar în 

limba română ele au fost citite așa cum se rosteau. Astfel, fr. efficient (pronunţat 

efisiã); pronunţarea românească cu č (românii pronunţau k) pornește de la latinescu 

efficiens, în felul acesta cuvântul fiind foarte apropiat de verbul românesc face care 

aparţine aceleași rădăcini. 

[4]. În lucrarea „De la latină la română‛ (1998: 93), Marius Sala consideră că latina medievală 

„a apărut odata cu reforma produsă de Carol cel Mare în secolele XVIII-XIX. Acest 

împărat, de orifgine din grupul germanic franc, a adus din Irlanda, Anglia și Italia 

o seamă de călugări învăţaţi care știau latinește. Ei au făcut o «purificare» a limbii 

latine scrise religiaose și administrative, eliminând haosul fonetic și gramatical care 

cuprinsese limba scrisă sub influenţa practicii orale, adică a vorbirii. Pentru aceasta 

au luat ca model latina literară, operele autorilor creștini cultivaţi și tratatele de 

gramatică ale antichităţii. Această limbă a constituit în evul mediu limba 

administraţiei, a culturii, a bisericii, deci a fost limba de civilizaţie, de fapt singura 

limbă de civilizaţie până în secolul al XII-lea.‛ 

[5]. Sextil, Pușcariu, Limba rom}nă, I: Privire generală, București, 1940, p. 348. 

[6]. Sextil Pușcariu, loc.cit. 

[7]. La Cenad, în Transilvania, Oradea Mare și Alba Iulia s-au înfiinţat, încă din secolul al 

VI-lea, primele episcopate catolice în care latina se întrebuinţa ca limbă de cult 

religios. Latina a fost folosită și în școlile care s-au deschis pe lângă episcopiile 

catolice. La Cotnari, în Moldova, Despot Vodă a înfiinţat un colegiu latin sub 

conducerea umanistului Ioan Sommer (1524-1574), iar în documentele epocii se 

vorbește despre tinerii studioși moldoveni care obţinuseră la Cracovia titlul 

academic de baccalaureus sau de magister: „Prin veacurile XVI și XVII, tot mai mulţi 

tineri moldoveni cercetau școlile din Polonia, unde o renaștere târzie aprinsese 

culturl pentru Roma. Alţii cercetau școalele umaniste întemeiate de călugări catolici 
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în unele orașe din Moldova. Fii de boieri din amândouă principatele se întorceau 

cu cunoștinţe de limba latină din școlile cele mari din Constantinopol, unde 

învăţau de la dascăli greci, trecuţi prin universităţile italine.‛ (Sextil Pușcariu, 

„Renașterea noastră română‛, în vol. Omagiu lui Ramiro Ortez, București, 1929 apud 

Hristea, 1984: 57). 

[8]. Gh. Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, Dicționarul împrumuturilor latino-

romanice (1421-1760), București, 1992, p. 9.  

[9]. Ibidem, p. 10. 

[10]. Ibidem. 

[11]. În Istoria limbii rom}ne literare I. De la origini p}nă la începutul secolului al XIX-lea, Al. 

Rosetti et alii (1971, p. 380) notează: „Materialul lexical deosebit de bogat al 

lucrărilor românești ale lui Dimitrie Cantemir cuprinde un număr mare de 

elemente străine, culese de autor din izvoare variate: din turcă, vechea slavă, 

ucraineană, polonă, araba, persană, ebraică, elină și neogreacă, latină și italiană. 

Dat fiind numărul mare de elemente străine folosite, Dimitrie Cantemir s-a simţit 

obligat, faţă de cititor, să adauge un «glosar» la sfîrșitul Istorie ieroglifice, unde 

cuvintele străine sunt enumerate, traduse și exemplificate, indicându-se izvorul lor. 

(<) Preocuparea lui Dimitrei Cantemir de a exprima în românește orice noţiune, îl 

apropie de scriitorii din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care au introdus în 

limba literară un mare număr de neologisme. (<) se poate afirma că Dimitrie 

Cantemir este scriitorul român din secolul al XVIII-lea al cărui material lexical, în 

ceea ce privește împrumuturile, depășește pe acela al contemporanilor săi.‛ 

[11]. Ibidem, p. 386-387. 

[12]. Gh. Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, op.cit., p. 11. 

[13]. Em. Vârtosu, Foletul Novel, 1947, p. XLVII și glosarul de la p. 105 apud Bulgăr, 1971. 

[14]. Gh. Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, op.cit., p. 11. 

[15]. Ibidem, p. 13. 

[16]. Ibidem. 

[17]. Ibidem, p. 14. 

[18]. Ibidem.  

[19]. Al. Rosetti,  Boris Cazacu, Liviu Onu, Istoria limbii rom}ne literare I. De la origini p}nă la 

începutul secolului al XIX-lea, București, 1971, p. 467-468. 

[20]. Ion Gheţie, Opera lingvistică a lui Ion Budai-Deleanu, București, 1966. 

[21]. Ioan Oprea, Terminologie filozofică rom}nească modernă, București, 1996.  

[22]. Mircea Seche, Schiță de istorie a lexicografiei române, vol. I, București, p. 38-39. 

[23]. Ion Oprea, op.cit., p. 265. 

[24]. Al. Graur, Cuvinte înrudite, București, 1980, p. 8-9. 

*25+. Cristian Moroianu, „Familia lexicală și familia etimologică‛, în LLR XXVI (1997), 1, p. 

17-20. 

[26]. Al. Graur, Etimologii românești, București, 1963, p. 11. 

*27+.N.A.Ursu, „Rolul accentului în stabilirea etimologiei unor neologisme ale limbii 

române‛, în SCS XIII, 1962, p. 7-20. 

[28]. Al. Graur, „Etimologie indirectă‛, în CL XIII (1968), 2, p. 305-308.  

[29]. Al. Graur, op.cit., p. 307.   
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[30]. Th. Hristea, Probleme de etimologie. Studii. Articole. Note, București, 1968, p. 107. 

*31+.Al. Graur, „Cuvinte latinești‛, în LLR, XIV, (1985), 1, p. 4-5. 
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Aspects of the Presence of the Neologisms of Latin-Roman Origin  

from the Current Romanian Language 

Abstract: Our paper focuses on the description of the historical context in which the Latin language, 

spoken on the former Dacia territory, became the present Romanian language; it is a very complex 

phenomenon which took place during several centuries and it had linguistic consequences at all levels: 

phonetic, lexical and grammatical.  

Key words: Latin, Romanian vocabulary, neologism, multiple etimology, international Latin words. 
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UN JURNAL CU ȘI DESPRE LITERATURA ROMÂNĂ –  

EUGEN NEGRICI, „SESIUNEA DE TOAMNĂ” 

 

„Sesiunea de toamnă‛ este jurnalul unuia dintre cei mai rafinaţi 

intelectuali ai noștri, critic, istoric literar și teoretician al literaturii pe deplin 

conștient de litera(tu)ritatea scriiturii diaristice, de memoria livrescă a mâinii care 

scrie și de obsesiile sau de dorinţele pe care eul biografic, translatat în scriitură, le 

aduce cu sine. Tocmai de aceea, își exhibă de la bun început (aproape) toate 

certitudinile – în fond – legate de genul diaristic, definindu-l, într-o primă notaţie, 

ca joc între autoritatea scriiturii și intenţia de sinceritate/francheţe/onestitate a 

diaristului în raport cu sine însuși și cu cititorul:  

„În pofida tuturor declaraţiilor principiale și a tuturor dorinţelor noastre, el 

rămâne un act de literatură, adică unul respectând convenţiile acesteia și, 

adesea, și pe cele sociale. Când nu poate fi vorba de sinceritate – și nu poate fi – 

voi continua să fac ceea ce știu: jocul de-a măștile, grijuliu doar în a aduce 

deasupra feţei pe acelea care sugerează francheţea și intimitatea.‛ *1+ 

O temă recurentă a jurnalului, și care consună perfect cu preocupările 

profesionale ale lui Eugen Negrici, este aceea a receptării. Tematizată și 

experimentată, de altfel, prin existenţa a doi timpi ai scriiturii/lecturii – acela al 

enunţării propriu-zise și acela al relecturii, peste ani, a jurnalului, însoţite de 

comentarii care, (auto)ironic, (de)maschează vârsta profunzimii critice înţelepţite. 

Problema adusă apoi în dezbatere este aceea a mitului poetului naţional, 

Mihai Eminescu, cu trena lui de adulatori și detractori. Ironia subţire și râsul pe 

sub mustaţă, adresate cititorului onest, dar îndreptate cărte cohorta demolatorilor, 

este urmată de singura soluţie cu putinţă:  

„ce e mai bine pentru destinul operei (vorbesc de operă în toate sensurile)? Să 

răscolești măruntaiele ei, să scanezi locul unde au loc arderile, procesele de 

asimilare, să vizitezi în absenţa stăpânului, cu o curiozitate nedemnă, atelierul 

cu eboșele și versiunile lui stângace, să afli cât mai multe din dedesubturile 

vieţii artistului, răscolindu-i așternuturile murdare?‛ *2+ 
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Se conturează, astfel, în „Sesiune<‛, o a doua temă – a creaţiei operei și a 

creatorului. A treia temă – socială și politică, îi adaugă „Sesiunii...‛ componenta 

subversivă (când nu este explicită, și este adeseori) obligatorie: „Socialismul – cea 

mai lungă piesă ionesciană.‛ *3+ În condiţiile căruia exilaţi cu șanse reale de succes, 

precum artistul Traian A. Filip – exilat în America - nu pot depăși trauma 

dezrădăcinării și comit gesturi ireparabile. Posteritatea, cu mustrări de conștiinţă 

cu tot, îl uită și ea:  

„Dar Traian a murit în plin vacarm postrevoluţionar. Cine să facă loc, în sutele 

de ziare apărute, unei știri de acest fel despre un ins mort în America și, dacă 

face loc, cine să citească? Apoi ne-am luat cu grijile și cu toate cele. Am uitat și 

l-am uitat.‛ *4+ 

A patra temă – cumva în descendenţa celei de-a doua, a creţiei, este 

literatura. Căci cărţile – idei, citate, parafraze, trimiteri – însoţesc, explică, 

exorcizează și înlocuiesc (parţial) existenţa. De altfel, temele majore ale scriiturii 

diaristice dau coerenţă superioară textului care nu respectă principiul 

calendarităţii, ci recurge la o stratagemă ad-hoc, denumită, simplu, Compleo fossam. 

Ea îi permite diaristului atât compensarea zilelor absente din scriitură, cât și a 

distanţei, în timp, dintre timpul scriiturii și timpul lecturii.  

Corelativă statutului ipocrit al jurnalului, care denudează ceea ce ar trebui 

să ascundă, se ivește o a cincea temă – vânătoarea. Recuperate din memorie, 

episoadele de vânătoare ar putea alcătui un fals tratat cinegetic, în mod conștient 

contaminat literar, chiar cu o anume voluptate a exhibării. Și mai departe, apare o 

încrucișare a temei livrești cu aceea a jurnalului însuși, surprinsă ca într-un excerpt 

din Prefaţa lui Sartre la romanul lui André Puig, „LʼInachevé‛: 

 „În clipa în care poetul declară în poemul său: am pierdut, nimic n-a avut loc 

decât locul, el a câștigat de fapt, fiindcă a dat, fără cuvinte sau, mai curând, prin 

ruina tuturor cuvintelor, o prezență indirectă irealizabilului.‛ [5] 

Asociată temei vânătoarei, sub aripa nostalgică a trecutului, apare și tema 

feminităţii. Mai precis, a femeii, așa cum o vede bărbatul (in)discret misogin, dar și 

a puternicelor și aprigelor femei din neamul său, precum preoteasa Mariţa din 

Mateești, care-l pleznește cu harapnicul pe ginerele – tot preot, care-i bătuse fata. 

Astfel de fragmente nu dau doar seamă de talentul și de inventivitatea narativă a 

diaristului, ci și de eficienţa dovedită a expresivității (in)voluntare. Și iată, peste timp, 

o altă femei aprigă, poeta Ioana Dinulescu:  

„Poeta Ioana Dinulescu, gravidă în stadiu avansat, ignorând reguli și tabuuri, 

denunţând tagma poeţilor de partid, spunând orice, înjurând oricât (și fără 
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precauţie...), fără ca vreunul din cei de faţă – între care și oamenii puterii – s-o 

privească, s-o mai privească, cu ostilitate, ca altădată.‛ *6+ 

În aceeași ordine a naraţiunii, apare o altă figură memorabilă a jurnalului – 

și a vieţii culturale românești postbelice – Marin Preda. Cu inconfundabilul său 

mod de a vorbi („Bă, beliţilor, hai să vă spun un banc.‛ *7+), și de a se comporta – 

musafir fiind, cere stăpânei casei o ceapă pe care o sparge și o mănâncă ţărănește, 

cu pâine și sare.  

Ceva mai departe, în „Sesiune...‛, apare o altă istorisire, cu certe mărci 

literare, despre aventura redactării unei scrisori de felicitare către Ceaușescu, 

încheiată lamentabil pentru unicul purtător al titlului de scriitor al Craiovei. În cazul 

cunoscutului plagiat al lui Eugen Barbu, din „Principele‛, criticul – diarist 

recuperează și exonerează, maliţios, cu argumentele postmodernismului literar, 

actul în sine reprobabil:  

„Colajul ar putea fi plauzibil dacă ne-am decide să admitem existenţa unei 

realităţi a cărţilor, a literaturii, a livrescului, în genere, ca realitate. Atunci am 

putea imita, reda și utiliza, în toată complexitatea ei, această realitate pentru a 

obţine o literatură de gradul II.‛ *8+ 

Alteori, elitist din convingere, și ca revers al societăţii aflate sub dictatură, 

Eugen Negrici asociază imaginea intelectualului român ce cară, toamna, damigene 

cu vin, cu „gustul pentru romanul popular, cu plăceri rustice, ușurinţa cu care 

alunecăm în vulgar și accesibil.‛ *9+ 

Ca pandant la cazul Eugen Barbu – cazul Marin Sorescu – scriitorul canonic 

executat public pentru a fi scris și pus în scenă piesa „Există nervi‛. Că va fi fost – 

sau nu – subversiv mesajul piesei, este lipsit de relevanţă. Cert este că, la dezbaterea 

tovărășească menită a-i da o lecţie usturătoare vinovatului, s-au întâmplat lucruri 

grave. Mărturie stă privirea îngrijorată din ochii buimaci ai poetului, lovit de psihoza 

literaturii subversive de care sufereau tot mai acut – semn al ascuţirii regimului 

dictatorial – și cenzorii, și criticii, și publicul cititor:  

„Până și Ștefan Agopian va ajunge să fie socotit prozator subversiv și să fie citit 

în grilă politică nu numai la Europa liberă (198440, ci și în ţară. Tipărită în 1969, 

cu doi ani înaintea tezelor din iulie, 1971, cartea unui fidel al partidului 

(«Principele» de E. Barbu) va fi percepută, peste un deceniu, ca o parabolă 

anticeaușistă.‛ *10+ 

De aici, o întreagă discuţie, cu argumente teoretice dintre cele mai 

autoritare – Umberto Eco, „Tratat de semiotică generală‛, G. Genette, 

„Palimpsestes‛ etc. Discuţie pro, dar și contra în ceea ce privește 

suprainterpretarea debușeelor intertextuale de toate felurile ale unui text. 
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Multiplele condiţionări ale unui proces avizat de receptare, binecunoscute, servesc 

drept argumente pentru miza intertextualităţii continue a textului:  

„Valoarea fiind, de fapt, valoare de atribuire, ea va depinde de ce posedăm 

(inclusiv de zestrea noastră de lectură, care are capacitatea de a intertextualiza), 

de felul cum e constituit și orientat sistemul de așteptări, de voinţa noastră, a 

destinatarilor, de a ne implica, de a interacţiona, de a sesiza vibraţia analogică a 

textelor și a marelui Text (...).‛ *11+ 

Dincolo de plăcerile intelectuale ale teoretizărilor erudite, se iţește, 

periodic, tema social – politică, aici, sub forma jocului moromeţian al disimulării și 

al ascunderii sensului, ca și al supravieţuirii. Anexarea intelectualilor – a se vedea 

cazul Nichita, după moartea poetului – face parte din galeria de anexări celebre: 

Blaga, Călinescu, și se corelează, în ordinea – și logica – semantică de subsidiar a 

„Sesiunii...‛, cu un citat din Kirkegaard – „Opusul păcatului nu e virtutea, ci 

libertatea.‛ *12+ Și cu un nucleu de analiză etică a atitudinii cronicarilor (expertiza 

lui Eugen Negrici în domeniu este binecunoscută) faţă de faptele domnilor români 

și faţă de mersul/sensul istoriei.  

Un fragment despre longevitatea estetică și de receptare a „Scrisorii 

pierdute‛ se convertește rapid într-un eseu asupra capodoperei, ale cărei resurse 

de a iniţia revizuirea codului literar și a celui social sunt inepuizabile:  

„Nimic definitiv într-un text de acest fel. Și analiza este sortită să devină tot 

mai profundă, de la o lectură la alta. Procesul interpretativ capătă aspectul unei 

※aproximări infinite‼.‛ *13+  

În aceeași ordine de idei, Nietzsche îi este opus lui Eco. Și preferat de 

Eugen Negrici, în contra schemelor abstracte și terminologiei narcisiste din „Tratatul 

de semiotică‛. 

Figură tutelară a „Sesiunii...‛, prietenul Mircea Ciobanu, inspiră, odată 

trecut în nefiinţă, pagini de adevărată proză poetică:  

„Tot ce atingea cu vocea lui gravă, de neuitat, devenea ezoteric, obișnuitul se 

preschimba în solemnitate, solemnitate reverberând tot mister. Aveai senzaţia 

că M. Ciobanu avea în carne așchii de mit, că e un savant al gnozei pentru care 

totul e aluzie și care face să vuiască, numai printr-o simplă șoaptă, orga cea 

mare a simbolurilor.‛ *14+ 

În paginile „Sesiunii...‛ își face, apoi, loc, episodul eșecului înscrierii la 

doctorat. Întâmplarea – și amărăciunea astfel adunată – deschide calea regală a 

descoperirii literaturii române vechi. Spectacolul stilistic al „Didahiilor‛ lui Antim 

Ivireanul, găsite în biblioteca preotului Marian, soţul surorii mai mari a mamei, 

adnotate de posesor în vederea slujbelor duminicale, se continuă cu opt luni de 



 

 
230 

dedicare totală și cu o carte. Publicată, desigur, sub oblăduirea prietenului Mircea 

Ciobanu.  

Călătoriile sunt o altă temă a „Sesiunii...‛ – Cehoslovacia (Bratislava), 

China – Beijing, Zhengzhou, Chengdu, Shanghai, ca și observaţiile privind șocul 

(reciproc) al întâlnirii dintre două civilizaţii complet diferite.  

În finalul Sesiunii, pe fondul rememorării reacţiilor intelectualilor contra 

dictaturii, apare răspunsul lui Panait Istrati la articolul lui Barbusse, „Le Haïdouk 

de la Sigurantza‛:  

„Una din caracteristicile comunismului este că, atunci când el nu sfârșește prin 

a dezgusta de moarte pe un intelectual cinstit, sfârșește prin a-l tâmpi de 

moarte.‛ *15+ 

Răspuns ce se corelează cu o serie de ziceri axiomatice aplicabile atât 

cititorului intrat pe teritoriul literaturii, cât și societăţilor totalitare: „E drept că 

literatura, amatoare, cum e, de semitonuri, penumbre, tenebre promiţătoare, e un 

teren privilegiat al iluzionărilor.‛ *16+; „Adevărul, ca și lumina, orbește:‛ *17+ 

 
 
NOTE: 

[1]. Eugen Negrici, Sesiunea de toamnă, Cartea românească, 2015, p. 5. 

[2]. Ibidem, p. 9. 

[3]. Ibidem, p. 17.  

[4]. Ibidem, p. 21. 

[5]. Ibidem, p. 33.  

[6]. Ibidem, p. 39. 

[7]. Ibidem, p. 45. 

[8]. Ibidem, p. 64. 

[9]. Ibidem, p. 73. 

[10]. Ibidem, p. 99.  

[11]. Ibidem, p. 103. 

[12]. Ibidem, p. 113. 

[13]. Ibidem, p. 117. 

[14]. Ibidem, p. 147. 

[15]. Ibidem, p. 225 

[16]. Ibidem, p. 229. 

[17]. Ibidem, p. 228. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Boldea, Iulian, Vămile subiectivității, disponibil la adresa http://www.revista-

apostrof.ro/articole.php?id=2783, consultat la 12.09.2016. 



 

 
231 

Ciotloş, Cosmin, „Addendum la Figura spiritului creator‛, în Rom}nia literară, nr. 45/2015, 

disponibil la adresa 

 http://www.romlit.ro/addendum_la_figura_spiritului_creator - consultat la 

12.09.2016. 

Goldiș, Alex, Departe de cele literare, disponibil la adresa 

http://revistacultura.ro/nou/2015/11/departe-de-cele-literare/ - consultat la 

12.09.2016. 

Negrici, Eugen, (2015). Sesiunea de toamnă, Cartea românească, București. 

 

 
A Diary with and about Romanian Literature – Eugen Negrici, „Autumn Session” 

 

Abstract: In Eugen Negrici's diary, the writing formula is overtly contaminated by literaturity. 

Therefore, it openly discusses a multi-faceted issue: the Romanian literature after and before 1989, the 
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FACTORI DE SUSŢINERE A IDENTITĂŢII NAŢIONALE  

ȘI CULTURALE ÎN DISPORA ROMÂNEASCĂ 

 
I. Statistici privind situaţia emigranţilor români în Europa 

Destinaţiile preferate în ultimii ani de românii din diaspora sunt Italia, 

Spania, Germania, SUA şi Marea Britanie. Potrivit datelor transmise de misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României, la sfârșitul lui 2015, numărul total al 

românilor care trăiesc şi muncesc în străinătate este de aproape cinci milioane. 

Dintre aceştia 3,8 milioane de români figurează în evidenţa autorităţilor din statele 

lumii, iar cel puţin 1,1 milioane români nu figurează în evidenţe, deoarece fie au 

dublă cetăţenie, fie nu s-au înregistrat oficial. 

Dacă în 2008, cei mai mulţi români s-au orientat către Spania, în 2012, cea 

mai căutată destinaţie a românilor a fost Italia (46% din totalul românilor din 

diaspora). În perioada 2008-2012, numărul românilor plecaţi în Germania a crescut 

de la 5% din totalul emigranţilor, la 7%. De asemenea, în 2012 o altă destinaţie 

preferată de români este Marea Britanie, care a însumat 4% din totalul emigranţilor 

din România. 

               

Sursa: http://www.gandul.info/financiar/harta-emigratiei-cati-romani-au-plecat-

din-tara-in-ultimii-25-de-ani-topul-destinatiilor-preferate-12334771 

Conform unui studiu ISTAT (Institutul italian de statistică) din anul 2014, în 

topul preferinţelor se află Italia, unde trăiesc 1.290.051 de români, dintre care doar 

1.043.338 au rezidenţa înregistrată. În Spania sunt 784.804 înregistraţi şi 950.000 în 
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total, iar în Germania – 355.343 înregistraţi din totalul de 450.000. Israelul 

gâzduiește 220.000 de cetăţeni români înregistraţi şi 500.000 în total. În Marea 

Britanie sunt 158.000 de români înregistraţi, fără ca misiunea diplomatica să estima 

numărul lor total. În Austria trăiesc 106.535 de români înregistraţi, iar în Belgia – 

73.487 înregistraţi şi 93.487 în total. În Grecia sunt 48.539 de români înregistraţi, iar 

în Franţa figurează 45.000 înregistraţi şi 123.000 în total. Oficial, în Elveţia trăiesc 

11.430 de români înregistraţi, dar totalul ajunge la 20.000. Portugalia a fost 

opţiunea a 39.000 de români, dintre care 34.204 înregistraţi, iar Irlanda însumează 

45.000 de conaţionali, dintre care 25.995 înregistraţi. Luxemburgul numără 2.527 de 

români înregistraţi dintr-un total estimat de 2.800, Finlanda – 1.715 înregistraţi din 

2.000 în total. În Monaco figurează 68 de concetăţeni înregistraţi şi 250 în total. Cei 

mai puţini români sunt estimaţi a trăi în Liechtenstein – 15, fără a fi înregistraţi.  

Cât privește situaţia românilor din cele două state preferate de aceșta, 

majoritatea românilor se află în șase regiuni ale Italiei (din 20): Lazio (Roma), 

Lombardia (Milano), Piemonte (Torino), Veneto (Padova - Bergamo - Brescia), 

Emilia Romagna (Bologna), Toscana (Pisa-Prato). Prezenţa comunităţii românești 

în Regatul Spaniei, aceasta se prezintă astfel, în perioada 1999 - 2015: 

 

Gráfica de evolución de Inmigración rumana en España entre 1999 y 2015 

Graficul evoluţiei migraţiei române în Spania între anii 1999 şi 2015 

 

    Datos del INE4 a 1 de enero de cada año 

    Ciudadanos rumanos en España a 1 de enero de 2013 según el padrón 

continuo del INE.5 

Sursa:https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_rumana_en_Espa%C3%B1a 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_rumana_en_Espa%C3%B1a#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_rumana_en_Espa%C3%B1a#cite_note-5
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Cele mai mari comunităţi de români din Spania se regăsesc, conform unui 

studiu publicat de adevărul.ro, în zona capitalei Madrid, dar şi în regiunile 

Valencia, Andaluzia şi Catalonia. La sfârşitul anului 2015, comunitatea românească 

din Spania număra peste 950.000 de persoane. Astfel, românii reprezintă 16% din 

totalul celor aproape 5 milioane de străini stabiliţi în Spania, însă numărul lor a 

scăzut cu 8,6% în decursul ultimului an. În statisticile spaniole, românii sunt 

urmaţi îndeaproape de marocani (771.427). Mulţi români s-au stabilit în aşa 

numitul „coridor de Henares‛, care cuprinde orăşelele satelit ale Madridului. 

Astfel, românii au populat masiv oraşe precum Coslada, Torrejon de Ardos, Alcala 

de Henares, San Fernando, Santa Eugenia şi El Pozo. În rândul celor mai mari 

comunităţi de români din Spania este şi cea formată la Arganda del Rey, oraş situat 

la 20 de kilometri de Madrid. Alte regiuni populate masiv de români sunt Valencia 

(135.000), Andaluzia (130.000), Catalonia (110.000), Castilla – La Mancha (96.000). 

Alţi circa 68.000 de români locuiesc în regiunea Aragon, în timp ce 14.000 au ales să 

se stabilească în Insulele Baleare, iar 7.000 în insulele Canare. Cea mai vizibilă însă 

este comunitatea din Castellon de la Plana (în zona nordică a Comunităţii 

Valenciene), unde cei 20.000 de români stabiliţi aici reprezintă peste 30% din 

populaţia oraşului.  

 

II. Instituţiile din România care gestionează relaţiile cu românii de 

pretutindeni 

Principalele instituţii din România care gestionează relaţiile statului cu 

românii din diaspora sunt: Administraţia Prezidenţială - Departamentul pentru 

Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor, Parlamentul României, Ministerul 

Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice și 

Institutul Limbii Române.  

Există, însă, patru instituţii special create care au atribuţii legate de 

promovarea culturii și de păstrarea identităţii naţionale a românilor din afara 

graniţelor: Departamentul Politici pentru Relația cu Rom}nii de Pretutindeni (DPRRP) 

și Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi‚(ambele fiind subordinate Ministerului 

Afacerilor Externe), Institutul Cultural Român și Comisiile pentru comunitățile de 

rom}ni din afara granițelor țării din Parlamentul României. 

Departamentul Politici pentru Relația cu Rom}nii de Pretutindeni a fost înfiinţat 

la mijlocul anilor 1990 cu scopul sprijinirii comunităţilor din afara graniţelor. În 

2013, DPRRP se ocupa cu „susținerea afirmării și păstrării identității culturale și 

spirituale rom}nești în comunitățile de peste hotare‚ prin gestionarea unor programe 

de finanţare nerambursabilă în domeniile cultură, mass-media, educaţie, 

spiritualitate și tradiţie. Mai exact, DPRRP organizează și finanţează tabere pentru 

copiii români din afara graniţelor, Gala premiilor de excelență TVR Internațional, 

Olimpiada internațională de limba rom}nă, stagii / cursuri de perfecţionare pentru 



 

 
235 

profesorii de limba română, stagii ale studenţilor etnici români la instituţii 

românești, aprovizionarea cu cărţi în limba română a bibliotecilor din străinătate, 

ziare și reviste care se adresează diasporei (http://www.dprp.gov.ro/). 

Cea de-a doua instituţie este Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi‚, care a fost 

înfiinţat în anul 1998, cu scopul de a „promova cultura națională în r}ndul 

comunităților rom}nești autohone din vecinătatea Rom}niei‚. Institutul organizează și 

finanţează cursuri de limba română pentru bursierii etnici români, publicaţii adre-

sate diasporei din jurul graniţelor, evenimente culturale etc. (http://www.ieh.ro/). 

În anul 2003, a fost înfiinţat Institutul Cultural Român, cu misiunea de a 

„promova cultura și civilizația națională în țară și în afara ei‚, având ca interes prioritar 

„comunitățile din țările vecine, în care limba rom}nă este vorbită ca limbă ma-

ternă‚(www.icr.ro). 

În 2011, Camera Deputaţilor a votat înfiinţarea Comisiei pentru comunitățile 

de rom}ni din afara granițelor țării (http://www.cdep.ro), iar plenul Senatului a 

hotărât înfiinţarea Comisiei permanente pentru relația cu rom}nii de pretutindeni, care 

au ca atribuţii păstrarea, dezvoltarea, afirmarea identităţii etnice, lingvistice și 

religioase a românilor din diaspora (http://www.senat.ro/). 

Dacă accesăm site-ul Ministerului Afacerilor Externe, vom găsi o 

prezentare extrem de amplă a Strategiei MAE privind comunităţile româneşti din 

străinătate (http://www.mae.ro/node/26399), propuse de Oficiul pentru Românii din 

Străinătate. Oficiul amintit monitorizează şi coordonează constant acţiunea 

serviciului diplomatic şi consular pe linia realizării obiectivelor politice ale statului 

român în domeniul de referinţă: „menţinerea identităţii culturale şi lingvistice‛ a 

românilor aflaţi în străinătate; „promovarea imaginii României prin cultivarea 

relaţiilor cu elitele româneşti‛; „susţinerea procesului de integrare prin sprijinirea 

eforturilor de coagulare a comunităţilor românești şi de afirmare a unui profil 

identitar pozitiv; promovarea imaginii unor comunităţi deschise, orientate spre 

dialogul intercultural‛. Priorităţile precizate pe site-ul MAE pentru românii din 

diaspora sunt: consolidarea identitară și construcția comunitară. 

În vederea realizării acestor obiective, Oficiul pentru Românii din 

Străinătate a elaborat un set de Programe-cadru de susţinere a acţiunii misiunilor 

diplomatice în derularea proiectelor specifice destinate comunităţilor româneşti. 

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului de consolidare identitară în cadrul 

comunităţilor româneşti din străinătate se are în vedere promovarea activă, atât în 

rândul membrilor comunităţilor, cât şi în spaţiul public din statele gazdă, a tuturor 

elementelor de simbolistică națională consacrate prin legi interne, precum şi a altor 

sărbători cu încărcătură identitară din calendarul naţional şi tradiţional românesc, 

precum: 1 decembrie - Ziua Naţională a României, 15 ianuarie - Ziua Culturii 

Naţionale, 26 iunie – Ziua Drapelului, 29 iulie – Ziua Imnului Naţional, 31 august – 

Ziua Limbii Române, 30 noiembrie – Ziua Românilor de Pretutindeni. Se propune, 

http://www.mae.ro/node/26399
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pe același site al MAE, organizarea manifestărilor cu caracter identitar, prin 

utilizarea unor formate de tipul:  conferinţe, mese rotunde sau expoziţii referitoare 

la personalităţi cultural-ştiinţifice reprezentative pentru contribuţia românească la 

dezvoltarea patrimoniului umanităţii; organizarea unor spectacole cu valorificarea 

potenţialului artistic al comunităţii româneşti locale; prezentarea elementelor de 

artă populară şi gastronomie românească; proiecţii de filme documentare sau 

artistice româneşti, dar și încurajarea implicării active a personalităţilor culturale 

sau profesionale din comunitatea românească în derularea manifestărilor de 

consolidare identitară. 

Cât privește promovarea formatelor educaționale misiunile diplomatice au în 

vedere următoarele demersuri: conştientizarea permanentă a membrilor 

comunităţilor româneşti, asupra beneficiilor prezervării limbii materne în rândul 

tinerei generaţii – bilingvism, oportunităţi de carieră, legături cu spaţiul cultural de 

origine; încurajarea şi stimularea participării tinerilor din comunitate la formatele 

educaţionale de limbă şi civilizaţie românească existente în spaţiul de reşedinţă – 

şcoli de duminică sau de week-end, şcoli parohiale, cursuri de limbă şi cultură 

românească în format curricular (LCCR); stimularea şi încurajarea organizării, cu 

sprijinul comunităţii, a unor competiţii educaţionale (olimpiade, concursuri, 

festivaluri) destinate tinerilor participanţi la formatele educaţionale în limba 

română. 

O altă preocupare a MAE privind atingerea obiectivului consolidare 

identitară vizează promovarea modelelor de reușită socio-profesională prin identificarea 

exemplelor de success din cadrul comunităţilor româneşti din statele de reşedinţă 

şi valorificarea potenţialului de imagine pe care acestea îl reprezintă pentru 

România şi pentru îmbunătăţirea percepţiei comunităţilor româneşti în mediile 

autohtone; extinderea ariei de selecţie a domeniilor profesionale, prin cultivarea 

modelelor de succes caracterizate printr-o bună integrare şi afirmare în societatea 

gazdă – medici, profesori, cercetători, sportivi, antreprenori, specialişti în IT, 

ingineri, jurişti etc., alături de personalităţile consacrate din mediul cultural-

artistic; promovarea acelor membri ai comunităţii româneşti care s-au remarcat în 

viaţa societăţii gazdă prin acte de eroism, devotament, altruism etc. şi valorificarea 

tuturor informaţiilor prezentate de media locale cu privire la aceste situaţii. 

De asemenea, pentru îndeplinirea obiectivului de consolidare a identităţii 

se propune promovarea dialogului intercultural prin: asigurarea reprezentării 

româneşti la manifestările culturale și la evenimentele înscrise în calendarul 

internaţional pentru promovarea dialogului intercultural (Ziua Francofoniei, Ziua 

Europei, Ziua Internaţională a Limbii Materne etc.), prin participarea la acţiunile 

organizate de statul gazdă sau prin organizarea de acţiuni comune cu alte 

comunităţi din statul de reşedinţă; sprijinirea organizării, în şcolile sau liceele în 

care studiază copii din cadrul comunităţilor româneşti, a unor acţiuni de tipul „Să 
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cunoaştem România‛, concursuri de cunoştinţe generale, serbări tradiţionale 

româneşti; fructificarea capitalului de prestigiu al misiunilor diplomatice ale 

României, inclusiv prin acordarea patronajului pentru evenimente interculturale 

de mare amploare şi tradiţie, cu sublinierea manierei europene în care România 

sprijină păstrarea identităţii naţionale a comunităţilor româneşti, prin convieţuire 

şi dezvoltare comună, respect faţă de valorile alterităţii şi toleranţei. 

Cel de-al doilea obiectiv din cadrul Strategiei MAE privind comunităţile 

româneşti din străinătate îl constituie construcția comunitară, pentru îndeplinirea 

căruia este necesară intensificarea eforturilor misiunilor diplomatice pentru 

consolidarea mediului asociativ românesc printr-o serie de demersuri precum: 

organizarea de vizite în teritoriu şi întâlniri periodice cu membrii comunităţilor 

românești, la sediul misiunii, pentru a discuta problemele cu care se confruntă, în 

vederea acordării de sprijin pe lângă autorităţile locale; încurajarea auto-

organizării comunităţilor româneşti din diaspora în structuri reprezentative, 

rezultate în urma unor procese democratice, în vederea asigurării legitimităţii în 

raporturile cu autorităţile din statul de reşedinţă, precum şi cu statul roman; 

încurajarea comunităţilor româneşti de a înfiinţa şi utiliza pe scară largă platforme 

de comunicare – posturi de radio FM sau on-line, publicaţii pe suport de hârtie sau 

on-line, reţele de socializare – în scopul creşterii nivelului de coeziune între 

membrii comunităţii şi al schimbului rapid de informaţii; susţinerea 

voluntariatului şi a auto-organizării în derularea activităţii centrelor comunitare, 

precum şi a orientării acesteia către domenii cu valenţe sociale, de prezervare 

identitară sau de integrare – cursuri, biblioteci /săli de lectură; 

conferinţe/simpozioane /şedinţe asociative; spectacole/repetiţii; expoziţii; activităţi 

multimedia etc. O altă modalitate de construcţie comunitară privește facilitarea 

procesului de integrare care vizează relaţionarea activă a misiunilor diplomatice cu 

autorităţile statelor de reşedinţă, în vederea stimulării prezenţei comunităţii 

româneşti la viaţa publică şi la exerciţiul democratic din societatea gazdă, precum 

şi intensificarea demersurilor de promovare a membrilor reprezentativi ai 

comunităţilor româneşti în structurile administrative şi politice din statele de 

reşedinţă, pentru asigurarea reprezentării în procesul de luare a deciziilor la nivel 

local, regional sau central în statul gazdă. 

O altă instituţie de prestigiu care facilitează stabilirea și menţinerea 

relaţiilor statului român cu diaspora românească este Institutul Cultural Român 

(http://icr.ro/), a cărui misiune o reprezintă promovarea culturii şi civilizaţiei 

naţionale în ţară şi în afara ei, precum și creşterea vizibilităţii valorilor culturale 

româneşti în lume. Sub autoritatea Institutul Cultural Român  sunt desfășurate 

periodic cursuri de limba română în diferite state ale Europei, cum ar fi spre 

exemplu cele care vor avea loc în Spania, la Barcelona (octombrie 2016- februarie 

2017) și Madrid (octombrie 2016- februarie 2017). Tot sub directa coordonare a 
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Institutului se află Biblioteca ICR Madrid, dar și programul de burse pentru 

cercetare dedicate doctoranzilor și specialiștilor în domeniile socio-umaniste. 

Cât privește activitatea Institutului Limbii Române 

(https://www.edu.ro/institutul-limbii-romane) pentru promovarea și conservarea 

limbii române în cadrul comunităţilor românești din diaspora, proiectul principal îl 

constituie Programul LCCR - Limbă, Cultură și Civilizație Rom}nească - desfășurat în 

cadrul lectoratelor de limbă română. Intenţia cursului este aceea de a asigura 

copiilor români, care locuiesc în afara graniţelor ţării, pe teritoriul ţărilor membre 

ale UE, condiţiile necesare păstrării identităţiilor culturale. Proiectul este deschis 

tuturor elevilor care studiază în unităţile şcolare din statul-gazdă. Un asemenea 

proiect poate fi atractiv inclusiv pentru statul care găzduieşte proiectul sau pentru 

copiii de alte naţionalităţi care locuiesc în ţara respectivă. Cursul LCCR este 

implementat de Institutului Limbii Române - http://www.ilr.ro/lccr/ - în Italia și 

Spania începând cu anul școlar 2007-2008, în Comunitatea franceză Wallonie - 

Bruxelles din Regatul Belgiei din anul 2008-2009, iar din anul 2015-2016 a fost 

introdus și în unităţi școlare din Portugalia și Irlanda. 

 

Concluzii 

Ceea ce putem desprinde din această prezentare succintă a situaţiei actuale 

a diasporei românești, precum și a instituţiilor care se ocupă de relaţiile statului 

nostru cu românii din străinătate este, pe de o parte, faptul că procentul prezenţei 

românilor în Europa se află într-o continuă dinamică, fapt care face aproape 

imposibilă monitorizarea numărului exact al acestora, iar pe de altă parte, putem 

observa că însăși activitatea instituţiilor românești amintite stă sub semnul unei 

dinamici ce vizează sprijinirea sub variate forme a comunităţilor românești 

prezente în diaspora. Dacă ar fi să facem o evaluare critică a obiectivelor și 

proiectelor propuse de către statul român pentru conaţionalii noștri aflaţi în 

străinătate, principalul reproș ar fi acela că cele mai multe activităţi desfășurate sau 

în curs de desfășurare se adresează elitei românești din afara graniţelor ţării și, ca 

urmare, procentul cel mai mare de români care trăiesc în străinătate rămâne 

aproape descoperit din perspectiva stimulării lor de a participa activ la 

consolidarea identităţii naţionale și la realizarea unei coeziuni a grupurilor de 

români din diaspora. 
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SURSE: 

Site-uri ale instituţiilor: 

http://www.presidency.ro/ 

http://www.senat.ro/ 

http://www.cdep.ro 

http://www.mae.ro/   

https://www.edu.ro/ 

https://www.edu.ro/institutul-limbii-romane 

http://icr.ro/ 

http://www.istat.it/ 

http://www.dprp.gov.ro/ 

http://www.ieh.ro/ 
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Factors to Support National and Cultural Identity in Romanian Dispora 

 
Abstract: Our paper takes into account the presentation of some general data about the dynamics of 

the Romanian population who lives in Europe in the last years, with a special reference to the 

Romanian people from Italy and Spain. We also take into account the degree of involvement of the 

most important Romanian institutions which manage the relationship between the Romanian state 

and the Romanian people who live abroad like: „The Ministry of External Affairs‛, „The Policy 

Department for the Relationship with The Romanians from Everywhere‛ (DPRRP), „Eudoxiu 

Hurmuzachi‚ Institute, „Romanian Parliament‛, „Romanian Cultural Institute‛ and „Romanian 

Language Institute‛, discussing the most important objectives of these institutions. 

Key words: Romanian diaspora, institutions, identity consolidation, community construction. 
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L’APPROCHE INTERCOMPREHENSIVE ET LA DIDACTIQUE 

DES LANGUES SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
I. Introduction: La mobilité professionnelle 

Dans le contexte actuel de la mondialisation, la mobilité professionnelle est 

de plus en plus répandue entraînant ainsi des nouvelles exigences 

communicatives. L'intégration et le contact académique et professionnel émergeant 

dans les contextes plurilingues et dans les situations de mobilité de population 

éveillent constamment l'intérêt pour les recherches en plusieurs domaines 

notamment en linguistique. De ce fait, la didactique des langues accompagne ce 

processus migratoire et d’échange culturel et académique en proposant des 

nouvelles possibilités pour préparer les citoyens à faire face à ces dynamiques 

d'échange et d'interaction.  

Par ailleurs, l'expérience Européenne en question d’Internationalisation de 

l’Éducation Supérieure a permis un point d'appui pour préparer et penser la 

mobilité académique dans les espaces latino- américains, tel que le montrent les 

programmes du Secteur d'Éducation du MERCOSUR. Ainsi, la question de 

l'internationalisation universitaire est une notion ayant été largement étudiée dans 

les courants des relations internationales et en sciences politiques depuis 

longtemps, tel que le soulignent des auteurs comme Pablo Beneitone [1] (2014). 

Cependant, les débats sur cette thématique et plus particulièrement les 

implications linguistiques restent encore au centre de la discussion pour la 

planification des orientations politiques nationales et transnationales.  

Ce faisant, l’éducation et les modèles éducatifs (à tous niveaux) jouent un 

rôle important dans les dynamiques de mobilité de la population ainsi que dans les 

phénomènes de communication en contexte multilingue. Les débats 

contemporains, dans le domaine de l’intégration et mobilité académique, montrent 

de plus en plus le besoin d’établir des programmes d’éducation linguistique 

plurilingue comme l'exprime Ofelia García [2] (2011:21) „Language plays a vital 

role in today’s globalized world, and it is more important than ever in education‛.  
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Dans cette perspective, et encadrés dans la nécessité de réfléchir sur des 

propositions d'enseignement et de pratiques linguistiques pour les étudiants et 

futurs professionnels en mobilité, nous présenterons à partir de notre expérience 

pratique, une réflexion sur la conception des cours préparatoires pour des 

échanges universitaires sous une approche intercompréhensive. Cette approche, 

comme nous le verrons par la suite, représente pour nous une des possibles 

méthodologies pour l’apprentissage simultanée des langues romanes et, 

parallèlement, une forme de travailler les langues sur objectifs spécifiques.  

Nous présenterons, dans un premier temps, les généralités des approches 

didactiques de référence de notre proposition pratique. Il s'agit des notions de 

l'apprentissage des langues sur objectifs spécifiques et de l'approche 

intercompréhensive inscrits dans le terrain et les spécificités des institutions dans 

lesquels nous travaillons: l'Université de Grenoble Alpes (France) et l´Université 

Fédérale d´Intégration Latino Américaine (Brésil). Dans un deuxième temps, nous 

allons présenter les séquences didactiques travaillées dans les cours de portugais et 

d'espagnol langue étrangère pour des étudiants de ces institutions. Nous avons 

conçu une séquence pédagogique laquelle vise à préparer les étudiants pour un 

séjour académique à l’étranger, en explorant les aspects structurels et culturels des 

langues néolatines. Pour conclure, nous allons mener une réflexion sur cette 

expérience et sur les potentialités de ces approches dans la préparation de ces 

citoyens, acteurs sociaux et futurs professionnels au monde académique de plus en 

plus plurilingue.  

 

II. L’apprentissage des langues sur objectifs spécifiques: académique 

Plusieurs sont les recherches et les courants en didactiques des langues qui 

s'intéressent à l'étude et à la conception de matériel didactique pour les langues de 

spécialité. L´intérêt parallèle de développer en chaque langue le langage de 

spécialité comme par exemple, l´English for Specific Purposes (ESP), Español para 

Fines Específicos (EFE), Português para Fins Específicos (PFE), Français sur 

Objectifs Spécifiques (FOS). Ces derniers montrent la nécessité de penser et 

d'adapter selon la langue, le contexte et la réalité un enseignement qui vise à 

travailler la communication dans une perspective propre aux besoins de situations. 

Dans cette perspective, Catherine CARRAS [3] (2007: 8) nous donne une définition 

du FOS comme « un domaine ouvert, varié, complexe, qui se caractérise par la 

grande diversité de ses contextes, situations d’enseignement, méthodes, objectifs, 

pratiques et dispositifs ». A différence de l'enseignement de toute langue étrangère 

en général (objectifs larges et modalité d´apprentissage extensive), selon Jean-Pière 

CUQ [4] (2003), l'enseignement d'une langue sur objectifs spécifiques vise des 

objectifs d'apprentissage très précis et à un délai d'apprentissage plus limité, ce qui 

conduit à proposer une méthodologie propre. Ainsi, il est indispensable de penser 
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à un analyse de besoins de l'apprenant, du contexte auquel il sera préparé à 

confronter pour, construire, par la suite, une méthodologie adaptée aux situations 

communicatives et ainsi élaborer sur une base de données et de matériel liés au 

domaine en particulier (authentique, sélectionné et traité). 

Les langues sur objectifs spécifiques touchent toutes sortes de domaines 

(juridique, médical, technique, scientifique, etc.) et de modalités (présentiel, à 

distance, hybride, etc.). En ce qui concerne l'apprentissage d'une langue étrangère 

sur objectifs académiques, notamment sur objectifs universitaires comme le 

Français à Objectifs Universitaires (FOU) ou English for Academic Purposes (EAP), 

nous rentrons donc dans une sous spécialité de l'enseignement- apprentissage des 

langues sur objectifs spécifiques. Il s'agit de préparer les étudiants à accomplir 

proprement les activités liées à la vie académique comme la prise de notes, la 

lecture critique, le vocabulaire spécifique, l’élaboration de productions écrites 

académiques (rapports, dissertations, fiches de lectures), activités de productions 

orales adaptées aux situations socioculturels de la vie universitaire etc.  

Il est à remarquer que ces propositions méthodologiques et théoriques ont 

étés développés afin de contribuer et de soutenir les programmes 

d’internationalisation universitaire soit dans le but d’accompagner la réception, 

l´adaptation et l’intégration des étudiants étrangers dans l’institution, soit de 

préparer les étudiants pour son départ et mobilité dans une institution à l'étranger.  

En ce qui concerne notre contexte, nous nous situons sur deux institutions 

qui ont certains points en commun et quelques spécificités. Il s´agit de l´Université 

Grenoble Alpes (France) et l’Université Fédérale d’Intégration Latino Américaine 

(Brésil). Ces deux institutions sont des universités publiques qui participent à des 

programmes de mobilité internationale. À l’Université de Grenoble Alpes en 

France, les étudiants qui partent en séjour d´études dans un pays lusophone ont la 

possibilité de s´inscrire dans le cours de portugais afin de préparer son départ. 

Cette formation est ouverte aux étudiants de toutes les filières (lettres, école 

d’ingénieurs, sciences politiques, droit, biologie, etc.) et le public est regroupé par 

niveaux selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) 

[5] et après un test de positionnement: A1, A2, B1, B2. L´objectif principal dans ce 

cas est de préparer l´étudiant à la mobilité et à l´intégration dans une institution à 

l´étranger.   

À l’Université Fédérale d’Intégration Latino Américaine (Brésil), 

institution bilingue, les cours de langue espagnole et de portugais sont proposées 

aux étudiants brésiliens et étrangers qui arrivent à l´institution et qui doivent 

suivre leurs formations dans les deux langues (espagnol et portugais). Dans ce cas, 

les cours sont offerts dans chaque filière mais distribués par niveaux comme dans 

le cas de Grenoble (básico (A1), intermedio I (A2-B1) et intermedio II (B1-B2). 
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Cependant, l´objectif principal est de préparer les étudiants qui arrivent à interagir 

et à suivre les formations dans l’université d´accueil. 

Malgré les particularités de ces deux contextes, nous nous retrouvons face 

à une réalité plurilingue soit par la composition du public très hétérogène, comme 

par l’environnement d’interaction.  

Selon Hutchinson & Waters [6](1987), l´enseignement d´une langue sur 

objectifs spécifiques ne se limite pas nécessairement à une seule langue, une 

méthodologie et un champ disciplinaire unique, au contraire, être conscients de 

cette diversité nous a amené à explorer des approches plurielles [7] (Candellier 

2008). A ce propos, nous partons  particulièrement de l´intercompréhension pour 

ainsi proposer une formation linguistique multilingue et multiculturelle 

permettant la conscience de l’autre, le développement des pratiques 

translinguistiques [8] (Canagarajah, 2015) et le transite interdisciplinaire. Nous 

allons par la suite explorer la notion d´approche intercompréhensive pour 

présenter la séquence pédagogique développée dans nos cours de langue 

espagnole et portugaise sur objectifs universitaires.  

 

III.  L’approche intercompréhensive 

Avant d’exposer notre séquence pédagogique orientée vers un 

apprentissage de langue étrangère sur objectifs spécifiques, voire objectif 

académique, il est important de présenter dans quel contexte l’approche 

intercompréhensive surgit et les idées qu’elle préconise. 

A partir d’une conception d’Union Européenne (UE) multilingue et 

multiculturelle, on perçoit de plus en plus que les langues exercent une force et ont 

rôle dans ce contexte où plusieurs identités intègrent le même espace. A priori, le 

citoyen européen est, ou devait l’être, un individu plurilingue. 

C’est ainsi que le Conseil de l’Europe a créé „le Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues‛ (CECR). Ce „Cadre<‛ a pour objectif d’instaurer 

une politique linguistique et éducative concernant l’apprentissage des langues 

étrangères dans les pays composants de l’UE. 

Il est vrai que le mot „intercompréhension‛ ni celui „intercompréhensive‛ 

sont inscrits dans ce document de référence. Cependant, la défense et l’appel à une 

promotion du plurilinguisme y sont présents depuis les premiers pages du CECR. 

Et ces idées impliquent un changement de la pratique didactique des langues 

réalisée auparavant, et l’apprentissage par le contact des langues se montre fort 

adapté à cet exercice. En voyant les proximités entre les langues, l’apprenant se 

rend également compte de la diversité et de la proximité des peuples et leurs 

cultures. En reprenant le CECR (2005:11): De ce point de vue, le but de 

l’enseignement des langues se trouve profondément modifié. Il ne s’agit plus 

simplement d’acquérir la „maîtrise‛ d’une, deux, voire même trois langues, 
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chacune de son côté, avec le „locuteur natif idéal‛ comme ultime modèle. Le but 

est de développer un répertoire langagier dans lequel toutes les capacités 

linguistiques trouvent leur place. Bien évidemment, cela suppose que les langues 

offertes par les institutions éducatives seraient diverses et que les étudiants 

auraient la possibilité de développer une compétence plurilingue. En outre, une 

fois admis le fait que l’apprentissage d’une langue est le travail de toute une vie, le 

développement de la motivation, de la capacité et de la confiance à affronter une 

nouvelle expérience langagière hors du milieu scolaire devient primordial. La 

responsabilité des autorités éducatives, des jurys d’examen et des enseignants ne 

peut se borner à ce que soit acquis un niveau de compétence donné dans telle ou 

telle langue à un moment donné, aussi important cela soit-il.  

Nous voyons que l’effort vers un apprenant plurilingue y est bien présent. 

L’intercompréhension part de ces idées et vise une pratique langagière vers la 

connaissance et le respect de l’autre, sans imposer une langue/culture qui pourrait 

servir comme intermédiaire. Toutes les langues et cultures, surtout provenues 

d’une même origine, peuvent cohabiter et la preuve de cela est l’Union 

Européenne.  

En réalité, pour parler de l’approche intercompréhensive, nous ne pouvons 

pas négliger et donner une énorme importance au programme Eveil aux langues (à 

partir de 1995). C’est à partir de ce premier programme éducatif que la conscience 

de la diversité linguistique en France est mise en évidence. C’est à ce moment 

qu’une didactique des langues est pratiquée à partir d’une conception de monde 

multilingue, d’une école où plusieurs langues co-existent. Et pour pouvoir faire 

partie de ce monde, il faut se familiariser avec cette diversité, comprendre les 

fonctionnements des langues par comparaison et pouvoir, ainsi, les approprier à 

l’écrit (dans un premier temps). 

Pour donner une continuité à ce type de pratique, le terme 

intercompréhension a été introduit en linguistique, en faisant référence à la 

capacité des locuteurs de comprendre des dialectes et langues de la même famille. 

En didactique, l’approche intercompréhensive présume un apprentissage des 

langues en continuum et simultané: reconnaître les régularités lexico-

morphologiques (sans imposer une barrière avec des singularités), et, par 

conséquent, inférer des sens à partir d’une langue vers l’autre. De cette manière, on 

met en évidence les rapports et les similarités entre les langues voisines, sans 

oublier les fonctionnements spécifiques de chaque système linguistique. 

L’objectif de l’approche intercompréhensive est que l’apprenant fasse des 

exercices d’analogie et de correspondances entre sa langue native et d’autres 

langues de la même famille. Ainsi, l’apprenant part de sa propre langue pour 

comprendre la/les langue(s) étrangère(s). On considère ainsi que tout individu est 

capable et a des connaissances pour être plurilingue. 
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La pratique de l’approche intercompréhensive vise une compréhension 

surtout écrite. Le but n’est pas de produire en langue étrangère, mais de 

comprendre et d’interagir avec un autre individu locuteur d’une autre langue. Ceci 

dit, rien n’empêche le travail d’autre compétence que l’écrite. Néanmoins, il est 

souhaitable que le premier contact et la présentation d’un panorama de différentes 

langues voisines soient faits par la voie écrite. Cela permet une systématisation, par 

exemple morpho-lexicale, plus explicite et visuelle. 

Dans cet ordre d’idées, nous pourrions penser que l’enseignant pour 

pratiquer l’approche intercompréhensive doit être polyglotte. Toutefois, cela n’est 

pas le cas. En effet, l’enseignant doit avoir une certaine connaissance des systèmes 

linguistiques, mais il apprendra et travaillera avec ses apprenants. Son rôle en 

classe est de guider, de pousser, de motiver les étudiants à réfléchir, à faire des 

analogies, des inférences et des transferts entre différentes langues à partir de la 

connaissance qu’ils ont de leur propre langue. Cette pratique vise l’étude d’une ou 

plusieurs langues étrangères, mais aussi, par l’exercice métalinguistique, 

l’apprenant se rend conscient du fonctionnement de sa propre langue. 

Après ce bref panorama concernant l’approche intercompréhensive, nous 

croyons qu’elle est assez adaptée et utile pour la préparation des étudiants en 

mobilité académique. Car, l’apprentissage des langues par cette approche va au-

delà d’une maîtrise linguistique. Tout d’abord, il s’agit de comprendre et 

d’accepter la langue et la culture de l’autre, sans pourtant nier sa propre identité. 

L’interaction entre les individus et locuteurs est construite sur une base altruiste. 

Dans un monde globalisé où les échanges académiques et professionnels sont des 

plus en plus répandus, cela nous semble une pratique plus que nécessaire. 

 

IV.  La séquence pédagogique 

Nous exposerons ici un exemple de séquence pédagogique imaginée pour 

un public francophone qui fera un séjour dans une université en Amérique Latine 

*9+ Notre objectif est d’illustrer comment l’approche intercompréhensive peut 

intégrer un cours de langue préparatoire pour des étudiants, envisageant un séjour 

académique à l’étranger. 

La première phase est composée par le travail avec deux textes sur 

l’histoire de l’Université de Grenoble (Université Grenoble Alpes). Nous 

présentons ainsi le même texte en deux langues romanes: le français [10] et 

l’espagnol *11+ Le choix des textes est fait à cause de la thématique et du contexte 

du séjour des apprenants, autrement dit, il s’agit d’un séjour académique, dans une 

université. 
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Après la présentation et lecture de ces textes, l’enseignant démarre une 

discussion en groupe afin de vérifier ce qu’ils ont compris, ce qu’ils perçoivent 

comme similaire entre les deux langues et quelles difficultés ils ont trouvé pendant 

l’exercice de lecture. Ensuite, le groupe doit répondre à quelques questions.  

 

Atividade 1: Compreensão textual 

1). Que tipo de informação o texto traz sobre a Universidade de Grenoble? 

2). Quantas e quais secções foram agrupadas na criação da Universidade 

Grenoble? 

3). Quantas e quais universidades constituem a Universidade Grenoble 

Alpes? 

Les questions sont posées en portugais avec l’objectif d’introduire une 

troisième langue romane dans l’activité. Comme le but de l’intercompréhension est 

de comprendre la langue de l’autre tout en s’exprimant dans sa propre langue, les 

apprenants peuvent répondre aux questions dans sa langue maternelle. Cette 

pratique leur illustrera bien comment l’interaction intercompréhensive est 

construite. Bien évidemment, dans cette pratique on évitera une syntaxe 

compliquée ainsi qu’un vocabulaire spécialisé ou du jargon. 

La deuxième activité concerne une recherche de vocabulaire. Les 

apprenants doivent ainsi chercher dans les textes les correspondances, mais aussi 

inférer d’autres mots en portugais. 

 

Atividade 2: Vocabulário 

A partir do texto e por dedução linguística e lógica, complete o quadro. 

FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUÊS 

 Historia História 

Université   

 Secciones  

 Estudiantes Estudantes 

Ecole  Escola 

 Facultad  

 Ciencias Ciências 

Études  Estudos 

Phonétique  Fonética 

 Geografía Geografia 

Association   
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 Disciplinarias Disciplinares 

  Sociais 

Langues  Línguas 

 Lettres  

  Instituto 

 Universitários  

 Comunicación Comunicação 

 

Avec cet exercice de vocabulaire, les apprenants s’aperçoivent de plus en 

plus les similarités entre les trois langues. Comme troisième activité, on passe à 

une illustration de systématisation des certains suffixes, en illustrant les 

correspondances entre les langues romanes. Ici, on introduit une quatrième langue 

romane, l’italien. 

 

Atividade 3: Correspondências morfológicas (sufixos) 

O quadro anterior mostra diferenças e semelhanças entre essas três línguas 

românicas. Podemos assim sistematizar alguns aspectos morfológicos: 

 

FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUÊS ITALIANO 

Faculté 

Université 

Faculdad 

Universidad 

Faculdade  

Universidade  

Facoltà 

Università 

Création 

Fondation 

Inauguration 

Communication  

Creación 

Fundación 

Inauguración 

Comunicación 

Criação  

Fundação  

Inauguração  

Comunicação  

Creazione 

Fondazione 

Inaugurazione 

Comunicazione 

 

On rappelle que l’objectif majeur de l’intercompréhension est de 

comprendre et non de produire. Les apprenants découvrent les similarités, ce qui 

leur aide à comprendre les langues de la même famille. 

La suite de la séquence pédagogique est le travail sur le blog 

(http://lenguasdelaunila.tumblr.com) réalisé par des étudiants latino-américains. 

Ce blog illustre par des posts écrits par les étudiants la culture de l’Amérique 

Latine. 

Ainsi, avec ce travail d’intercompréhension préalable, les apprenants 

francophones, par exemple, peuvent lire, comprendre et, s’ils sont assez motivés, 

interagir avec les étudiants hispano et lusophones de l’Université Fédérale 

d’Intégration Latino-Américaine, au Brésil. Il est important de signaler que cette 
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université est bilingue. On y trouve donc un contexte d’interactions et de pratique 

de l’intercompréhension  quotidienne [12]. 

Nous avons donc proposé aux étudiants latino-américains l´élaboration 

d´un blog comme tâche finale de cours de langue. L´intérêt était d´explorer 

plusieurs genres textuels pour expliquer les particularités du système universitaire 

brésilien et ainsi enregistrer les expériences des étudiants étrangers et leur 

quotidien. Les thématiques abordées ainsi que le contenu du blog a été totalement 

choisi, proposé et élaboré par les étudiants.  

Parmi les propositions nous avons choisi de présenter ici celui à propos de 

l’argent (monnaie): http://lenguasdelaunila.tumblr.com/tagged/dinero. Cet espace 

a été élaboré par des étudiants brésiliens de première année de la licence en 

Relations Internationales. Ils ont observé et interviewé pendant le semestre les 

étudiants hispanophones des différents pays comme: l´Argentine, la Colombie, 

l´Equateur, le Pérou, le Paraguay, l´Uruguay, El Salvador. Ainsi ils ont divisé le 

blog en thématiques sur plusieurs rubriques pour illustrer le quotidien des 

étudiants et leurs réalités culturelles: Leyendas (Legends), comida (nourriture), 

dinero (argent), ropa (vêtements), danza (dances), francés (français), educación 

bilingue (education bilangue).  

 

 

 

Source: http://lenguasdelaunila.tumblr.com/tagged/danza 

Pour chaque thématique les étudiants ont exploré différents genres 

textuels et oraux: interview (pour la rubrique argent, nourriture, vêtements), 

l´article de presse et articles scientifiques (éducation bilingue), les contes (Legends), 
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textes d´instructions et recettes (nourriture). Chaque thématique était réfléchie et 

préparée à l’avance avant de la registrer. Les entretiens ont était également 

retranscrits et filmés. Comme nous le voyons dans cet exemple: 
Nous avons ici une interview en 

espagnol avec une étudiante Equatorienne 

qui explique ce qui c’est et comment 

fonctionne la «Nutricard». Le système de 

Nutricard est une sorte de bourse 

d´alimentation en forme de carte bancaire 

que reçoivent les étudiants. Ainsi, une 

spécificité du système brésilien est présentée 

aux étrangers en explorant aussi un 

vocabulaire de spécialité.   

Même si le but principal est de 

pratiquer et de travailler sur la langue 

espagnole, nous avons permis aux étudiants 

de s´exprimer spontanément et d’explorer 

tous les moyens de communication entre 

locuteurs de diverses langues 

(intercompréhension, parlé bilingue, 

communication dans une langue). Dans ce 

blog, nous observons que les pratiques translinguistiques sont présentes: certains 

locuteurs passent d´une langue à une autre de forme naturelle. Par ailleurs, les 

étudiants étrangers ont accepté d´être enregistrés et de partager ses opinions et ses 

habitudes ce qui a permis une approche interculturel et une interaction entre les 

étudiants brésiliens et étrangers toujours autour de la thématique universitaire. 

Réfléchir sur la diversité linguistique à partir de sa propre réalité et enregistrer les 

vécus à l´université a motivé les étudiants à proposer les sujets de discussion et à 

interagir avec ses paires toujours en apprenant une langue étrangère.  

Ces deux séquences font partie d´un ensemble de propositions 

pédagogiques que nous avons partagé et analysé ensemble. Le travail en équipe et 

comparé nous permet de travailler de forme dynamique la langue sur objectifs 

universitaires en divers institutions et avec différents langues.  

 

V.  Conclusion. Travailler l´enseignement des langues sur objectifs 

spécifiques à partir de l´approche intercompréhensive nous a permis d´offrir aux 

étudiants un espace de pratique linguistique plurilingue dans un environnement 

motivant pour l´apprentissage. Cette possibilité de travail à partir d´une didactique 

comparée permet le développement d´analogies entre les langues et de tisser des 
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ponts linguistiques et culturels à partir de la réalité de chaque individu et de ses 

propres ressources «déjà vécu» [13] (Degache & Garbarino, 2017 ) 
Nous avons observé et constaté par notre expérience qu’à partir de cette 

approche les étudiantes ont été capables de repérer et de rassembler les similarités 

entre ces langues et ainsi de développer des compétences linguistiques pour 

communiquer et interagir dans un milieu multilingue universitaire ce qui nous a 

motivés à continuer le travail en équipe et la possibilité de l´implémenter dans 

notre pratique pédagogique. 

Les apprenants se servent ainsi des cours de langues pour approfondir 

leurs connaissances linguistiques ainsi que pour connaître la culture des différents 

pays, où les langues ont une base commune : le latin. A travers ces types de 

pratiques, nous contribuons à la formation des citoyens et des acteurs sociaux 

capables d’interagir, d’accepter, de s’adapter et, pourquoi pas, d’intégrer une autre 

réalité sociolinguistique et culturelle tout en préservant son identité. Ce qui permet 

et incite le développement d’une politique plurilingue.  

 

 

 

NOTES: 

[1]. Albizu Ontan, A., Baliña, J., Beneitone, P., Cruz de Medina, V., Domench, P., Funes, M. 

Wernicke. Desde el sur: miradas sobre la internacionalización. (G. Tangelson, éd.) (1era 

éd.), Argentina: Ediciones de la UNLa - Universidad Nacional de Lanús, 2014. 

[2]. García, O., Bilingual education in the 21st century: a global perspective (2e éd.). Malden (MA), 

Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: 

Wiley-Blackwell, 2011. 

[3]. Carras C. et All. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue : techniques et 

pratiques de classe, Paris, CLE International, 2007. 

[4]. Cuq J.-P. (dir.). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE 

International, 2003. 

[5]. CONSEIL DE L’EUROPE. Cadre européen commun de référence pour les langues, Paris, 

Didier, 2005. 

[6]. Hutchinson, T., & Waters, A. English for Specific Purposes: A learning-centered 

approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 

[7]. Candelier, M., & al.. CARAP: un cadre de référence pour les approches plurielles des langues et 

des cultures. (Centre Européen pour les Langues Vivantes, Ed.). Strasbourg, France: 

Conseil de l’Europe, 2008. 

[8]. Canagarajah, S. Translingual practice: Global Englishes and cosmopolitan relations. London & 

New York: Routledge, 2013. 

[9]. Nous imaginons ce type de mobilité- de l’Europe vers l’Amérique Latine-à cause des 

accords de plusieurs universités européennes avec des institutions latino-

américaines. 
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[10]. http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/universite/decouvrir-l-

uga/histoire/ 

[11]. http://www.univ-grenoble-alpes.fr/es/grandes-misiones/universidad/descubrir-la-

uga/historia/ 

[12]. Pour plus de détails, voir ERAZO MUNOZ, Angela Maria (2016): 

L'intercompréhension dans le contexte plurilingue de l'Université Fédérale de 

l'intégration Latino-Américaine (UNILA) : expériences, contact et interaction 

plurilingue. Université Grenoble Alpes, Grenoble. 

[13]. Degache, C., & Garbarino, S. (Éd.). Itinéraires pédagogiques de l’alternance des langues : 

l’intercompréhension. Grenoble: ELLUG, 2017. 
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The Intercomprehensive Approach and the Teaching Language for Specific Purposes 

Abstract: Nowadays, job and geographical mobility is becoming increasingly more frequent, leading 

to new communicative demands. As a result, Language and cultures teaching for specific purposes 

proves to be a need in academic contexts. Foreign language teaching and research follows this process 

of mobility and academic exchange by proposing new approaches. In this context, social actors are 

more and more confronted to interact and communicate in multilingual environments without 

necessarily being polyglots. In this paper, we will present our experience on developing preparatory 

courses for university exchanges, based on the intercomprehensive approach. We consider that this 

approach is one of the possible methodologies for teaching and learning Romance languages 

developing in the learner skills to understand several languages simultaneously as well as to getting a 

certain level of knowledge of his own language. From this perspective, we have designed a pedagogical 

sequence that aims to prepare students for an academic stay abroad, exploring languages and cultural 

aspects of Romance languages. From this approach, students will be able to identify and bring 

together the similarities between these languages and to develop linguistic skills to communicate and 

interact in a multilingual environment. 

Key-words: academic mobility, Romance languages, intercomprehensive approach, language for 

specific purposes. 
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THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMMUNICATION 

SKILLS THROUGH LEISURE ACTIVITIES FOR AUTISTIC 

CHILDREN 

Introduction 
The leisure activities concept reflects the requisition for special 

programmes capable of accommodating a multitude of motivations, needs, skills, 

preferences, aptitudes, and also of intensifying social integration. A complex and 

systematic programme comprising all the fields of human development must 

consider the following aspects: 

- the targeted group (age, gender, profession, social position);  

- the proposed objectives, projected after the identification of the 

motivation for practising leisure activities (e.g. losing weight, physical or cognitive 

recovery, rehabilitation, etc.);  

- the group type (homogenous, heterogeneous, etc.);  

- the relation with the other partners (sports), the morale given by the 

competition, the adventure, etc.  

The motor leisure activities may be organized as follows: 

- independent or organised activities; 

- individual or group activities; 

- in the sports hall, in water or open-air; 

- with or without opponents; 

- age-related activities (children, teenagers, young people, adults, seniors); 

- profession-related activities;  

- gender-related activities ;  

- related to the degree of severity of the disability (targeted at impaired 

people).  

In the case of recreational activities, sports practice has the purpose of a 

recreation motor activity, so that it does not entail its being a sports discipline. The 

practical dimension of the recreational and leisure motor activities is easily 

accessible when the disability type is observed (gait, slow running, gymnastics, 

dance, swimming, badminton, tennis, open-air games, ski, hike, trips, 

mountaineering, etc.  
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Recreation entails fun, leisure, walking away from a stressful situation or physical or 

psychic amelioration. Most leisure professionals prefer the term recreation, as it is what 

one wants to do and not what one has to do [3]. 

ASD Student Profile 

According to DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder), for a diagnosis of autism, the subject should display: [4] 

 Decrease in social interaction manifested in at least two of the following 

aspects: 

 significant difficulty in non-verbal behavior (looking in the 

interlocutor’s eyes, facial expression, body posture, absence of gestures usually 

used in social interaction) 

 deficiencies in developing human relationship in accordance with 

the mental development level; 

 lack of spontaneity in expressing joy, interest or sharing 

achievements to other people; 

 lack of emotions or social reciprocity; 

 Decrease in communication manifested in at least one of the following 

aspects: 

 delay or complete absence of spoken language; 

 in the case of the individuals with an adequate language there may 

occur difficulties in the ability to start conversing with others; 

 stereotypical and repetitive language; 

 lack of understanding and practising social-imitative games or 

varied, spontaneous games with reference to abstract conditions. 

 Limited behaviour patterns, interests and activities, manifested in at least 

one of the following aspects: 

 abnormal, limited interest or focus; 

 inflexible adherence to a specific, non-functional ritual, unnatural 

preoccupation for one or few stereotypical activities, and also 

unnatural focus on a subject that would not normally require effort; 

 stereotypical and repetitive manners; 

 assiduous interest in some parts of some objects; 

 Delays or abnormalities in the case of one of the following areas: 

 social interaction; 

 language resembling social communication; 

 symbolic or abstract-imaginative games; 

Symptoms usually occur before the age of three and may be present along 

the entire life; nevertheless, they may be ameliorated with proper intervention and 

adequate care. A child with autistic symptoms should be seen by an expert team 
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made up of a paedo-psychiatrist, a psychologist, a neurologist, a speech therapist 

and a specialist in education. 

 

Psycho-motor specificities of the autistic student 

Psycho-motor education mainly aims at:  

- improving body postures and gestures, resulting in a better social 

interaction; 

- cooperating during games; 

- acknowledging and representing the emotive expressions;  

- searching and recognizing the reference person; 

- activating social mutuality (cooperation according to social rules, 

acknowledging one’s belonging to a group); 

- reducing the problematic behavior (auto- and hetero-aggressive); 

- improving the imitative skills; 

- improving self-esteem; 

- optimizing the verbal and non-verbal communication;  

- becoming acquainted to the corporal scheme; 

- improving personal autonomy; 

- reducing stereotypes; 

- stimulating the psycho-motor skills.  

Activities to Improve Basic Interpersonal Communication Skills 

- Pleasure leisure activities (gaits, visits, art-therapy, melotherapy, etc.) 

The physical activity does not entail special efforts and is driven by personal 

motivation. 

- Socio-cultural leisure activities (artistic groups, symposia, birthday 

parties, etc.) This type of leisure activity is balanced in what physical activity and 

psychic simulation are concerned. Recreational activities are specific to it. 

- Sports and recovery leisure activities (sport games, running, fitness, 

Multi-Systemic Therapy in Water, also known as Caputo-Ippolito method); 

- Touristic leisure activities (hikes, trips, fishing, etc.). In this case, we 

have to emphasise that physical activity is of the essence. The making-effort 

capacity should be carefully considered.   

 

Art-therapy as leisure activity 

Art-therapy expresses, develops, balances, empowers and sensitizes. 

Moreover, art-therapy is liberating. Freedom gives the autistic person a chance to 

express himself, to get to know himself, to act free from the restrictions imposed by 

the other educational therapies. Through games and visual, auditory and 

kinaesthetic elements, such as dancing, autistic children can express their 
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sensations and feelings, because the autistic children seem to act under certain 

stimuli too.  

 

Autism and art-therapy 

Art-therapy is a leisure means which gives the person a chance to 

exteriorize and know oneself. Art-therapy stimulates the psychic development of 

an individual. It leads to affective unblocking of the autistic child through visual/ 

figurative elements (drawing, painting, pottery, collage, sculpture, dactyl-

painting), the gesture and mimicking expressivity (mime, eurhythmics, dancing); 

stage expressivity (puppet shows, dramatizations).  

Through its formative and aesthetic value, art-therapy fulfils one’s 

personality, stimulates ethical behavior and deems the individual socially 

responsible). 

According to Steiner, drawing, painting and eurhythmics are aspects of 

finesse, by which the educator may subtly notice the children’s social and affective 

issues.  

„The graphic gesture, the manner in which the child deals with the white 

surface, the choice for shapes and places are elements which express his 

emotional state.‛ [2] 

Figurative language helps the autistic child to express himself much easier 

than the verbal one, which may well be altogether absent. The colour, the hues, 

and their combinations define the autistic child’s state of mind. Isolated colours 

may suggest rigidity, fear, and social block. The chaotic mix of colours suggests 

immaturity and impulsivity in the autistic child. Identifying such behaviour 

through art-therapy may result in changes at the level of the entire recovery 

programme.   

Another art form by which the autistic child may express himself is 

melotherapy, also included in the wider domain of art psychotherapy. Alois 

Gherguţ has a fundamental theory in what the effects of melotherapy over human 

psyche are concerned:  

„Music is the art of expressing sentiments and ideas with the help of the 

sounds combined in a specific manner, triggering varied and unexpected 

affective processes, from musical emotions, with a wide range of 

manifestations (joy, inner feelings, harmony, spiritual elation) to explosive 

releases of choleric exaltation.‛ [1] 

To conclude, following the effective application of an educational 

programme based on leisure motor activities, we have noticed improvement at the 

communicational, relational, senso-motor, cognitive and behavioural levels. 
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The Development of Social Communication Skills  

Through Leisure Activities for Autistic Children 

 

Abstract: The psychomotor dimension is an optimal way of nonverbal and verbal communication in 

the social environment for the child with autism. It is recognised that any child coordinates his motor 

activity in accordance with the mental image of the perceived act. Leisure and recreation activities 

and also psychomotor therapy facilitates through its integrated programmes, the education of the 

individual, aiming at knowing one’s own body and at the identification of the self. The identification 

of the self under all its aspects - physical, social or moral-ethical, conscious or unconscious - is the 

essence of living. 

Key words: autism, leisure programs, social integration, communication. 
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ABORDĂRI CONTEMPORANE PRIVIND CONCEPTELE: 

COMUNICARE, COMPETENȚĂ,  

COMPETENȚĂ DE COMUNICARE 

 

Dată fiind complexitatea sa, fiinţa umană a fost caracterizată prin diverse 

formule: homo faber (făuritor de unelte), homo cogitans (cugetător, gânditor), 

homo valens (creator de valori). Una din ipostaze o reprezintă şi cea de homo 

loquens, semnificând însuşirea sa de fiinţă vorbitoare, capabilă să comunice cu 

semenii. Limbajul reprezintă o componentă a sistemului psihic uman de maximă 

importanţă în devenirea sa, deoarece antrenează toate celelalte fenomene psihice şi 

pentru că face posibil fenomenul de conştiinţă. 

Existenţa societăţii umane nu poate fi concepută în afara comunicării, de 

care este, de altfel, dependentă. Este şi motivul pentru care, datorită rolului său 

major, existenţial, definirea comunicării s-a impus ca o necesitate, suscitând 

interesul cercetătorilor care au propus diverse rezolvări, unele extrem de simple – 

comunicarea considerată ca transmitere şi schimb de informaţii, altele de o mare 

amploare punând în lumină imensa complexitate a actului comunicării. Astfel, în 

acest sens comun, „a comunica‛ înseamnă  

„a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune (despre oameni, 

comunităţi sociale etc.), a se pune în legătură, în contact cu; a vorbi cu; a fi în 

legătură cu, în contact cu, a duce la <‛ [1]. 

La rândul său, Webster defineşte în dicţionarul său termenul de comunicare 

ca fiind  

„un act/situaţie de transmitere; un mesaj verbal sau scris; un schimb de 

informaţii; un sistem de comunicare; un proces prin care se realizează un 

schimb de sensuri între indivizi cu ajutorul unui sistem comun de 

simboluri‛[2]. 
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Totuşi, o definiţie de acest gen, remarcabilă prin amploare, se poate 

identifica în cea oferită de Ana Bogdan Tucicov [3] atunci când comunicarea este 

considerată ca  

„un proces, activitate umană ce constă în transmiterea şi schimbul de 

informaţie (mesaje) între persoane, în împărtăşirea unor stări afective, decizii 

raţionale, judecăţi de valoare, cu finalitatea expresă de a obţine efecte în 

reprezentările şi opiniile indivizilor‛. 

Comunicarea este  

„procesul prin care un sistem este stabilit, menţinut şi modificat prin 

intermediul unor semnale comune (împărtăşite) care acţionează potrivit unor 

reguli‛ *4+. 

Schema prezintă, sub aspect formal, algoritmul unui mesaj elaborat de o 

sursă, codificat de un transmiţător sub forma unor semnale, ce parcurg un canal, 

pe traseul căruia se confruntă cu zgomote, pentru a ajunge la receptor unde sunt 

decodificate şi returnate destinatarului în forma iniţială. 

Însă, raţiunea unui proces de comunicare (inter)umană este schimbul de 

înţelesuri (gânduri, sentimente, idei, trăiri, stări de conştiinţă etc.) conţinute în 

mesaje vezi [5]. Trebuie reţinut faptul că nicio acţiune mentală de procesare a 

informaţiei din mesaje nu poate fi sesizată nemijlocit de organele noastre de simţ, 

de creier sau de dispozitive materiale, fie ele şi cibernetice. De aceea, oamenii au 

încredinţat transmiterea şi reprezentarea semnificaţiei sau sensului mesajului unor 

substitute tehnice ori semnale materiale pentru a putea fi percepute senzorial 

aceste produse ale psihicului nostru. Înţelesurile mesajelor, cuvintelor, 

simbolurilor, semnelor nu se află în creier, nu pot fi percepute de analizatori, ci pot 

fi produse numai de mintea şi conştiinţa noastră. De aceea, o condiţie necesară 

pentru ca semnalele (sonore, vizuale etc.) să ajungă la receptor pentru a fi 

decodificate este ca acestea să posede o natură compatibilă cu cea a canalului de 

transmitere. Însă, în drumul lor de la emiţător la receptor întâlnesc diverse surse de 

blocare (bariere senzorial-perceptive, bruiaje, zgomote, obstacole, zarvă, vuiet etc.), 

care distorsionează mesajul prin alterarea calităţii semnalelor (vezi fig. 1). 
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Figura 1. Schema comunicării interumane, după W. Meyer – Eppler (1983) 

Abraham A. Moles [6] defineşte comunicarea ca o  

„acţiune prin care un individ sau sistem situat întru-un punct dat este făcut să 

participe la stimuli şi la experienţe ale mediului de către un alt individ sau 

sistem situat într-un alt loc sau epocă, utilizând elemente ale cunoaşterii pe 

care le posedă deopotrivă ambii parteneri‛. 

 Se stabileşte astfel o corespondenţă univocă între un anumit univers 

spaţio-temporal şi un altul dat. 

Referindu-se tot la definirea comunicării, R. Adler şi G. Rodman [7] o 

consideră „un proces ce implică răspunsul fiinţelor umane la comportamentul 

simbolic (inter-personal) al altor indivizi‛. Definiţia introduce de această dată 

relaţia „proces-interacţiune comportamentală‛ ca fiind prezentă în actul de 

comunicare. În mod asemănător, Gh. Dumitriu [8] defineşte procesul de 

comunicare ca fiind o modalitate fundamentală de interacţiune psihosocială, un 

schimb continuu de diferite mesaje între interlocutori, menit să realizeze o relaţie 

interumană durabilă pentru a influenţa menţinerea sau modificarea 

comportamentului individual sau de grup. Aflată la baza coordonării, comunicarea 

este un proces de transformare a informaţiilor, sub forma mesajelor simbolice, între 

două sau mai multe persoane, unele cu statut de emiţător altele cu statut de 

receptor, prin intermediul unor canale specifice. 

Ceea ce se impune atenţiei în toate aceste definiţii ce au ca studiu 

comunicarea interumană este faptul că ne aflăm în faţa unui fenomen complex, de 

o mare amplitudine care face anevoioasă o definire completă, cuprinzătoare. 

Totodată, procesul de comunicare apare ca fiind definit în moduri extrem de 

nuanţate, explicaţia fiind faptul că în cele mai multe cazuri comunicarea este 

privită dintr-o anumită perspectivă de cercetare: filosofică, sociologică, psihologică, 

pedagogică, de psihologie socială, a teoriei informaţiei, lingvistică, etc. 

L. Iacob [9] subliniază caracteristicile de bază în legătură cu procesul de 

comunicare interumană: 
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 actul comunicării este văzut ca o unitate a informaţiei cu dimensiunea 

relaţională (aceasta din urmă fiind purtătoare de informaţii); 

 absenţa intenţiei comunicative nu anulează comunicarea; 

 diversitatea codurilor utilizate (verbal, nonverbal şi paraverbal) şi a 

canalelor multiple de comunicare (vizual, auditiv, tactil, olfactiv etc.); 

 modelul circular al comunicării dintre emiţător şi receptor, care îşi pot 

schimba rolurile; 

 a comunica presupune câştigarea şi activarea competenței comunicative. 

Cert este că trăim într-o societate dependentă de comunicare, proces ce se 

impune ca o necesitate a existenţei societăţii, pe care, de altfel, o condiţionează. 

Încercând un demers de compatibilizare şi sintetizare a diverselor definiţii, 

evidenţierea câtorva note definitorii ale acestui fenomen este posibilă şi oportună: 

comunicarea presupune transmitere de informaţii, existente unui mesaj emis şi 

primit prin utilizarea unor simboluri incluse, interrelaţie umană şi influenţare 

reciprocă, fiind în acest fel un proces complex şi totodată de o mare amplitudine. 

Conceptul de competență este unul pe cât de contestat, pe atât de divers în 

definiţiile care i-au fost date din diferite perspective, de diverşi autori. Dintr-o 

perspectivă largă, generală, competenţa este înţeleasă ca „rezultat cumulativ al 

istoriei personale a unui individ şi al interacţiunilor sale cu lumea exterioară. Ea 

este capacitatea unei persoane de a exercita o responsabilitate sau de a executa o 

sarcină‛ [10]. Potrivit unei definiţii asemănătoare, competenţa înseamnă  

„abilitatea, capacitatea care permite reuşita în exercitarea unei funcţii sau în 

executarea unei sarcini‛. Astfel, prin competenţă se înţelege o „abilitate 

însuşită, graţie asimilării de cunoştinţe pertinente şi experienţei, care consistă 

în circumscrierea şi rezolvarea unor probleme specifice‛ [11]. 

Competenţa nu poate fi limitată doar la luarea unor decizii bune, ea 

înseamnă şi capacitatea de a traduce deciziile în acţiuni, în fapte. Astfel, 

competenţa desemnează capacitatea de a realiza ceva corect, bine, util. Ea capătă o 

conotaţie de optimal, de lucru bine gândit şi bine făcut [12]. 

„Competenţa este adesea descrisă drept o capacitate intelectuală ce dispune de 

variate posibilităţi de transfer (capacitatea de a comunica, decide, detecta, 

selecta, evalua date, informaţii, relaţii), capacitate care-şi asociază componente 

afective şi atitudinale, de motivare a acţiunii‛. 

Competenţa implică „complexe integrate de cunoştinţe, abilităţi, capacităţi 

şi atitudini (competenţe construite pe atitudini)‛ [13]. De asemenea, Legendre [14] 

defineşte competenţa ca fiind un „ansamblu de cunoştinţe şi de abilităţi care 

permite îndeplinirea unei sarcini sau a mai multor sarcini‛. În concepţia lui Ph. 

Perrenoud [15], competența reprezintă  
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„o capacitate de a acţiona eficient într-un timp definit de situaţie/sau situaţie 

bine definită, capacitate care se sprijină pe cunoştinţe, dar nu se reduce la 

acestea‛. 

În cadrul psihologiei, se operează distincţia între aptitudini, capacităţi, 

competenţe. După P. Popescu-Neveanu [16], competenţa se demonstrează nu prin 

îndelungate reflexii şi calcule, ci prin adaptări rapide la schimbările intervenite în 

context. Automatismele intervenite diminuează apelul la funcţiile intelectuale, 

dând loc aptitudinilor specifice şi acumulate. Aceasta înseamnă că aptitudinile vor 

fi mereu reînnoite, făcându-se apel permanent la procesele cognitive şi la 

aptitudinile mentale. Având rol important pentru formarea competenţelor, 

aptitudinile îşi dovedesc utilitatea, în primul rând, prin calităţi intelectuale şi 

cognitive. Astfel, noţiunea de competenţă se diferenţiază de cea de aptitudine 

(sisteme operaţionale, superioare dezvoltate, ce conduc la rezultate situate peste 

medie în activitate, fiind însuşiri potenţiale ce urmează a fi puse în valoare) şi de 

noţiunea de capacitate (aptitudine împlinită, care s-a consolidat prin experienţă, 

exerciţiu, asimilare de cunoştinţe şi formare de deprinderi). Rolul aptitudinilor în 

dobândirea competenţelor se manifestă cu deosebire în perioada şcolarităţii, în 

activitatea de învăţare, cu condiţia ca aceasta să fie axată pe realizarea unor sarcini 

bine precizate şi a unor situaţii-problemă. 

În învăţământ, prin competență se înţelege concordanţa optimă dintre 

capacităţile individului, condiţiile de lucru şi rezultatul activităţii sale. După I. 

Neacşu [17], competenţa este apreciată nu numai după numărul (volumul) de 

informaţii asimilate într-un timp dat, ci şi de gradul de înţelegere a acestora, după 

uşurinţa integrării lor în sistemul anterior de cunoştinţe şi, mai ales, după 

priceperea de a opera cu acestea (în practică, în rezolvarea unor probleme, în 

producerea materialului). 

În ţările francofone se folosesc termenii de „savoir‛, „savoire- faire‛, 

„savoir-être‛, în sensul unei pedagogii a acţiunii, pentru a desemna trecerea 

progresivă de la „a şti‛ la „a şti să faci‛ şi „a şti să fii‛. Competenţa presupune a şti, 

a şti să faci (să reuşeşti într-o situaţie profesională concretă), dar şi a şti să fii, a avea 

atitudini care să susţină atât acţiunea prezentă, cât şi devenirea, evoluţia 

competenţei în timp. Astfel, Gh. Dumitriu [18] precizează că ideea de competenţă 

semnifică o comutare a accentului de pe informativ („ce?‛, „cât?‛) pe formativ 

(„cum?‛) şi presupune intervale mai lungi de timp pentru formare şi dezvoltare. L. 

Şoitu [19] evidenţiază aceleaşi modificări, afirmând că noţiunea de competenţă 

vizează o nouă categorie a caracteristicilor individuale, care necesită o analiză 

multidimensională pentru a integra imaginile competenţelor proprii, posibilităţile 

de identificare şi cele de dezvoltare urmărite la nivel individual, instituţional, 

organizaţional. 
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Noţiunea de competență, ca finalitate concretă a procesului educaţional, în 

general, şi a educaţiei lingvistice şi literare, în particular, a fost lansată la începutul 

anilor 80 ai secolului trecut, când a fost recunoscută generalizarea crizei în 

învăţământ, la nivel mondial şi când în faţa ştiinţelor educaţiei s-a pus problema 

efectuării unor cercetări de anvergură în vederea identificării unor soluţii viabile 

de scoatere a educaţiei din impas. În acest sens, cercetările fundamentale în 

domeniul ştiinţelor educaţiei au fost canalizate spre: 

- identificarea unui nou ideal educaţional, adecvat societăţii postindustriale; 

- redefinirea valorilor şi finalităţilor educaţiei;  

-fundamentarea, în această bază, a unui nou tip de învăţământ, 

preponderent formativ; 

- centrarea actului educaţional pe domeniile de bază ale educaţiei: cognitiv 

(savoir = a şti), formativ (savoir-faire = a şti să faci) şi afectiv-atitudinal (savoir-

etre = a şti să fii); 

- integrarea domeniilor de învăţare şi axarea acestora pe formarea de 

competenţe       funcţionale;  

- adoptarea unor strategii moderne şi eficiente de predare-învăţare-evaluare 

ş. a. 

În această perioadă, mai exact în 1982, un grup de cercetători din Franţa 

(de la centrul CEPEC) au lansat, în cadrul unei conferinţe internaţionale asupra 

evaluării, pentru uzul internaţional, termenul de competență, acesta fiind utilizat cu 

referire la achiziţiile şcolare şi desemnând o cunoştință procedurală, ceea ce poate să 

facă elevul, în rezultatul parcurgerii unui segment/an/ciclu de învăţare, efectele 

finale ale învăţării. Tot atunci, în scopul unificării terminologiei din domeniul 

evaluării rezultatelor şcolare, s-a propus utilizarea de către toţi evaluatorii a trei 

termeni generici pentru desemnarea obiectului evaluării: capacități, competențe şi 

performanțe şcolare. Dintre aceştia, doar primul termen a intrat imediat în uzul 

general al evaluatorilor europeni, graţie unor puternice tradiţii ale unui învăţământ 

academic, capacităţile deţinând primatul în toate activităţile de proiectare şi 

realizare a procesului educaţional, care se încheia, de obicei, cu o evaluare finală de 

tip examen de capacitate. 

În urma realizării unor studii longitudinale pe eşantioane de elevi şi de 

studenţi, Gh. Dumitriu [20] a evidenţiat următoarele categorii de competenţe şi 

strategii: 

 competenţe cognitive: capacitatea de înţelegere a noţiunilor, de 

prelucrare a informaţiei, de analiză sistematică, de definire şi explicare, de aplicare, 

de rezolvare a problemelor; 

 competenţe metacognitive: de anticipare, planificare, organizare, 

monitorizare, evaluare şi reglare conştientă; 
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 strategii de mobilizare şi conducere a resurselor: motivaţie, efort 

voluntar, gestionarea timpului, constrolul stresului, anxietăţii şi frustrării; 

 strategii de comunicare şi relaţionare: capacitatea de a lucra în echipă, de 

a participa la dezbateri în grup, de cooperare în activităţi sociale, de rezolvare a 

conflictelor/problemelor, de dezvoltare personală. 

Prin sintetizarea elementelor de bază ale noţiunii în cauză, vom adopta, 

pentru uzul cercetării noastre, o proprie definiţie a conceptului de competenţă 

şcolară/disciplinară: competența este o finalitate educațională, care solicită mobilizarea, în 

anumite situații şcolare, a unui ansamblu structurat de cunoştințe, capacități şi atitudini, 

dezvoltate pe parcursul învățării-formării în vederea rezolvării unor probleme puse de 

aceste situații şi care se materializează în final într-un produs şcolar ce poate fi supus 

evaluării. 

Pentru dezvoltarea calităţii în învăţământ şi pentru obţinerea reuşitei 

şcolare, sociale, profesionale, se va pune accent pe formarea şi dezvoltarea la elevi 

a unui set de competenţe cu funcţii generale şi specifice. După Ph. Perrenoud [21], 

a dezvolta competenţele în şcoală nu înseamnă a renunţa la disciplinele de 

învăţământ în favoarea unei formări pluridisciplinare, interdisciplinare sau 

transdisciplinare. Competenţele mobilizează cunoştinţele care în mare parte vor 

rămâne de ordin disciplinar încă mult timp, fiecare preluând în schimb un nivel 

sau o componentă a realităţii. Mulţi elevi învaţă greu, deoarece toate cunoştinţele 

ce le sunt predate sunt decontextualizate, rupte de istoria lor, precum şi de toate 

practicile sociale. Este necesar să-i învăţăm pe copii cum să gândească, să rezolve 

probleme, să analizeze, să descopere, să proceseze informaţia. 

Competenţa de comunicare poate fi înţeleasă drept cea mai importantă 

funcţie a comunicării [22]. Competența lingvistică nu este pur şi simplu abilitatea de 

a reproduce enunţuri pe care vorbitorul le-a auzit, ci aceea de a produce şi înţelege 

multe enunţuri noi, neobişnuite, menţionează [23]. Competenţa lingvistică este o 

abilitate cu finalităţi neaşteptate, aceea de a genera enunţuri pe care alţi vorbitori le 

vor recunoaşte ca fiind corect formulate şi vor fi capabili să le înţeleagă. În 

accepţiunea lui W. Earle, competența lingvistică poate fi dobîndită prin învăţarea 

cum trebuie să fie folosit cuvântul, deoarece semnificaţia sau importanţa 

cuvântului rezidă în întrebuinţarea lui. 

M. Devitt şi K. Sterelny consideră că acest tip de competenţă este o stare 

mentală a unei persoane, postulată pentru a explica din punct de vedere lingvistic 

comportamentul; ea joacă un rol-cheie, deşi, desigur, nu singurul rol, în 

producerea comportamentului. Un alt aspect al competenţei lingvistice, abordat de 

către M. Devitt şi K. Sterelny [25], este acela al rolului regulii în manifestarea 

competenţei. Competenţa într-un limbaj, susţin M. Devitt şi K. Sterelny, nu constă 

în cunoştinţele propoziţionale semantice ale vorbitorului sau în reprezentarea 

regulilor. Este vorba despre o mulţime de deprinderi sau abilităţi, unele dintre ele 
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întemeiate în lumea exterioară. Ea constă în capacitatea vorbitorului de a manipula 

un limbaj, nu de a avea gânduri despre el. Deci competenţa într-un limbaj cere o 

anumită competenţă conceptuală, competenţa de a avea gânduri cu semnificaţii 

exprimabile în limbaj. Competenţa este abilitatea de a traduce propoziţii între 

Mentalese (limbajul gândirii) şi sunetele limbajului sau a g}ndi propoziții în 

Mentalese cu semnificaţii exprimabile în limbaj. Teoria competenţei este teoria 

abilităţii de a produce asemenea propoziţii, abilitatea de a gândi. Competenţa 

lingvistică şi nucleul ei Mentalese sunt complexe. O parte este competenţa 

sintactică, altă parte este competenţa lexicală. Este de notat ideea că anume 

competenţa cu privire la folosirea unui limbaj poate fi mediată de deprinderi care 

nu sunt specific lingvistice. 

Competenţa lingvistică este definită şi ca o abilitate de a traduce propoziţii 

între Mentalese şi sunetele limbajului sau a gândi propoziţii în Mentalese cu 

semnificaţii exprimabile în limbaj [26]. Prin urmare, educaţia lingvistică urmează 

să se realizeze prin corelarea, în procesul de formare a competenţelor, a regulii de 

structură cu regula de producere în Mentalese. Competenţa lingvistică este o 

abilitate a elevului de a utiliza cuvântul în diversele lui semnificaţii; de a crea limba 

producând şi înţelegând enunţuri; de a manipula un limbaj în baza cunoaşterii 

lingvistice.  

Competenţa de comunicare este un termen distinct la etnografii 

comunicării, care consideră necesară depăşirea competenţei lingvistice. Astfel, dacă 

aceasta desemnează cunoaşterea limbii, a sistemului lingvistic, acest lucru nu este 

suficient pentru a comunica. Trebuie să ne folosim şi de context, deoarece nu 

vorbim în acelaşi mod cu toţi interlocutorii pe care îi întâlnim. Pentru Joseph 

DeVito [27] (1988, p. 6), competenţa de comunicare se referă la „propriile 

cunoştinţe asupra mai multor aspecte sociale ale comunicării‛. Pentru înţelegerea 

termenului, autorul face referire la o comparaţie utilă: învăţăm competenţa de 

comunicare în mod asemănător cu învăţarea felului în care se mănâncă cu furculiţa 

şi cuţitul: observându-i pe ceilalţi, prin instrucţiuni oferite explicit, prin încercare şi 

eroare etc. După Parks [28], competenţa de comunicare reprezintă „gradul în care 

indivizii satisfac scopurile pe care şi le-au propus în interiorul limitelor situaţiei 

sociale, fără să-şi rişte abilităţile ori oportunităţile de a urmări alte scopuri mai 

importante din punct de vedere individual‛. 

Alte conceptualizări ale competenţei de comunicare se concentrează 

asupra abilităţii de a manifesta comportamente de comunicare potrivite în situaţiile 

date. Una dintre cele mai cunoscute abordări aparţine lui Spitzberg şi Cupach 

(1984), conform căreia competenţa de comunicare se referă la abilitatea de a 

demonstra comunicarea potrivită într-un context dat. Habermas [29] a stabilit că 

fiecare act de comunicare competent se bazează pe următoarele elemente: 

prezentarea unei exprimări care să poată fi înţeleasă; afirmarea unor propoziţii de 
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cunoaştere; stabilirea unor relaţii sociale corecte şi relevarea experienţei 

vorbitorului.  

În contrast cu aceste conceptualizări, unii autori abordează competenţa de 

comunicare ca fiind distinctă de comportament/performanţă. Chomsky sublinia că 

prin competenţa de comunicare se înţelege posibilitatea de a construi şi interpreta 

fraze, de a le identifica pe cele ambigue. Începând cu N. Chomsky şi exegeţii lui, se 

analizează în mai multe rânduri distincţia limbă/vorbire cu opoziţia dintre 

competență lingvistică şi performanță lingvistică [30]. Competenţa unui subiect 

vorbitor este dată de ansamblul posibilităţilor puse exclusiv în seama faptului că 

subiectul stăpâneşte limba respectivă, ceea ce presupune capacitatea lui de a 

construi şi a recunoaşte infinitatea frazelor corecte din punct de vedere gramatical, 

de a le interpreta pe cele înzestrate cu sens. Aceste posibilităţi, care constituie, 

după N. Chomsky competența comună tuturor subiecţilor vorbitori ai unei limbi, se 

deosebesc prin excesul sau absenţa performanţelor de care sunt capabili subiecţii 

vorbitori. O mare parte din performanţele subiecţilor vorbitori nu ţin de 

competenţa lingvistică, ci pun în joc cunoştinţele subiectului cu privire la lume şi la 

ceilalţi, cât şi o anume practică de gestiune a relațiilor interumane, care pot părea 

independente de activitatea lingvistică. Pe lângă cunoaşterea lumii şi a vieţii, este 

implicată şi capacitatea de interrelaţionare cu oamenii, ca unul din semnele 

competenţei sau performanţei lingvistice. Performanţa este tocmai competenţa în 

act, dovedită în diferite situaţii concrete de comunicare [31]. McCroskey ş.a. [32] 

precizează că acest tip de competenţă necesită  

„nu doar abilitatea de a performa în mod adecvat comportamente corecte de 

comunicare, în acelaşi timp, ea necesită înţelegerea acelor comportamente şi 

abilităţi cognitive care fac posibilă alegerea între comportamente‛.  

Ph. Perrenoud [33] consideră că performanţa este de ordinul activităţii, al 

muncii, al acţiunii de moment, în timp ce competenţa este de ordinul dispoziţiilor 

mai stabile care permit şi susţin această acţiune. Competenţele nu sunt direct 

observabile şi sunt deduse pornind de la o serie de acte sau de performanţe. O 

încercare de a reuni aceste perspective este oferită şi de Jablin (1994), care 

caracterizează competenţa de comunicare ca un set de abilităţi, resurse primare cu 

care un comunicator este capabil să utilizeze procesul de comunicare. Aceste 

resurse includ cunoştinţe strategice (despre regulile şi normele de comunicare 

potrivite) şi capacităţi (caracteristici şi abilităţi, cum ar fi, în general, abilităţile de 

codare şi de decodare). 

În general, atunci când este conceptualizată competenţa de comunicare, se 

poate face distincţie între două perspective: comportament şi cogniţie. Studiile 

comportamentale identifică specificul comportamentelor de comunicare şi 

abilităţile necesare în acest sens, asociate cu competenţa, punând accentul pe 
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„comportamentul potrivit‛. Cercetările cognitive examinează tipuri variate de 

cunoaştere socială şi abilităţi cognitive asociate competenţei de comunicare, 

punând accentul pe astfel de „resurse‛. În ceea ce priveşte „mobilizarea 

resurselor‛, mecanismul nu este pe deplin descifrat, rămânând în continuare „un 

teren necunoscut‛*34+. De exemplu, formarea competenţelor lingvistice se 

realizează prin aplicaţii practice, prin multiplicarea situaţiilor de interacţiune, prin 

repetiţie şi variaţie, prin implicare personală în schimbările ce urmează, cu dorinţa 

de a înţelege şi de a se face înţeles. Astfel de exerciţii consolidează cunoştinţele de 

sintaxă şi lexicale, dar, mai ales, dezvoltă scheme ce permit contextualizarea lor 

ţinând cont de nivelul limbii, de subiectul conversaţiei, de interlocutori, de situaţia 

de comunicare. Pentru L. Ionescu-Ruxăndoiu [35], competenţa comunicativă 

presupune o relaţie precis reglementată între datele situaţiei de comunicare şi 

modul de efectuare a selecţiei materialului lingvistic actualizat cu menţinerea 

distinctă a codurilor recunoscute. 

O altă perspectivă este oferită de modelul ecologic, conform căruia 

competenţa de comunicare este un rezultat al interacţiunii dinamice dintre mediu 

şi dezvoltarea persoanei/grupului/organizaţiei. Dezvoltarea competenţei de 

comunicare la nivel de analiză individual, de grup sau organizaţional este 

influenţată şi influenţează la rândul ei mediul în fiecare proces care se produce. 

Concepute ca scheme, cunoştinţe mobilizate, deprinderi etc., competenţele 

de comunicare pot deveni mize majore ale formării, ele putând răspunde multor 

cerinţe sociale vizând adaptarea la piaţa muncii şi la schimbările sociale. De 

asemenea, ele pot să abiliteze elevii cu mijloacele de a stăpâni realitatea şi de a 

relaţiona eficient. Evoluţia sistemului educativ către dezvoltarea competenţelor de 

comunicare devine un mod de „a da sens şcolii‛. Această evoluţie implică 

transformări importante ale programelor, didacticilor, ale modului de evaluare, ale 

profesiei de dascăl şi ale responsabilităţilor elevilor.  

În concluzie, prin implicarea opiniilor examinate anterior, putem afirma că 

o competență comunicativă este abilitatea elevului de a realiza comportamente 

verbale în relaţia intenţională de comunicare situaţională, influenţând 

interlocutorul şi implicând un ansamblu de abilităţi personale. 
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[1]. Dicționarul explicativ al limbii rom}ne, 1979, p. 179. 

[2]. Webster's Third International Dictionary of the English Language, 1981, p. 460.  

[3]. Ana Bogdan Tucicov et al., Dicționar de psihologie socială, 1981, p. 56. 
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Contemporary Approaches to the Concepts of Communication, 

Competence and Communication Competence 

 

Abstract: Given its complexity, the human being was characterized by different formulas: homo faber 

(creator of tools), homo cogitans (thinker, thinker), homo Valens (creator of values). One of the 

instances is that of homo loquens signifying its acquisition of speaking being able to communicate 

with others. Language is a component of the human psychic in his becoming of paramount 

importance because all other psychic phenomena and drives because it makes possible the phenomenon 

of consciousness. We live in a society dependent on communication process that is a necessity of the 

existence of society, and, moreover, a condition. Trying an approach compatibility and synthesizing 

various definitions highlight some common characteristics of this phenomenon is possible and 

desirable: communication involves transmission of information existing message delivered and 

received by using symbols included interrelated human and mutual influence, being this as a complex 

process and also of great amplitude. The main directions of research addressed communication 

generally, particularly communication skills, aimed at training communicative behavior through 

various strategies of educational interaction. This leads to research what the problem is to address the 
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concepts of communication, competence and communication skills in the context of modern 

educational concept of school education reform and benchmarks theoretical and experimental training 

communicative competence. Among the main objectives of the research we include: determining the 

theoretical concepts of communication, competence and communication skills; communicative 

competence development model and purposes of forming communicative competence. Research 

methodology will include pedagogical methods (documentation, observation, comparison).  

Key words: communication, competence, pedagogical methods. 
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ASPECTS ARTICULATOIRES DES STRUCTURES 

PHONÉTIQUES COMPOSÉES DANS LA LANGUE 

FRANÇAISE : PARTICULARITÉS SYNCHRONIQUES ET 

DIACHRONIQUES 
 

Structures phonétiques composées comme unités opérationnelles 

phonétiques et phonologiques dans le contexte de la dichotomie langue-parole. 

L’apprentissage d’une langue, c’est d’apprendre ses compartiments principaux : la 

prononciation (phonétique et phonologie), la grammaire (morphologie et syntaxe), 

le vocabulaire (sémantique et derivatologie) et l’orthographe. La majorité des 

chercheurs croient que la prononciation est le compartiment le plus important. 

D’une partie, lorsque l’enfant est né, il apprend les sons du langage d’abord, par 

lesquels il peut ensuite former des mots et des phrases. D’autre partie, le phonème 

est considéré comme unité linguistique minimal, par laquelle on peut former 

autres unités de langue plus complexes. En conséquence, les compétences de la 

prononciation fournissent la base nécessaire à l’acquisition des connaissances des 

autres compartiments de la langue. 

La corrélation entre la forme et le contenu est présentée dans la 

linguistique par la dichotomie langue-parole. La phonétique représente la parole 

(ou le plan de l’expression) et la phonologie représente la langue (ou le plan du 

contenu). L’unité opérationnelle de la phonétique est le son et l’unité 

opérationnelle de la phonologie est le phonème. 

Lorsque nous parlons de sons de la parole, nous misons sur les 

caractéristiques physiques du son, au niveau de l’articulation, l’acoustique et la 

perception. Pour cela, nous utilisons des méthodes non-expérimentales (non-

instrumentales ou subjectives) et expérimentales (instrumentales ou objectives). La 

branche de la linguistique qui utilise les méthodes expérimentales de recherche 

s’appelle la phonétique expérimentale. 

Lorsque nous parlons de phonèmes comme unités de langue, nous 

concernons leurs fonctions linguistiques. Le phonème a deux fonctions: 

constructive – les phonèmes peuvent être utilisés comme matériau de construction 

pour des unités plus complexes de la langue (morphèmes, lexèmes, etc.) et celle 

distinctive – les phonèmes peuvent servir comme marques de distinction entre les 
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unités plus complexes. Les deux fonctions sont syntagmatiquement et 

paradigmatiquement réalisées. 

Les sons de la parole (et les phonèmes de la langue) peuvent être classés en 

termes d’articulation (voyelles, consonnes et voyelles nasales spécifiques pour la 

langue françaises qui comportent des caractéristiques vocaliques et 

consonantiques) et structurellement (unités simples et composées). Sur le dernier 

classement, il y a des structures phonétiques composées (SPC) qui peuvent être 

classés comme diphtongues, triphtongues et affriquées qui constituent le système 

des unités monophonémiques composées d’une langue. Ces unités ont une 

caractéristique structurelle commune: elles sont composées d’un élément continu 

et celui discontinu ou interrompu.  

En ce qui concerne la langue française, il n’y a pas de consensus sur la 

nature phonétique et le statut phonologique des SPC. Certains chercheurs les 

détiennent comme unités monophonémiques, tandis que les autres voient ces 

phénomènes phonétiques comme séquences de sons simples. Ainsi, il est 

nécessaire de déterminer la nature phonétique et le statut phonologique des SPC 

par des expériences instrumentales et non-instrumentales. Sur le problème 

d’affriquées il y a un consensus parmi les chercheurs concernant leur absence dans 

le français. Mais le problème des diphtongues dans la langue française est 

complexe et contradictoire. D’une part, selon la définition communément 

traditionnelle admise et qui est reprise dans tous les ouvrages usuels, le français 

moderne n’a plus de diphtongues: les groupes de phonèmes /yi/ notés par ui dans 

nuit, /wa/ par oi dans fois, sont des séquences semi-consonne + voyelle. D’autre part, 

ces séquences ont une phonation glissante et le passage d’un élément à l’autre est 

graduel. L’analyse d’un complexe par des semi-voyelles ne semble pas 

contradictoire avec l’existence d’une diphtongue puisqu’apparemment ce cas est 

prévu dans la définition de la semi-voyelle. Le problème scientifique de l’existence 

des diphtongues dans le français (indépendamment des aspects régionaux) reste 

ouvert (Diphtongue: online). Celle de l’existence des triphtongues (Triphtongue: 

online) est encore plus contradictoire parce que telles séquences (comme /wai/) ont 

aussi une phonation glissante et le passage d’un élément à l’autre est graduel, mais 

leurs éléments peuvent appartenir à différentes syllabes.  

Les SPC dans la langue française qui pourraient être considérées comme 

diphtongues conventionnelles dans un contexte spécifique sont généralement 

divisés en ascendantes (discontinus>continus, par exemple: /wa/, /wɛ /, /wi/, /yi/) et 

descendantes (continus>discontinus, par exemple: /ai/, /ei/, /ii/, /œi/). De cette 

perspective, les diphtongues conventionnelles françaises peuvent être classées 

selon leur cœur (/a/: /wa/, /ai/; /ɛ  /: /wɛ /; /e/: /ei/; /i/: /wi/, /yi/, /ii/, /œ/: /œi/) et leur glide 

(/w/: /wa/, /wɛ /, /wi/; /y/: /yi/; /i/: /ai/, /ei/, /ii/, /œi/). Toutes les diphtongues 

conventionnelles avec le glide /w/, /y/ sont ascendantes: /wa/, /wɛ  /, /wi/, /yi/; mais 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-voyelle
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celles avec le glide /i/ sont descendantes: /ai/, /ei/, /ii/, /œi/. En ce qui concerne la 

propriété de coeur / glide des éléments des diphtongues conventionnelles nous 

observons que l’élément /i/ peuvent être à la fois cœur et glide: /wi/, /ii/. Les 

éléments /a/, /ɛ /, /e/, /œ/ peuvent être juste cœur: /wa/, /ai/, /wɛ /, /ei/, /œi/; mais les 

éléments /w/, /y/ peuvent être juste glide: /wa/, /wɛ /, /wi/, /yi/. Nous aussi observons 

que l’occurrence des éléments /a/, /w/ s’atteste dans plusieurs diphtongues 

conventionnelles: /wa/, /ai/ et /wa/, /wɛ /, /wi/ respectivement. Les deux diphtongues 

conventionnelles dans lesquels l’élément /a/ s’atteste appartiennent à des types 

différents: l’une est ascendante (/wa/) et l’autre est descendante (/ai/). Toutes les 

trois diphtongues conventionnelles dans lesquelles l’élément /w/ s’atteste sont 

ascendantes (/wa/, /wɛ  /, /wi/). Toutes les quatre diphtongues conventionnelles dans 

lesquelles l’élément /i/ s’atteste sont descendantes (/ai/, /ei/, /ii/, /œi/). 

Dans la langue française est aussi présente la SPC /wai/ qui pourrait être 

considérée comme triphtongue conventionnelle, mais il est difficile de déterminer 

s’elle est unité monophonémique ou séquence polyphonémique. Phonétiquement 

elle se comporte comme un tout, mais ses éléments appartiennent à différentes 

syllabes. 

* 

Caractéristiques générales, articulatoires et acoustiques des structures 

phonétiques composées dans la langue française. 

 

I. Diphtongues conventionnelles ascendantes. Les diphtongues 

conventionnelles /wa/, /wɛ /, /wi/, /yi/ sont ascendantes dans la langue française. 

L’articulation du glide précède celle du cœur. 

 

1. Diphtongue conventionnelle /wa/. La diphtongue conventionnelle /wa/ 

est composé des éléments /w/ et /a/ dont le premier est cœur et le deuxième est 

glide:  

a) L’élément /w/. L’élément /w/ est une voyelle non syllabique qui forme 

une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la suit. Son comportement est plus 

proche de celui d'une consonne que d'une voyelle [1]. Son degré d'aperture est 

fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi proche que possible du 

palais. Son point d'articulation est postérieur, ce qui signifie que la langue est 

placée aussi loin que possible à l'arrière de la bouche. Son caractère de rondeur est 

arrondi, ce qui signifie que les lèvres sont arrondies [2]. Acoustiquement cet 

élément peut être caractérisé comme continue, sonant, périodique. Ses valeurs 

formantiques sont: F1: 300 Hz; F2: 600 Hz; F3: 2400 Hz; F4: 3500 Hz [3];  

b) L’élément /a/. L’élément /a/ est un son ouvert (ou bas) antérieur non 

arrondi. Son degré d'aperture est ouvert, ce qui signifie que la langue est 

positionnée aussi loin que possible du palais. Son point d'articulation est antérieur, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diphtongue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27aperture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ferm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27articulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_post%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27aperture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ouverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27articulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ant%C3%A9rieure
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ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la 

bouche. Cependant, comme précisé plus haut, il peut aussi être central, ce qui 

signifie que la langue est placée au milieu de la bouche, à mi-chemin entre une 

voyelle postérieure et une voyelle antérieure. Son caractère de rondeur est non 

arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne sont pas arrondies [4].Acoustiquement les 

valeurs formantiques de cet élément sont: F1: 760 Hz, F2: 1450 Hz, F3: 2590 Hz, F4: 

3280 Hz [5]. 

 

2. Diphtongue conventionnelle /wɛ /. La diphtongue conventionnelle/wɛ / 

est composé des éléments /w/ et /ɛ / dont le premier est cœur et le deuxième est 

glide:  

a) L’élément /w/. L’élément /w/ est une voyelle non syllabique qui forme 

une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la suit. Son comportement est plus 

proche de celui d'une consonne que d'une voyelle [6]. Son degré d'aperture est 

fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi proche que possible du 

palais. Son point d'articulation est postérieur, ce qui signifie que la langue est 

placée aussi loin que possible à l'arrière de la bouche. Son caractère de rondeur est 

arrondi, ce qui signifie que les lèvres sont arrondies [7]. Acoustiquement cet 

élément peut être caractérisé comme continue, sonant, périodique. Ses valeurs 

formantiques sont: F1: 300 Hz; F2: 600 Hz; F3: 2400 Hz; F4: 3500 Hz (Identification 

des sons du français: online) [8];  

b) L’élément /ɛ /. L’élément /ɛ  / est un son mi-ouvert (ou moyen inférieur) 

antérieur non arrondinasal dont la production est accompagnée du passage de l'air 

dans les fosses nasales grâce à l'abaissement du voile du palais [9]. Le flux d'air 

continue en même temps de passer par la bouche. Son degré d'aperture est mi-

ouvert, ce qui signifie que la langue est positionnée aux deux-tiers du chemin entre 

une voyelle ouverte et une voyelle moyenne. Son point d'articulation est antérieur, 

ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la 

bouche. Son caractère de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne 

sont pas arrondies [10]. Acoustiquement les valeurs formantiques de cet élément 

sont: F1: 600 Hz, F2: 1470 Hz, F3: 2770 Hz, F4: 3560 Hz [11]. 

 

3. Diphtongue conventionnelle /wi/. La diphtongue conventionnelle /wi/ 

est composé des éléments /w/ et /i/ dont le premier est cœur et le deuxième est 

glide:  

a) L’élément /w/. L’élément /w/ est une voyelle non syllabique qui forme 

une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la suit. Son comportement est plus 

proche de celui d'une consonne que d'une voyelle [12]. Son degré d'aperture est 

fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi proche que possible du 

palais. Son point d'articulation est postérieur, ce qui signifie que la langue est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_post%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ant%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diphtongue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27aperture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ferm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27articulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_post%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosses_nasales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_du_palais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27aperture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ouverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27articulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ant%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diphtongue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne
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placée aussi loin que possible à l'arrière de la bouche. Son caractère de rondeur est 

arrondi, ce qui signifie que les lèvres sont arrondies [13]. Acoustiquement cet 

élément peut être caractérisé comme continue, sonant, périodique. Ses valeurs 

formantiques sont: F1: 300 Hz; F2: 600 Hz; F3: 2400 Hz; F4: 3500 Hz [14]; 

b) L’élément /i/. L’élément /i/ est un son fermée (ou haute) antérieure non 

arrondie. Son degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue est 

positionnée aussi proche que possible du palais. Son point d'articulation est 

antérieur, ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant 

de la bouche. Son caractère de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les 

lèvres ne sont pas arrondies [15].Acoustiquement les valeurs formantiques de cet 

élément sont: F1: 250 Hz, F2: 2250 Hz, F3: 2980 Hz, F4: 3280 Hz [16]. 

 

4. Diphtongue conventionnelle /yi/. La diphtongue conventionnelle /yi/ 

est composé des éléments /y/ et /i/ dont le premier est cœur et le deuxième est glide: 

a) L’élément /y/. L’élément /y/ est unevoyelle non syllabique qui forme une 

diphtongue avec une voyelle syllabique qui la suit. Son comportement est plus 

proche de celui d'une consonne que d'une voyelle [17]. Son degré d'aperture est 

fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi proche que possible du 

palais. Son point d'articulation est antérieur, ce qui signifie que la langue est placée 

aussi loin que possible à l'avant de la bouche. Son caractère de rondeur est arrondi, 

ce qui signifie que les lèvres sont arrondies et que la surface interne est exposée 

[18]. Acoustiquement cet élément peut être caractérisé comme continue, sonant, 

périodique. Ses valeurs formantiques sont: F1: 350 Hz; F2: 1300 Hz; F3: 2400 Hz; F4: 

3250 Hz [19]; 

b)L’élément /i/. L’élément /i/ est un son fermé (ou haut) antérieur non 

arrondi. Son degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue est 

positionnée aussi proche que possible du palais. Son point d'articulation est 

antérieur, ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant 

de la bouche. Son caractère de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les 

lèvres ne sont pas arrondies [20]. Acoustiquement les valeurs formantiques de cet 

élément sont: F1: 250 Hz, F2: 2250 Hz, F3: 2980 Hz, F4: 3280 Hz [21]. 

 

II. Diphtongues conventionnelles descendantes. Les diphtongues 

conventionnelles /ai/, /ei/, /ii/, /œi/ sont descendantes dans la langue française. 

L’articulation du cœur précède celle du glide. 

 

1. Diphtongue conventionnelle /ai/. La diphtongue conventionnelle /ai/ est 

composé des éléments /a/ et /i/ dont le premier est cœur et le deuxième est glide: 

a) L’élément /a/. L’élément /a/ est un son ouvert (ou bas) antérieur non 

arrondi. Son degré d'aperture est ouvert, ce qui signifie que la langue est 
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positionnée aussi loin que possible du palais. Son point d'articulation est antérieur, 

ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la 

bouche. Cependant, comme précisé plus haut, il peut aussi être central, ce qui 

signifie que la langue est placée au milieu de la bouche, à mi-chemin entre une 

voyelle postérieure et une voyelle antérieure. Son caractère de rondeur est non 

arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne sont pas arrondies [22]. Acoustiquement 

les valeurs formantiques de cet élément sont: F1: 760 Hz, F2: 1450 Hz, F3: 2590 Hz, 

F4: 3280 Hz [23] ; b)L’élément /i/. L’élément /i/ est un son non syllabique dorso-

palatal qui forme une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la précède. Son 

comportement est plus proche de celui d'une consonne que d'une voyelle [24]. Son 

degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi 

proche que possible du palais. Son point d'articulation est antérieur, ce qui signifie 

que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la bouche. Son caractère 

de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne sont pas arrondies [25]. 

Acoustiquement cet élément peut être caractérisé comme continue, sonant, 

périodique. Ses valeurs formantiques sont: F1: 300 Hz; F2: 2300 Hz; F3: 3050 Hz; F4: 

3500 Hz [26]. 

 

2. Diphtongue conventionnelle /ei/. La diphtongue conventionnelle /ei/ est 

composé des éléments /e/ et /i/ dont le premier est cœur et le deuxième est glide: 

a) L’élément /e/. L’élément /e/ est un son mi-fermé (ou moyen supérieur) 

antérieur non arrondi. Son degré d'aperture est mi-fermé, ce qui signifie que la 

langue est positionnée aux deux-tiers du chemin entre une voyelle fermée et une 

voyelle moyenne. Son point d'articulation est antérieur, ce qui signifie que la 

langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la bouche. Son caractère de 

rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne sont pas arrondies [27]. 

Acoustiquement les valeurs formantiques de cet élément sont: F1: 420 Hz, F2: 2050 

Hz, F3: 2630 Hz, F4: 3340 Hz [28]; 

b) L’élément /i/. L’élément /i/ est un son non syllabique dorso-palatal qui 

forme une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la précède. Son 

comportement est plus proche de celui d'une consonne que d'une voyelle [29]. Son 

degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi 

proche que possible du palais. Son point d'articulation est antérieur, ce qui signifie 

que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la bouche. Son caractère 

de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne sont pas arrondies [30]. 

Acoustiquement cet élément peut être caractérisé comme continue, sonant, 

périodique. Ses valeurs formantiques sont: F1: 300 Hz; F2: 2300 Hz; F3: 3050 Hz; F4: 

3500 Hz [31]. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27articulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ant%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_post%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ant%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diphtongue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27aperture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ferm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27articulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ant%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27aperture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ferm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ferm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27articulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ant%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_arrondie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diphtongue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_syllabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27aperture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ferm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27articulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_ant%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_de_rondeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_non_arrondie


 

 
282 

3. Diphtongue conventionnelle /ii/. La diphtongue conventionnelle /ii/ est 

composé des éléments /i/ et /i/ dont le premier est cœur et le deuxième est glide: 

a) L’élément /i/. L’élément /i/ comme cœur est un son fermé (ou haut) 

antérieur non arrondi. Son degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue 

est positionnée aussi proche que possible du palais. Son point d'articulation est 

antérieur, ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant 

de la bouche. Son caractère de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les 

lèvres ne sont pas arrondies [32]. Acoustiquement les valeurs formantiques de cet 

élément sont: F1: 250 Hz, F2: 2250 Hz, F3: 2980 Hz, F4: 3280 Hz [33];  

b) L’élément /i/. L’élément /i/ comme glide est un son non syllabique 

dorso-palatal qui forme une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la 

précède. Son comportement est plus proche de celui d'une consonne que d'une 

voyelle [34]. Son degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue est 

positionnée aussi proche que possible du palais. Son point d'articulation est 

antérieur, ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant 

de la bouche. Son caractère de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les 

lèvres ne sont pas arrondies [35]. Acoustiquement cet élément peut être caractérisé 

comme continue, sonant, périodique. Ses valeurs formantiques sont: F1: 300 Hz; F2: 

2300 Hz; F3: 3050 Hz; F4: 3500 Hz [36]. 

 

4. Diphtongue conventionnelle /œi/. La diphtongue conventionnelle /œi/ 

est composé des éléments /i/ et /i/ dont le premier est cœur et le deuxième est glide:  

a) L’élément /œ/. L’élément /œ/ est un son mi-ouvert (ou moyen inférieur) 

antérieur arrondi. Sondegré d'aperture est mi-ouvert, ce qui signifie que la langue 

est positionnée aux deux-tiers du chemin entre une voyelle ouverte et une voyelle 

moyenne. Son point d'articulation est antérieur, ce qui signifie que la langue est 

placée aussi loin que possible à l'avant de la bouche. Son caractère de rondeur est 

arrondi, ce qui signifie que les lèvres sont arrondies [37]. Acoustiquement les 

valeurs formantiques de cet élément sont: F1: 500 Hz, F2: 1330 Hz, F3: 2370 Hz, F4: 

3310 Hz [38];  

b) L’élément /i/. L’élément /i/ est un son non syllabique dorso-palatal qui 

forme une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la précède. Son 

comportement est plus proche de celui d'une consonne que d'une voyelle [39]. Son 

degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi 

proche que possible du palais. Son point d'articulation est antérieur, ce qui signifie 

que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la bouche. Son caractère 

de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne sont pas arrondies 

[40].Acoustiquement cet élément peut être caractérisé comme continue, sonant, 

périodique. Ses valeurs formantiques sont: 300 Hz; F2: 2300 Hz; F3: 3050 Hz; F4: 

3500 Hz [41]. 
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III. Triphtongue conventionnelle /wai/. La triphtongue conventionnelle 

/wai/ est composé des éléments /w/, /a/ et /i/ dont le premier et le troisième 

fonctionnent comme glides est le deuxième fonctionne comme cœur:  

a) L’élément /w/. L’élément /w/ est une voyelle non syllabique qui forme 

une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la suit. Son comportement est plus 

proche de celui d'une consonne que d'une voyelle[42]. Son degré d'aperture est 

fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi proche que possible du 

palais. Son point d'articulation est postérieur, ce qui signifie que la langue est 

placée aussi loin que possible à l'arrière de la bouche. Son caractère de rondeur est 

arrondi, ce qui signifie que les lèvres sont arrondies [43]. Acoustiquement cet 

élément peut être caractérisé comme continue, sonant, périodique. Ses valeurs 

formantiques sont: F1: 300 Hz; F2: 600 Hz; F3: 2400 Hz; F4: 3500 Hz [44]; 

b) L’élément /a/. L’élément /a/ est un son ouvert (ou bas) antérieur non 

arrondi. Son degré d'aperture est ouvert, ce qui signifie que la langue est 

positionnée aussi loin que possible du palais. Son point d'articulation est antérieur, 

ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la 

bouche. Cependant, comme précisé plus haut, il peut aussi être central, ce qui 

signifie que la langue est placée au milieu de la bouche, à mi-chemin entre une 

voyelle postérieure et une voyelle antérieure. Son caractère de rondeur est non 

arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne sont pas arrondies [45]. Acoustiquement 

les valeurs formantiques de cet élément sont: F1: 760 Hz, F2: 1450 Hz, F3: 2590 Hz, 

F4: 3280 Hz [46];  

c) L’élément /i/. L’élément /i/ est un son non syllabique dorso-palatal qui 

forme une diphtongue avec une voyelle syllabique qui la précéde. Son 

comportement est plus proche de celui d'une consonne que d'une voyelle [47]. Son 

degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi 

proche que possible du palais. Son point d'articulation est antérieur, ce qui signifie 

que la langue est placée aussi loin que possible à l'avant de la bouche. Son caractère 

de rondeur est non arrondi, ce qui signifie que les lèvres ne sont pas arrondies [48]. 

Acoustiquement cet élément peut être caractérisé comme continue, sonant, 

périodique. Ses valeurs formantiques sont: F1: 300 Hz; F2: 2300 Hz; F3: 3050 Hz; F4: 

3500 Hz [49]. 

* 

Développement historique des structures phonétiques composées dans la 

langue française. Le latin classique connaissait quatre diphtongues. La première, 

notée ae comme dans caelum (graphié ai en latin archaïque), était prononcée /ae  /. La 

deuxième, notée au comme dans aurum, se prononçait /au  /. La troisième, notée oe 

comme dans poena, se lisait /oe  /. La quatrième, qui ne concernait qu'un très petit 

nombre de mots, était notée eu comme dans reum et se prononçait /eu  /. Par la suite, 

les trois premières se sont monophtonguées: respectivement en /ɛ/, /ɔ/ et /e/. La 
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dernière a simplement disparu avec le peu de termes qu'elle concernait. Dans tous 

les cas, il est aujourd'hui couramment admis que le latin tardif ne connaissait plus 

la diphtongaison [50]. 

Par ailleurs, le vocalisme du latin classique reposait également sur une 

opposition de longueur, et la voyelle, selon qu'elle était longue ou brève, pouvait 

produire deux phonèmes distincts. Lorsque le latin a évolué, ce trait s'est affaibli 

puis a fini par disparaître totalement lors du passage aux différentes langues 

romanes. Dès le IIIe siècle, le grammairien Sacerdos faisait déjà des remarques en 

ce sens, du moins pour la seule syllabe finale des mots, dont la voyelle avait 

tendance à être systématiquement abrégée (et n'acceptait donc plus de facto 

l'opposition de longueur). Au Ve siècle, le phénomène finit par toucher toutes les 

syllabes du mot, et le grammairien Sergius pouvait écrire: Syllabas natura longas 

difficile est scire ("Il est difficile de savoir quelles sont les syllabes longues par 

nature"). D'un système qui comptait dix voyelles monophtongales (ă, ā, ĕ, ē, ĭ, ī, ŏ, 

ō, ŭ, ū), voire onze dans le discours soutenu (avec le Y exogène prononcé /y/, mais 

très vite assimilé phonétiquement au I par les classes populaires), on passe donc 

théoriquement à un système qui en compte cinq: a, e, i, o, u (dans les faits, la chose 

est plus complexe, car des différences nouvelles de timbre sont apparues ou sont 

devenues pertinentes dans certaines régions, telles /o///ɔ/ ou /e/ / /ɛ/ etc.). Si l'on 

ajoute à ce bilan la chute des diphtongues d'époque classique évoquée ci-dessus, 

on ne peut que constater l'appauvrissement profond du vocalisme du latin tardif, 

tout au moins dans sa variante vulgaire [51]. 

Pour compenser toutes ces pertes, qui, accompagnée de la progressive 

disparition des déclinaisons, entraînait la création de nombreux homonymes, les 

langues romanes naissante ont eu recours à de nouvelles oppositions vocaliques 

variées qui, pour certaines d'entre elles, reposaient sur la diphtongaison [52]. 

L'ancien français notamment, fut plus particulièrement sujet à ce 

phénomène que les autres langues romanes. D'une part parce que l'usure 

phonétique, plus avancée, entraînait davantage de confusions homonymiques, 

mais également du fait de l'impact phonétique des langues germaniques, très fort 

dans les contrées de langues d'oïl. Ainsi l'ancien français regorge-t-il de mots 

comprenant des voyelles diphtonguées ou triphtonguées, citons par exemple : cuer, 

beaus, chievre, faire, mou, paroi, moins, graindre etc. Au XIIe siècle, le vocalisme de 

l'ancien français atteignit son apogée, avec 34 sons vocaliques, dont 12 diphtongues 

orales, 5 diphtongues nasales et 3 triphtongues. Mais ce système était une richesse 

mal exploitée, qui n'offrait pas assez de rendement sémantique. Inexorablement, il 

était condamné à se réduire peu à peu. Les diphtongues ont ainsi été assimilées à 

de simples monophtongues déjà existantes (ai → /ɛ/) ou en ont créé de nouvelles 

(ue, eu → /œ/, /ø/). Et si l'orthographe française moderne en a largement conservé la 

trace, la diphtongue a bel et bien disparu du français contemporain (un débat 
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existe cependant à propos de oi et oin). Ce trait est d'autant plus marquant que 

d'autres langues romanes, chez qui le processus de diphtongaison fut pourtant 

bien moins important, ont conservé le phénomène jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas, 

par exemple, de l'espagnol (fuego < FOCU(M); tiempo < TEMPU(M) etc.) ou de 

l'italien (fuoco < FOCU(M); pietra < PETRA(M) etc.) [53]. Dans l'ancien français du 

XIIe siècle, il existait une triphtongue /eaʷ/ généralement notée par le trigramme 

<eau>. Celle-ci-s'est finalement réduite à /o/ en français moderne, qui a cependant 

conservé l'ancienne graphie: eau /o/, beau /bo/ [54]. 

Selon les régions de la Romania, le processus de diphtongaison ne fut donc 

pas le même. Ainsi, les /e/ et /o/ toniques brefs, devenues indiscernables de leurs 

homologues longues après la perte de pertinence de la quantité vocalique du latin 

classique, diphtonguent en /je/ et /we/ dans le cas des syllabes ouvertes (c'est-à-dire 

terminées par une voyelle) en français et en italien, tandis qu'elles diphtonguent 

indépendamment de la forme syllabique en espagnol. Dans le cas d'autres langues 

romanes comme le portugais et le catalan, ces voyelles se maintiennent. Ceci 

contribue à expliquer le fait que le système phonologique de l'espagnol ne 

renferme que 5 voyelles et non 7, comme c'est le cas de la plupart des autres 

langues romanes italo-occidentales (l'opposition monophtongue/diphtongue 

jouant le rôle d'une nouvelle et pleine opposition vocalique en espagnol) [55]. 

 

* 

Il n’y a pas de consensus sur la nature phonétique et le statut 

phonologique des SPC. Certains chercheurs les détiennent comme unités 

monophonémique, tandis que les autres voient ces phénomènes phonétiques 

comme séquences de sons simples. Le problème des diphtongues est complexe et 

contradictoire. D’une part, selon la définition communément traditionnelle, le 

français moderne n’a plus de diphtongues. D’autre part, ces séquences ont une 

phonation glissante et le passage d’un élément à l’autre est graduel. L’analyse d’un 

complexe par des semi-voyelles ne semble pas contradictoire avec l’existence d’une 

diphtongue puisqu'apparemment ce cas est prévu dans la définition de la semi-

voyelle. Le problème scientifique de l’existence des diphtongues en français 

(indépendamment des aspects régionaux) reste ouvert. Celle de l’existence des 

triphtongues est encore plus contradictoire parce que telles séquences (comme 

/wai/) ont aussi une phonation glissante et le passage d’un élément à l’autre est 

graduel, mais leurs éléments peuvent appartenir à différentes syllabes. Le 

développement historique des sons vocaliques complexes dans la langue française 

se caractérise par leur simplification structurelle, notamment par la 

monophthonguisation des polyphthongues: c’est le coeur qui reste et c’est le glide 

qui disparaît. Un changement similaire se déroule dans le cas des affriquees: leur 

élément occlusif disparaît elles se transforment en fricatives de cette manière. 
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Articulatory Aspects of Compound Phonetic Structures in French:  

Synchronic and Diachronic Peculiarities 

 

Abstract: The correlation between form and content is presented in linguistics by the language-

speech dichotomy. Phonetics represents the speech (or the plane of expression) and phonology 

represents the language (or the plane of content). The operational unit of phonetics is the sound and 

the operational unit of phonology is the phoneme. The speech sounds (and the language phonemes) 

can be classified in terms of articulation (vowels, consonants and nasal vowels specific of French that 

include both vocalic and consonantal features) and structurally (single and compound units). 

According to the latter classification, there are units that can be regarded as compound phonetic 

sequences (CPS). Among researchers there is no consensus on the phonetic nature and phonological 

status of such units. Some of them regard CPS as monophonemic units, while others view these 

phenomena as phonetic sequences of simple sounds. From this point of view, the article is dedicated to 

synchronic and diachronic articulatory peculiarities of CPS in French at the level of vocalism. 

Key-words: compound phonetic structure, articulation, conventional diphthongs, conventional 

triphthongs. 
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NICOLAE IOANA 

(1953–2014) 

PROFILUL INTELECTUALULUI  

ÎN OGLINZILE „SCRIITURII ÎNDRĂGOSTITE”1 [1] 

 

Publicată în 2012, „cartea 

vorbită‛ a lui Eugen Simion și Andrei 

Grigor - În ariergarda avangardei –, 

elaborată în formula interviului 

narativ, pune în evidenţă o construcţie 

identitară plasată la două nivele de 

semnificaţie: cea care dezvăluie 

„umanitatea‛ oglindită în naraţiunea 

autobiografică, „vorbită‛ de cele două 

voci călătorind prin Istorie (totalitară și 

post-totalitară) și cea care reflectă 

„ideologia estetică‛ a celor doi critici, 

de-a lungul pelerinajului lor „ideo-

grafic‛. O carte despre deziluziile 

personale, „aduceri-aminte‛ 

autobiografice, despre modele și anti-

modele literare și critice, despre lumea 

distopică (post)totalitară, cărţi și 

scriitori – toate inter-relaţionând într-un discurs care „se confesează pe sine‛, 

legitimându-și propria axiologie estetică – o strategie de înţelegere, în egală 

măsură, a Lumii și a Textului.  

Această a doua ediţie, a convorbirilor lui Eugen Simion cu Andrei Grigor, 

definește statutul criticului plasat barthesian În ariergarda avangardei, acum 

„redescoperit‛ într-o seducătoare scriitură-confesiune în care profilul critic și uman 

                                                 
1
 Acest articol reprezintă un modest omagiu adus amintirii fostului nostru coleg, Nicolae 

Ioana (pseudonim literar Andrei Grigor), de la a cărui trecere se împlinesc doi ani în luna 

decembrie. A fost un Om și un Profesor care a marcat destinul generaţiilor de filologi și 

căruia, mulţi dintre noi îi datorăm enorm. E nedrept să-i spunem Adio! căci trăiește în 

sufletele tuturor celor care l-au iubit și respectat. 
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al lui Eugen Simion validează permanent „reconstituirea‛ lucidă și responsabilă 

atât a istoriei personale, cât și a celei critico-literare, ambele actualizate à rebours 

prin dubla referinţă socio-culturală (și politică) la totalitarismul / post-

totalitarismul conflictual și dilematic. „Cartea vorbită‛ a lui Eugen Simion cu 

Andrei Grigor reia, la distanţă de șapte-opt ani, dialogul primei ediţii (2004), 

proiectând un discurs captivant, dublu orientat: către „ideologia‛ estetică a actului 

critic, asumat ca destin personal, reflectată într-o scriitură-confesiune întoarsă către 

„oglinzile interioare‛ ale spiritului critic și către „ideologia‛ personal-umană a 

„trăitorului‛ în Istorie, „deloc risipitor cu agoniseala intimităţilor sale‛ *2+, un 

„auctor in fabula‛ remodelat prin inserţiile autobiografice care, echilibrând prin 

scriitură timpul trăirii și timpul mărturisirii, devin reperele unei metaistorii 

identitare denudate la nivelul secund al textului.  

În egală măsură, intervievatorul, reprezentant „atipic‛ al criticii optzeciste 

și partener în acest „dialog al conștiinţelor‛, participă la „marea provocare‛ a 

confesiunii, dar se și auto-construiește în cadrul aceluiași tipar bi-funcţional al 

scriiturii: metanivelul „ideologic‛ legitimează compatibilitatea cu „critica de idei‛ a 

modelului Eugen Simion - asumată direct de Andrei Grigor *3+- iar confesiunile 

sale „furate‛ în timpul convorbirii (lucru inevitabil, de altfel, în logica 

parteneriatului presupus de mecanismul dialogal) autentifică, dinspre nivelul 

autobiografic al textului, „formarea‛ uman-morală a unui profil critic estetic-

incisiv, a unui „om de bine‛ deconspirat prin însăși moralitatea scriiturii sale [4], 

element definitoriu care asigură premisele iniţierii dialogului. 

Postfața, semnată de Andrei Grigor, fixează, în doi timpi, cadrul 

semnificant al valenţelor circumscrise convorbirilor-confesiune. M-a somat să 

scriu<(datată decembrie 2003) configurează impactul formator al modelului 

Eugen Simion, „o instituţie susţinută de umanitatea firească a spiritului său‛ *5+, 

asupra profilului tânărului critic, a cărui „istorie personală‛ este reconstituită 

autobiografic prin raportare la spiritul tutelar, la „anvergura și autoritatea 

criticului, care nu avea (și, depun mărturie: nu are) nevoie de ※firitiseli‼ (o vorbă pe 

care, ironic, o folosește uneori) pentru a-și face onest meseria.‛ *6+ Exemplul moral 

al criticului care „nu trișează cu ideile‛, deși uneori dezamăgit de convertirea 

„prieteniei în ostilitate, a respectului intelectual în mahalagism și, mai ales, a 

scrisului creator în înjurătură birjărească‛ *7+, refuzul intruziunii „dezamăgirilor 

personale‛ în actul critic – „murmurul lor perfid sau conjuncturile nu-i 

influenţează verdictele‛ [8]– punctează reperele „devenirii‛ ideo-grafice a lui 

Andrei Grigor, care își mărturisește formarea critică sub autoritatea modelului. 

Confesiunea sa, compatibilă cu cea plasată în prim-planul dialogurilor cu 

Profesorul, apelează la puterea experienţei autobiografice pentru a marca, în egală 

măsură, „exemplaritatea ideologică‛ a destinului său critic:  
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„Nu am ascuns niciodată că datorez cea mai mare parte a carierei mele intelectuale (câtă 

este), începând cu primii ani ai studenţiei până astăzi, lui Eugen Simion. Și vreau să 

spun că viaţa publică a discipolului n-a fost mult mai ușoară decât a mentorului. Nu mă 

plâng. Un foarte bun prieten (lăudător cândva, hulitor pe urmă, prin anii ’90, când 

«imperativele momentului» i-au cerut-o) mi-a reproșat că m-am convertit. La ce? Am 

avut norocul să rămân mai devotat propriei mele naturi decât conjuncturilor.‛ *9+  

„Somaţia de a scrie‛ transformă destinul biografic al discipolului într-unul 

al criticului care, format în școala caietistă, își plasează „istoria‛ individuală 

mărturisită spontan (conform unui „pact al sincerităţii‛ care incită, în cadrul 

convorbirilor, la confesiuni personale) sub semnul adeziunii implicite la „statura 

spirituală‛ a maestrului, capabil, în ciuda „inconsecvenţelor umane‛ ale 

detractorilor, de a arăta  

„o vocaţie sisifică pentru prietenie, o deschidere mereu generoasă către oameni, iar, 

dacă aceștia îi contrazic așteptările, către literatura pe care o scriu ori dau semne că ar 

putea să o scrie. Când sunt bune, cărţile lor înlocuiesc prietenii.‛ *10+  

Despre sens< (scrisă de Andrei Grigor în ianuarie 2012) dezvăluie cei doi 

„vectori existenţiali‛ - „actualitatea sa și a umanităţii‛ [11]- care traversează 

metaistoria identitară reconstituită prin scriitura - confesiune și actualizată la 

dublu nivel: cel al „micii istorii‛, al autobiografiei omului Eugen Simion, „trăitor în 

Marea Istorie‛ (post)totalitară și cel complementar, al „istoriei‛ Literaturii celor 

două perioade, „revizitate‛ de criticul Eugen Simion prin grila estetică a judecării 

valorilor.  

În esenţă, această scriitură-confesiune trădează un „destin românesc‛ al lui 

Eugen Simion (în termenii lui Andrei Grigor), care, deși trece prin „aventura 

franceză‛, declară tranșant:  

„Inutil să-ţi repet că-mi place lumea românească, mă simt bine printre români, chiar și 

atunci când intelectualii români mă exasperează.‛ [12].  

O românitate explorată intim, într-un discurs „îndrăgostit‛, care, lăsând în 

urmă patosul confesiv, propune o deontologie implicită, a existenţei și a criticii, 

într-o „carte vorbită‛ cu doi parteneri în dialog, captivanţi în umanitatea lor 

spirituală și intelectuală: două destine împletite, două istorii suprapuse, o singură 

critică.  
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NOTE: 

[1]. Articolul reproduce fragmente din studiul nostru intitulat Ipostaze ale eului critic și 

„memorie a literaturii‛ în „cărțile vorbite‛: Eugen Simion, În ariergarda avangardei. 

Convorbiri cu Andrei Grigor, publicat în Caiete critice (B), nr.5 / 2013, p. 20-30, articol 

disponibil la adresa http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-

content/uploads/2013/06/CC-5-2013.pdf 

[2]. Andrei Grigor în Eugen Simion, În ariergarda avangardei. Convorbiri cu Andrei Grigor, 

Curtea Veche, București, 2012, p.454. Toate fragmentele citate sunt extrase din 

prezenta ediţie. 

[3]. „Contribuţia mea la această carte vine, deci, și din condiţia discipolului asumat ca 

afinitate în opţiuni, în situarea faţă de fenomenele literare și umane și ca încredere 

în același sens moral al criticii. E de la sine înţeles că arţagul gazetăresc nu-și avea 

locul aici. Doritorii de agresivităţi și cutezanţe de operetă vor fi, probabil, cuprinși 

de tristeţe. Nu-i pot consola.‛ – ibidem, p. 453. 

[4]. „Omul de bine este, înainte de orice, un om moral. Un om pentru care adevărul există. Un 

om care merge în sensul valorilor, fără să facă din toate acestea un instrument de 

represiune morală împotriva celorlalţi. Tudor Vianu a explicat, cred, în chip 

convingător morala omului de bine. Prin 1945-1946.*<]. Cum te poţi confesa în faţa 

cuiva care nu-ţi dă sentimentul bunei credinţe? [<] Dumneata nu ești gazetar, ești 

critic literar și profesor de literatură. Am scris despre romanul dumitale și despre 

cărţile de critică pe care le-ai publicat. Nu mă poţi păcăli<Cartea nu minte<‛ 

(Eugen Simion), ibidem, p.11. 

[5]. Andrei Grigor – ibidem p. 453. 

[6]. Andrei Grigor – ibidem, p. 450-451. 

[7]. Andrei Grigor – ibidem, p. 451. 

[8]. Andrei Grigor – ibidem 

[9]. Andrei Grigor – ibidem, p. 452-453. 

[10]. Andrei Grigor – ibidem, p. 451. 

[11]. Andrei Grigor – ibidem, p. 454. 

[12]. Ibidem, p. 232. 
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EUGENIA GAVRILIU 

(1935–2015) 

 

În luna noiembrie 2016, se 

împlinește un an de la despărțirea de 

Eugenia Gavriliu,  conferenţiar 

universitar doctor la Catedra de limba 

și literatura engleză din Facultatea de 

Litere gălăţeană: un profesor căruia 

multe generaţii de studenţi îi datorează 

formarea profesională și umană 

deopotrivă. 

Deși născută la Sighetul 

Marmaţiei în 1935, originile Eugeniei 

Gavriliu se află la Buzău: tatăl, Aurel 

Niţescu,  ofiţer activ în Armata Regală 

a României, era din Buzău, iar mama, 

Octavia, făcea parte din bogata familie 

Rădulescu de la Nehoiu, având și alte 

rude înstărite și instruite, între care și 

familia Oproescu, părinţii lui 

Alexandru Oproescu, directorul Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu‛ până în anul 

2003.  

Primii ani ai copilăriei îi petrece la Sighet, iar după Dictatul de la Viena, 

familia se mută la Nehoiu. Urmează o perioadă tristă: tatăl pleacă pe front, de unde 

nu se mai întoarce<doar o fotografie cu familia pe care o purta mereu și pe care o 

va aduce un tovarăș de arme.  

Copilăria și primii ani de școală îi petrece în casa bunicii de la Nehoiu, iar în 

1949 se înscrie la Liceul de Fete Buzău, actualul Colegiu Naţional „M. Eminescu‛, 

pe care-l absolvă în anul 1953. Urmează studiile universitare de filologie la 

Universitatea București, pe care le absolvă ca șefă de promoţie în 1957. Primește 

repartiţie la Brăila ca profesoară de limba engleză în învăţământul gimnazial și 

apoi în cel liceal, iar în 1974 devine, prin concurs, lector universitar la Catedra de 

limbi moderne, urcând în timp toate treptele ierarhiei universitare din ceea ce va 
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deveni ulterior Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos‛ din Galaţi. În 

1983 își susţine teza de doctorat cu titlul Cultura engleză în conștiința intelectualității 

românești în prima jumătate a secolului al XIX-lea.  

Eugenia Gavriliu a fost preocupată de istoria și critica literară engleză, de 

metodica predării limbii și literaturii engleze, de literatura comparată și de relaţiile 

literaturii române cu literatura engleză. 

Activitatea didactică a fost dublată de publicarea unor cursuri și studii 

folosite în decursul timpului de studenţii gălăţeni, iar după 1990, a cărţilor sale de 

autor. Pasionată de cercetarea literaturii engleze și mai ales de maniera de 

receptare a acesteia pe teren românesc, publică în 1996, la editura Evrika din Brăila, 

volumul Cultura engleză în Țările Române (1790-1850), iar după un an, o culegere 

de studii de caz plasate în secolul al XIX-lea și intitulate sugestiv Dialogul 

literaturii române cu Atlanticul. În cea de-a doua lucrare, demersul autoarei nu se 

limitează doar la cercetarea fenomenului literar, ci și la analiza circulaţiei unor 

universalii literare care pun faţă în faţă două culturi separate geografic și istoric 

deopotrivă. O altă carte, semnată de profesoara Eugenia Gavriliu, este Sindromul 

Gulliver, o culegere de studii de imagologie literară, sau, mai simplu spus, o carte 

despre cum sunt prezentaţi românii în clișeele literare. 

O preocupare constantă a fost cercetarea dinamicii traducerilor din 

literaturile străine în perioada 1760-1860, concluzia fiind că din cele 678 de titluri 

traduse, 385 provin din literatura franceză, 83 din germană, 56 din cea engleză, 44 

din greacă, 43 din rusă, 40 din italiană, restul din alte literaturi. Această analiză se 

află la baza lucrării  Primele traduceri românești din literatura engleză (1830-1850), 

de fapt o antologie de douăzeci și cinci de texte selectate și comentate, dosare de 

receptare, tabel cronologic. Textele selectatate sunt grupate  în funcţie de marile 

curente literare care le-au produs, iar în cadrul fiecărui curent s-a respectat criteriul 

cronologic, pentru care s-au folosit ca surse primele periodice românești, ediţiile 

princeps, dar și Lepturariul lui Aron Pumnul.  

Ultima carte, semnată de Eugenia Gavriliu, este volumul de amintiri Furnica 

din picior, titlul amintind de un vechi descântec de pe Valea Nehoiului.  

Pe lângă aceste lucrări redactate ca unic autor, Eugenia Gavriliu a publicat 

numeroase articole în volume colective și în alte publicaţii de specialitate. 

De numele ei se leagă iniţierea și organizarea vreme de zece ani la 

Universitatea din Galaţi a unui Simpozionului naţional studenţesc dedicat lui 

„William Shakespeare‛. A fost o acţiune cu răsunet la nivel naţional şi extrem de 

apreciată de studenţii gălăţeni și de toţi cei care au participat. 

Cu delicateţe și cu un bun simţ desăvârșit, Eugenia Gavriliu nu se considera 

un model, ba mai mult, mărturisea că este ,,imună la false iluzii despre ce ar putea 
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însemna persoana mea pe orice scară de valori, căci mă simt vindecată de orice 

aspiraţii vane la preţuirea semenilor mei‚2.  Nu știa și nici nu a mai apucat să afle, 

dar va rămâne mereu în sufletele tuturor celor pe care i-a format în spiritul iubirii de 

carte, de frumos și de adevăr: un Om deosebit, un Profesor excepţional, a Fine Lady. 

Conf. univ. dr. Oana Magdalena CENAC 
Universitatea „Dunărea de Jos‛ din Galaţi 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://opiniabuzau.ro/in-memoriam-eugenia-gavriliu. 
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Rodica Nagy (coordonator), Dicționar de analiză a discursului, (DAD), 

Institutul European, Iaşi, 2015, ISBN 978-606-24-0106-1, 452 de pagini. 
 

În peisajul atât de încărcat şi atât de 

divers al lexicografiei române 

contemporane, un nou dicţionar nu s-ar fi 

putut impune decât prin calităţi certe, în 

primul rând, prin originalitate şi valoare. 

Ceea ce consistentul volum (de 452 de 

pagini), apărut prin generoasa strădanie a 

unui colectiv de lingvişti de la 

Universitatea ‚Ştefan cel Mare‛ din 

Suceava, demonstrează cu prisosinţă. 

Pentru lingvistica românească este primul 

dicţionar de acest gen, care poate fi aşezat 

alături de importantele lucrări dedicate 

ştiinţelor limbii şi terminologiei de 

specialitate. Dar asta nu înseamnă că-i 

lipsesc reperele consacrate şi chiar   

modelele, mărturisite cu probitate, în 

Prefață, de principalul autor, prof. univ. 

dr. Rodica Nagy, de la prestigioasa 

universitate bucovineană menţionată 

anterior. Acestea sunt sintezele realizate de cercetători occidentali, dintre care este 

citat printre primele Dictionnaire d`analyse du discours, scos de Patrick Charaudeau, 

Dominique Maingueneau et alii la Paris, în 2002. Scopul mărturisit al colectivului 

de autori este ca, prin acest dicţionar, să ofere „un număr suficient de 

mijloace‚pentru analiza discursului. Dar, cum termenul discurs este el însuşi 

polisemantic şi poate fi definit în multe feluri, de la accepţia cea mai largă, la 

sensul cel mai strict, în rândurile prefeţei sunt detaliate mai întâi problematica şi 

perspectivele acestui concept. De altfel, un cititor mai puţin avizat, care ar trece cu 

o condamnabilă nonşalanţă peste primele pagini, ar observa, cu uimire, că tocmai 

sintagma din titlu lipseşte din dicţionar – analiza discursului. Spectaculos, deşi mai 

puţin vizibil pentru neiniţiaţi, este şi caracterul funcţional, pe care un astfel de 

instrument lingvistic îl posedă. Pe de o parte, cu o corectă precauţie, este precizată 

calitatea de sinteză selectivă a lucrării, ceea ce înseamnă coroborarea a numeroase 

surse, dar şi operarea unei rafinări a terminologiei, absolut necesară 

compatibilizării cu cercetările româneşti de lingvistică şi mai ales pentru obţinea 

unei coerenţe operaţionale.  
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Deşi n-am găsit nicăieri precizarea numărului de intrări (articole) din DAD, 

am calculat cu aproximaţie că sunt cam 500, ceea ce înseamnă foarte mult pentru 

colectivul de 26 de lexicografi, cei mai mulţi de la Universitatea din Suceava, însă şi 

de la universităţile „surori‛, de la Iaşi şi Bacău, ca şi de la Şcoala Doctorală a 

universităţii sucevene. În aceste condiţii, sunt remarcabile unitatea şi coeziunea 

lucrării, conexiunile dintre noţiuni, funcţionalitatea, arătată şi anterior, 

cuprinderea, numeric, a principalelor probleme, iar dinamic, deschiderea către 

cercetare (mai ales că respectivul colectiv este format din cercetători de diferite 

vârste şi cu experienţă diferită, de la profesori universitari, la asistenţi şi, probabil, 

profesori din învăţământul preuniversitar). Demersul adoptat pentru fiecare articol 

respectă algoritmul: definire, caracteristici, descrierea fenomenului lingvistic, de la 

general, la particular, principalele accepţii şi opinii ştiinţifice, încheindu-se cu 

indicarea surselor de bază, conform bibliografiei.  

În Prefață se atrage atenţia asupra faptului că în Dicționar sunt cuprinşi 

îndeosebi acei termeni care servesc studiului limbii române. De aici deducem 

adresabilitatea – cercetători, profesori, studenţi, specialişti în limbă, dar şi din 

domenii conexe, în care expresia lingvistică este prioritară. 

Am subliniat până acum unele caracteristici definitorii ale Dicționarului, 

bogăţia, coerenţa, caracterul funcţional, demersul analitico-sintetic etc., dar am 

insistat mai puţin pe  originalitate. Este evident, încă din titlu, că acesta este un 

dicţionar special, concentrat pe  identificarea şi descrierea unui domeniu al limbii 

prin conceptele sale fundamentale, cu totul diferit faţă de toate dicţionarele 

generale. Totuşi, el diferă, indubitabil, şi faţă de cele din aceeaşi categorie, 

dicţionarele de ştiinţe ale limbii. Aşa cum se precizează în aceeaşi Prefață, volumul 

pune accentul pe „necesitatea studierii structurilor transfrastice‛. De la această 

motivaţie porneşte o avizată demonstraţie a relaţiei dintre analiza discursului şi 

lingvistica textului, apoi, o necesară distincţie între discurs şi text, întreaga 

fundamentare teoretică fiind susţinută de o teorie a lui Eugen Coşeriu 

(Textlinguistik). Cu acest prilej, Rodica Nagy se referă la personalitatea şi la şcoala 

lingvistică coşeriană, cu principalele studii care fundamentează cercetarea 

discursului, deschise ca fascicul de principii şi sumă de metode. Nu sunt neglijate 

nici alte contribuţii majore în acest sens, în special din şcoala germană şi din cea 

franceză  

DAD nu are cuprins. Probabil, pentru că aşezarea alfabetică îl pune la 

adăpost de rătăcirea paginilor. După prefaţă şi fişele de dicţionar sunt adăugate 

Siglele, Bibliografia generală, Indicele de nume proprii şi ceva inedit şi deosebit de 

instructiv, Lista numelor de referință menționate în articolele DAD. Bio-note. Ideea este 

deosebită, mai ales pentru începătorii într-ale ştiinţei limbii (şi nu numai), care se 

pot familiariza, prin sintetice note bio-bibliografice, cu personalitatea unor savanţi 

români şi străini.  
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Pornind de la afirmaţia lui Charaudeau şi Maingueneau că analiza 

discursului este o „disciplină de întâlnire a mai multor discipline‛, autorii 

Dicționarului au realizat o deschidere foarte largă a repertoriului noţional inserat în 

lucrare. Acesta se legitimează prin filosofie (doxă, etos, patos, sofism), psihologie 

(empatie), teoria literaturii (distopie, expoziţiune), naratologie (personaj), prozodie 

(perioadă), ortografie şi puctuaţie (ghilimele, paranteze) etc. Fără a obtura 

fundamentul lucrării, constituit din conceptele de bază ale analizei discursului, 

discurs-text, legi ale discursului, implicaturi conversaţionale, secvenţă 

conversaţională etc. S-ar mai fi putut adăuga, poate, discursul transpus, 

transformarea discursivă... În fine, dorinţa de cuprindere poate fi tot atât de mare 

cât e şi deschiderea ştiinţific-metodologică evidenţiată: lingvistică generală, 

lexicologie, sintaxă, semantică, stilistică, pragmatică, retorică, poetică, logică 

lingvistică (entimemă), semiotică. Şi e posibil ca unele conexiuni să fi scăpat din 

enumerare. 

Am remarcat, în cazul fiecărei intrări, construcţia amplă dar nu exhaustivă a 

respectivului articol, debutând cu definirea cea mai cuprinzătoare, chiar cu sensul 

extralingvistic, pentru ca, prin inducţie, să fie identificat apoi termenul de 

specialitate. Analiza cuprinde în continuare diverse teorii şi accepţii, apoi 

exemplificarea şi concretizarea prin contextualizare şi totodată motivarea 

introducerii noţiunii în dicţionar. Diferenţierile pe baza semnificaţiilor de bază, 

exemplificările, trimiterile la surse (v.) le conferă problemelor tratate o dinamică şi 

o vitalitate aparte. Deşi nu consecventă, ilustrarea revelează semnificaţiile. În acest 

sens, sunt de remarcat eforturile personale de a identifica texte româneşti pentru 

exemplificare, ceea ce le conferă respectivelor articole o notă de originalitate (vezi 

argoul). 

În ce priveşte vechimea termenilor introduşi în lucrare, pe lângă cei 

consacraţi, pot fi întâlniţi şi limbă de lemn sau luare de cuvânt, motivaţi prin 

actualitate şi legitimaţi prin variantele contemporane ale discursului, de cea 

jurnalistică, de exemplu. Poate că prezenţa unor temeni în plus ar fi echilibrat 

gruparea pe litere: la B, unde sunt doar 4 intrări scurte (nici două pagini), s-ar fi 

putut introduce bazic, bicondiţional, biografic, bivalenţă etc. La U este menţionat 

doar utopie, dar ar fi putut apărea şi unitate, unicitate, universalii tematice, 

univocitate, uz lingvistic etc. În general, lungimea articolelor este, cum remarcam 

anterior, bine reglată. Uneori însă disproporţia este totuşi prea mare, cum se 

întâmplă cu anafora, expusă pe 5 pagini, faţă de zeugmă, expediată în 10 rânduri. 

Bibliografia care încheie lucrarea o şi încununează, demonstrând încă o dată 

vastitatea şi rigoarea documentării. Pornind de la antici (Aristotel), ea parcurge, 

prin titluri de referinţă, cele mai importante etape din cristalizarea şi evoluţia 

lingvisticii ca ştiinţă. Nume de savanţi consacrate, din secolele trecute (Du Marsais, 

Fontanier, Humboldt ş.a.) şi contemporani (Barthes, Coşeriu, Chomsky, Eco, Frege, 
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Grice, Harris şi mulţi alţii), autori români din diferite generaţii (Iordan, Ivănescu, 

Vasiliu, Sala, apoi  Hristea, Irimia, Ionescu-Ruxăndoiu, până la Hoarţă Cărăuşu, 

Rovenţa-Frumuşani şi Zafiu), lucrări individuale şi colective, contribuţii 

fundamentale ale unor şcoli lingvistice recunoscute, redactate în limbi de circulaţie 

mondială îi conferă acestui Dicționar de analiză a discursului dimensiunea ştiinţifică 

şi consistenţa pe care autorii săi, desigur, şi le-au propus.  

Li se cuvin aprecierile noastre superlative, din moment ce, fiind beneficiarii 

efortului lor concertat, ne bucurăm de acest nepreţuit instrument de lucru. 

Mulţumiri şi Editurii ieşene Institutul european, care a ajuns, iată, la cel de-al 28-lea 

titlu din Seria Dicționare. 

Iar dacă munca în echipă a dus la selecţia şi includerea în volum a 

terminologiei referitoare la analiza discursului, atunci lectorului îi revine misiunea 

de a-l deschide, pentru a-i revela ideile şi a le valorifica. 

Lect. univ. dr.  Cătălin ENICĂ, 

Universitatea „Dunărea de Jos‛ din Galaţi 

  



 

 
309 

Cristian Moroianu, Motivarea formală a relațiilor semantice. Sinonimia 

analizabilă, Editura Universităţii din București, București, 2016, ISBN 978-

606-16-0714-3, 430 de pagini. 

 
Apărută în 2016 la editura Universităţii 

București, cartea domnului profesor Cristian 

Moroianu este rodul unei preocupări mai 

îndelungate, mărturisită, de altfel, încă din 

capitolul I al cărţii: „cartea reprezintă o mai 

veche dorinţă a mea de a pune în evidenţă o 

componentă importantă a lexicului în general 

și a celui românesc în particular, respectiv 

cuvintele motivate din punct de vedere 

structural și etimologic.‛ „M-a preocupat‛, 

mărturisește autorul, „punerea în evidenţă a 

relaţiilor formale și sematice dintre cuvinte 

pentru a arăta cum funcţionează mecanismele, 

consștiente sau inconștiente, de îmbogăţire 

lexicală, de variere și de nuanţare a exprimării, 

de înţelegere a relaţiilor dintre cuvinte și de 

reacţie faţă de situaţiile excentrice.‛ 

Așadar, lucrarea continuă, în chip firesc, 

demersurile anterioare ale autorului și propune o analiză a configuraţiei 

vocabularului limbii române literare, pornind de la contribuţia unor modele 

derivative împrumutate din principalele limbi de cultură, care s-au așezat peste 

structura derivativă originară a limbii române vechi, rezultatul fiind apariţia 

relaţiilor binare sau seriale, analizabile atât formal, cât și semantic. 

Structural, cartea este alcătuită din șase capitole foarte riguros organizate și 

armonios închegate, plecând de la consultarea unei bibliografii impresionante. 

Capitolul I (Introducere. Probleme generale) prezintă motivaţia demersului 

întreprins de autor, obiectivul central al cărţii precum și o parte din sursele folosite. 

Capitolul al II-lea (Clasificarea etimologică a sinonimelor analizabile) debutează 

prin afirmarea clară și obiectivă a interesului deosebit pe care autorul îl acordă 

sinonimiei: „Îmi asum abordarea sinonimiei într-un sens mai larg, pe de o parte, 

după principiul că a fost îndelung discutată și rafinată pentru a o mai complica 

suplimentar și, pe de altă aprte, pentru că orice gen de disecare artificială îi răpește 

din frumuseţe și din complexitate. Spre deosebire de antonimie, strictă, binară și 

previzibilă, sau de paronimie, utilă doar să te ferești de ea, existenţa sinonimiei 

presupune educaţie lingvistică, grijă și rafinament în exprimare, o anumită 
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capacitate de selecţie, un anumit grad de expresivitate, adaptare la context și 

subordonare faţă de mecanisme analogice.‛  

Urmează descrierea detaliată, dublată de numeroase exemple, a clasificării 

etimologice a sinonimelor analizabile. Astfel: a) după relația arbitrar / motivat, se 

vorbește despre sinonime radicale cu origini diferite și sinonime radicale 

raportabile la același etimon care cunosc o motivare externă sau originară. Sunt 

vizate aici dubletele etimologice; b) din punct de vedere structural, sinonimele 

lexicale motivate formal pot fi în întregime analizabile sau parţial analizabile sau 

semianalizabile; c) din punct de vedere etimologic, sinonimele lexicale analizabile se 

clasifică astfel: 1. (exclusiv) interne, subclasificate în creații interne convenționale 

(derivate, compuse, cuvinte obţinute prin conversiune), creații interne obținute prin 

mijloace neconvenționale (cuvinte obţinute prin abreviere, trunchiere, contaminare 

etc.) și creații interne mixte, alcătuite din componenete create prin diverse procedee 

de îmbogăţire lexicală; 2. exclusiv externe: împrumuturi analizabile cu structură 

morfematică: lexico-afixală, lexico-afixoidală și mixtă; 3. exclusiv mixte, alcătuite 

din cuvinte obţinute prin calc lingvistic; 4. dublete sau serii sinonimice. 

După analiza amplă a sinonimelor lexicale analizabile interne, realizată în 

capitolul al III-lea (Sinonime lexicale analizabile interne), autorul concluzionează că 

toate creaţiile interne (semi)analizabile, între care se realizează relaţii de sinonimie, 

sunt preponderent derivative; acestea pot fi vechi și populare sau neologice. 

Capitolul al IV-lea (Sinonime lexicale analizabile externe) prezintă această 

categorie de sinonime, o urmare firească a perioadei de maximă îmbogăţire a 

limbii române cu sinonime analizabile împrumutate / calchiate din  / după limbile 

moderne de cultură și de civilizaţie europene. 

Capitolele V și VI sunt dedicate analizei foarte riguroase a sinonimelor 

lexicale analizabile mixte și a sinonimelor lexico-frazeologice. 

Demersul autorului se încheie firesc cu menţionarea bibliografiei consultate, 

foarte ample, incluzând dicţionare, tratate, serii academice, dicţionare electronice, 

reviste și resurse lingvistice on-line, volume, articole și studii, toate acestea făcând 

din studiului profesorului Cristian Moroianu o analiză foarte serioasă și solid 

ancorată în bibliografia de specialitate.  

Cui se adresează cartea? Tuturor celor interesaţi de cuvânt și de toate 

ipostazele în care acesta ni se relevă căci lucrarea „încearcă să prezinte cititorilor, 

studenţilor filologi, elevi sau profesori, cum să gândească evoluţia unei limbi, cum 

să înţeleagă și, eventual, să valorifice relaţiile de diferite tipuri (formale, semantice, 

etimologice, analogice, determinate lingvistic sau extralingvistic) stabilite între 

cuvinte la nivelul unei singure perioade sau pe parcursul unor epoci succesive.‛ 

 
Conf. univ. dr. Oana Magdalena CENAC 

Universitatea „Dunărea de Jos‛ din Galaţi 
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Constantin MANOLACHE (editor), Limba noastră-i o comoară…: Lecturi 

academice de Ziua Limbii Române, 2005- 2016, Chișinău, 2016, ISBN 

9789975308960, 183 de pagini. 

 
Lecturi academice de Ziua Limbii Române este genericul unei tradiţii de 

pledoarii omagiale consacrate Limbii române la Academia de Știinţe a Moldovei, 

unde, pe parcursul anilor, personalităţi ilustre s-au pronunţat cu poziţii 

memorabile asupra rolului pe care limba română îl are în afirmarea identităţii 

naţionale în contextul schimbărilor sociale și politice care marchează profund sfera 

culturalului și dinamica limbii. Prin limbă, o naţiune se construiește, evoluează și 

se menţine în istorie.  

În introducerea la volumul ce include 

aceste conferinţe - Limba noastră-i o 

comoară<: Lecturi academice de Ziua Limbii 

Române, 2005- 2016 (resp. ed. dr. hab. A. 

Hanganu, editor dr. hab. C. Manolache. 

Chișinău: Bibl. Știinţifica Centrală ‚A. 

Lupan‛ (Inst.), 2016) - Președintele AȘM 

academicianul Gheorghe Duca 

menţionează că „toate aceste discursuri, 

care tălmăcesc fenomenul limbii ca pe unul 

inerent dezvoltării spirituale a unui popor, 

reprezintă nu numai un consistent material 

ştiinţific, ci şi un indispensabil suport 

didactic, deschizător de noi orizonturi 

educaţionale‛ (p. 5). Președintele AȘM va 

confirma poziţia Academiei în privinţa 

limbii române care este „adevărul 

indubitabil‛ exprimat, în 1996, de 

Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prin declaraţia sa: „opinia 

ştiinţifică argumentată a specialiştilor filologi din Republică şi de peste hotare 

(aprobată prin Hotărârea Prezidiului AŞM din 9.09.1994), potrivit căreia, 

denumirea corectă a limbii de stat (oficiale) a Republicii Moldova este Limba 

Română‛. Prin comparaţie, vom face referinţă la George Coșbuc care constata 

exemplar: „Academia Română a fost înfiinţată tocmai pentru scopul cultivării și 

dezvoltării limbii române‛.   

Căutând modalitatea adecvată de abordare a genericului Lecturilor academice, 

personalităţi proeminente din RM și din România s-au referit la diferite aspecte de 
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ordin istoric, lingvistic, cultural, politic de abordare a ecuaţiilor limbă/identitate, , 

identitate culturală/patern naţional, valoare specifică/ substanţă proprie ș.a. 

Savanţi notorii și oameni de cultură au definit limba română ca „una din 

coloanele pe care se sprijină identitatea noastră etnică‛ (N. Timofti, p. 177), ca 

„întâia caracteristică a unui popor.‛ (N. Dabija, p. 93), ca „testimoniul esenţial şi cel 

dintâi semn al identităţii neamului nostru‛ (V. Pavel, p. 52). Ion Hadârcă va scoate 

în evidenţă semnificaţia dreptului de a sărbători limba, care constă în „capacitatea 

de a-i înălţa permanent demnitatea și privilegiul de a o putea vorbi exemplar‛ (p. 

147).  

Academicianul Gheorghe Duca a menţionat oportunitatea deschiderii 

ciclului de prelegeri cu celebrul testament Las vouă moștenire  (2005) al regretatului 

academician Nicolae Corlăteanu, patriarhul lingvisticii autohtone, care exprimă, de 

fapt, mesajul întregii noastre societăţi: „limba rom}nă este numele corect şi adevărat 

al limbii noastre şi ea trebuie să ne unească (<) Cred în izbânda limbii române şi a 

neamului românesc!‛ (p. 7).  Acad. Nicolae Corlăteanu a calificat pseudo-distincţia 

între limba română și cea moldovenească ca „măr al discordiei‛ . Regretatul acad. 

Silviu Berejan s-a referit în discursul Degradarea vorbirii orale într-un stat, în care 

funcționează paralel două limbi oficiale (2005) s-a referit la aşa-zisa „limbă 

moldovenească‛ (pe care iniţial, la schimbarea denumirii limbii odată cu 

denumirea nou formatei Republici RSS Moldovenească în 1940, „n-a vorbit-o 

nimeni, considerând-o ridicolă‛)  calificând-o ca „erzaţ de română‛, simplificată și 

sărăcită, ceea ce a dus „la degradarea totală (atât calitativă, cât şi funcţională) a 

limbii vorbite în spaţiul examinat‛ și la „subcultură/subdezvoltare lingvistică‛ (p. 

9, 10, 17).  

 Tezele periculoase despre deosebirea limbii române de cea moldovenească 

au fost criticate de mai multe personalităţi. Acad. Nicolae Corlăteanu a calificat 

această pseudodistincţie între limba română și cea moldovenească ca „măr al 

discordiei‛ (7), acad. S. Berejan a recunoscut un specific basarabean,  „dar nu la 

nivel de limbă faţă de altă limbă, ci la nivel de dialect faţă de alte dialecte ale 

aceleiaşi limbi‛ (p. 9), precizând că  

„ceea ce a permis ca această vorbire basarabeană – aşa schimonosită cum era – 

să-şi menţină totuşi esenţa românească, a fost conservarea structurii sale 

gramaticale, în special a morfologiei‛ (p.10).  

Dar, după cum se cunoaște, specificul dialectal nu afectează unitatea şi in-

tegritatea limbii poporului care o vorbeşte, mai ales când pe baza tuturor 

varietăţilor locale, zonale, regionale ale acestei limbi s-a constituit o singură limbă 

de cultură, o limbă literară unică, pe care marele nostru compatriot Eugeniu 

Coşeriu a numit-o exemplară.  

În prelegerea Limba rom}nă – unitate în diversitate (2008) dr. hab. Vasile Pavel 
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va conchide, în urma analizelor fundamentale ale atlaselor lingvistice, că  

„graiurile limbii române din Republica Moldova şi din zonele învecinate ţin în 

principal de subdialectul moldovean, vorbit pe ambele maluri ale Prutului, în 

spaţiul Moldovei istorice. Niciodată nu s-a vorbit despre un grai basarabean, 

acesta identificându-se cu cel moldovean.‛ (p. 61).  

„Limba română este mult mai unitară decât italiana, franceza sau altă limbă 

romanică‛, constată savantul, subliniind de asemenea rolul unificator al 

gramaticii: „Gramatica graiurilor cercetate este unitară. Or, cu gramatica şi se 

identifică în fond unitatea limbii române.‛ (p. 62) 

Nicolae Dabija, m. c. al AȘM, membru de onoare al Academiei Române, în 

strălucita pledoarie Partea noastră de veşnicie − limba rom}nă (2012) afirmă și 

delimitează: 

„Din păcate, în Republica Moldova noţiunea de limbă e politizată. La noi, dacă 

afirmi că limba este rom}nă, faci un fel de politică, iar dacă afirmi că e 

moldovenească – un alt fel de politică. Limba a devenit o anexă a politicii.‛ (p. 

105) 

 Distinsul publicist precizează convingător:  

„Există totuşi o deosebire de ordin psihologic între cele două denumiri ale 

uneia şi aceleiaşi limbi: a vorbi ※limba moldovenească‼ înseamnă a fi 

purtătorul unei limbi primitive, neevoluate, impuse de conjuncturi politice, pe 

când a vorbi ※limba română‼ înseamnă a vorbi o limbă a Uniunii Europene, o 

limbă de cultură la a cărei dezvoltare au contribuit genii ale literaturii şi 

civilizaţiei, o limbă comună pentru românii din România, Republica Moldova, 

Nordul Bucovinei, Transcarpatia, Timocul din Serbia şi Timocul din Bulgaria, 

Voievodina, Estul Ungariei, Transnistria, Sudul Basarabiei ş.a.‛ (p. 104).  

Ion Hadârcă, m. c. al AȘM, a conferenţiat pe o temă anunţată prin titlu - 

Limba rom}nă versus politica (2015). Pornind de la ideea că nimic nu consolidează, 

dar nici nu dezbină mai mult o societate decât limba, Ion Hadârcă a generalizat 

fenomenul cronic al dedublării în RM: două limbi, două biserici, două direcţii 

geostrategice, două oligarhii – una naţională și alta pro-rusă (p.147). Invocând 

abisul metafizic și odiseea dramatică a luptei inegale dintre puterea Cuvântului și 

cuvântul Puterii, Ion Hadârcă invocă traseele exemplare ale cărturarilor și 

scriitorilor patrioţi, printre care vom evidenţia concluzia vizionară a lui Eminescu 

la care se face încă odată apel: „Așadar, idealul românilor din toate părţile Daciei 

lui Traian este menţinerea unităţii reale a limbii strămoșești și a bisericii naţionale.‛  

  Distinsul om de cultura Ion Ungureanu, DHC al AȘM, intitulându-și 
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sugestiv discursul Destinul limbii rom}ne într-un spațiu căzut din istorie (2009), 

definea în felul următor situaţia lingvistică dezastruoasă din spaţiul basarabean și 

avatarurile limbii române:  

„Blocarea dezvoltării limbii e o tragedie pentru naţiune, schimonosirea limbii, a 

acestui divin instrument spiritual, e o crimă. Limba română în Basarabia este o 

limbă-martir. Pentru ea eram duşi în Siberia, puşi la zid, daţi afară din serviciu, 

deveneam muritori de foame... Iar o limbă, dacă nu se dezvoltă firesc, normal, 

nu se dezvoltă nici omul, nici poporul, nemaivorbind de cultura naţională.‛ (p. 

68)    

Mai mulţi savanţi și oameni de cultură și-au exprimat îngrijorarea faţă de 

corectitudinea limbii vorbite, despre impasul comunicativ al moldovenilor la 

diferite etape ale statalităţii, despre „presiunea monoligvilor‛ într-o epocă a 

pluriligvismului, despre deteriorarea mecanismelor sinergetice de autoreglare a 

vorbirii din acest spaţiu (S. Berejan, p. 11-13, 16); despre paradoxurile toleranţei 

glotice și consecinţele ei în Republica Moldova; despre interferenţa limbilor în RM 

în detrimentul românei și necesitatea studierii limbii de stat de către etnicii 

minoritari (A. Ciobanu, p. 24-29, 33), despre bilingvismului asimetric care în 

Republica Moldova poartă un caracter dubios, deoarece „este, de regulă, unilateral 

şi are un efect nefast pentru purtătorii limbilor naţionale‛ (Berejan, p. 9). 

După ce a fost recunoscută oficial identitatea lingvistică moldo-română (Vezi 

„Legislaţia lingvistică‛, adoptată la 31 august 1989) şi după ce în Declaraţia de 

Independenţă (adoptată la 27 august 1991) a fost menţionat faptul „privind 

decretarea limbii române ca limbă de stat‛, a reînceput o revitalizare lingvistică în 

RM. În discursul Situația glotică după 15 ani de independență (2006) regretatul savant 

romanist, m. c. AȘM Anatol Ciobanu constata: 

„În anii de Independenţă saltul nostru glotic este evident. Limba literară, limba 

în care se vorbeşte oficial este mult mai frumoasă, expresivă, nuanţată, corectă 

decât până acum. Am revenit la limbajele respective (juridic, medical, ştiinţific, 

politic, social-administrativ, cultural-artistic etc., etc.), limbaje fără de care nu 

poate funcţiona o cultură, o societate, o civilizaţie.‛ (p.23).  

În memorabilul discurs Limba rom}nă, oastea noastră națională (2007) 

regretatul poet Grigore Vieru,  DHC al AȘM, acad. (post-mortem), a rememorat 

numeroase „pagini de aur‛ ale literaţilor, istoricilor, oamenilor de cultură, 

cercetători și politicieni basarabeni, care au oferit „modele de limbă‛, „modele de 

carte‛, modele de atitudine și de comportament în lupta pentru afirmarea limbii 

române și a identităţii naţionale: „Limba şi religia au ţinut vie fiinţa noastră 

naţională de-a lungul veacurilor‛ (p. 50).    
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Elocventul Discurs la intrarea în Academia Moldovei (2010) al Membrul de 

onoare al AȘM Adrian Păunescu, originar din Copăceni - Bălţi, care a mărturisit că 

Basarabia este în structura sa, a făcut o pledoarie pentru marii creatori, de pe 

ambele maluri ale Prutului, care 

 „şi-au regăsit responsabilitatea în destinul limbii care-i unea pe toţi românii. S-

a spart Gulagul şi frânturi de mesaje ale fraţilor înlănţuiţi au răsunat 

îndatoritor în noaptea dintre noi. Atunci am început să aflăm numele eroicei 

poezii, arte şi conştiinţe basarabene, cea care ar merita ea însăşi Premiul Nobel: 

Vieru, Matcovschi, Damian, Cimpoi, Druţă, Codru, Loteanu, Lari, Costenco, 

Doga, Hadârcă, Vodă, Aldea Teodorovici, Vatamanu, Cărare, Teleucă, 

Suceveanu, Strâmbeanu, Tarlapan, Valeriu Matei, Anatol şi Tudor Chiriac, Josu 

şi Ciubotaru.‛ (p. 76)  

Alocuţiunea Poezia și muzica a DHC al AŞM Mihail Muntean (2013) a fost 

axată pe interconexiunea osmotică a acestor două entităţi, pe poezia muzicii și pe 

muzica poeziei a marilor noștri creatori de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru și 

Dumitru Matcovsci, de la Gavriil Muzicescu la Eugen Doga și Gheorghe Mustea.   

În conferinţa filosofico-poetică Limba rom}nă, „casa a ființei noastre (2011) 

acad. Mihai Cimpoi, Membru de onoare al Academiei Române, a insistat asupra 

funcţiei sociale și asupra rolului limbii și limbajului poetic într-o dependenţă 

constructurală definită de T. S. Eliot astfel:  

„dacă ţara lor nu va continua să dea mari scriitori şi mai ales mari poeţi, limba 

se va degrada, cultura însăşi se va degrada, şi va fi poate absorbită de alta mai 

puternică‛ (Eseuri, București, 1974, p. 94).  

Acad.  Mihai Cimpoi aduce argumente pentru „un canon basarabean care 

presupune (în spiritul lui Harold Bloom) o Artă a Memoriei, un cult al 

Eumenidelor, al Tradiţiei şi al „cuvântului ce exprimă adevărul‛ (Eminescu), al 

Valorilor şi Limbii române, care – aşa cum spunea Blaga – e poemul originar al 

unui popor‛ (p. 87). "Modelul reflexologic‛ al reputatului academician include 

examenul de conştiinţă al afirmării identităţii românești în Basarabia:  

 „A fost/şi este o perioadă de luptă şi rezistenţă, cu toate formele specifice: exil 

interior, disidenţă intelectuală, cultivare rizomică a tradiţiei (cu tendinţe 

constante de întoarcere la izvoare, la rădăcini, ※la Ithaka‼), limbaj esopic, dar şi 

atitudini tranşante, neconcesive de declarare a adevărului. Acestea au generat 

martíriul basarabean, trăit şi asumat cu întreaga lor fiinţă şi la cele mai înalte cote 

etice (deontologice, zicem azi), conform datoriei sfinte faţă de limba română.‛ 

(p. 88) 
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În ilustrisimul discurs Un sfert de veac de revenire la normalitate lingvistică în 

Republica Moldova al scriitorului Valeriu Matei (2014), membru de onoare al 

Academiei Române, rememorează enciclopedic etapele evoluţiei mișcării de 

rezistenţă anticomunistă prin cultură, rolul „intelectualităţii ca purtătoare a 

conştiinţei civice şi naţionale‛ (p. 120), dar și al ţăranilor noștri „care în condiţiile 

cele mai grele şi-au păstrat ataşamentul la tradiţie şi obiceiuri, la valorile creştine şi 

la cele ale limbii române‛ (p. 139). Dezideratul exprimat de scriitor este sugestiv:  

„Poate că e timpul ca, după un sfert de veac de discuţii inutile, clasa politică 

din Basarabia să lase în pace electorală problemele limbii române, ale 

lingvisticii, literaturii şi istoriei, să le lase cu încredere în seama savanţilor 

lingvişti, a istoricilor, a forurilor ştiinţifice şi culturale (a Academiei Române și 

a Academia de Ştiinţe a Moldovei, a universităţilor, uniunilor profesionale de 

creaţie).‛ (p. 145)   

Corelaţia limbă/putere a marcat și alocuţiunea acad. Mihai Cimpoi:  

„Aş propune, dragi colegi, să nu mai îngăduim această imixtiune a politicului 

şi să nu permitem nici viitorului preşedinte s-o facă. Să stabilim odată pentru 

totdeauna că singurul legislator în acest domeniu, aşa cum propune şi Vasile 

Bahnaru în recenta sa carte Ascensiunea în descensiune a limbii rom}ne, trebuie să 

fie Academia de Ştiinţe a Moldovei.‛ (p. 84).  

Credoul acad. Mihai Cimpoi sună tranșant și cere oficializarea adevărului: 

„E ora, domnilor, a înscăunării definitive şi nepolitizate a Adevărului. Suntem 

români şi punctum. Vorbim limba română şi punctum. Avem o istorie comună 

a românilor şi punctum.‛ (p. 90).  

 În alocuţiunea Limba rom}nă, politica și statul de drept (2016) Excelenţa Sa 

Președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti a menţionat că Republica Mol-

dova este printre puţinele state din lume care are ca sărbătoare naţională Ziua 

limbii sale naţionale, „care reflectă destinul dramatic al neamului nostru‛ și a 

„apărut ca reacţie firească a poporului la nedreptatea care i s-a făcut de-a lungul 

secolelor‛.  De remarcat aparte omagiul domnului Președinte „pentru 

intelectualitatea de creaţie și oamenii de știinţă care s-au aflat și de această dată în 

avangarda mișcării de eliberare naţională.‛ (p. 178)  

În urmă cu aproape trei ani, în data de 5 decembrie 2013, la iniţiativa 

deputatei Ana Guţu, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis în baza 

Declaraţiei de independenţă și a concluziilor știinţifice ale A.S.M., definitiv și 

ireversibil, denumirea corectă a limbii de stat, aceasta fiind limba romana. 
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Această decizie istorică, întru afirmarea unui adevăr multașteptat de 

societatea basarabeană, consună cu testamentul pe care ni l-a lăsat marele poet 

Adrian Păunescu:  

„Să rămânem credincioşi rădăcinii noastre, să ne batem pentru dezvoltarea şi 

prosperitatea ambelor maluri ale Prutului, pentru regăsirea noastră în Europa 

şi în spaţiul legitim al spiritualităţii româneşti, pentru diversitatea şi 

integritatea culturii naţionale, pentru unitatea neamului, pentru demnitatea de 

a fi români – oriunde ne-am afla – şi pentru a continua să visăm şi să gândim în 

limba română.‛ (p. 80) 

Discursurile - Ode Limbii Române reflectă astfel, în  totalitatea lor, un 

summum fenomenologic structurând realităţile specifice ale câmpului lingvistic, 

care sunt referentul istoric, imaginar și legendar al naţiunii. Salutăm apariţia acest 

important volum, care promovează limba română - o prioritate naţională.  

 

Prof. univ. dr.  habil. Elena PRUS  

Academia de Știinţe a Republicii Moldova 
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Adriana Maria Robu, Discursul publicitar din perspectivă 

pragmalingvistică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza‛ Iași, 2015, ISBN 978-

606-714-107-8, 532 de pagini. 

Având ca punct de plecare teza de 

doctorat, susţinută la Universitatea „Al. I. 

Cuza‛ din Iași, cartea doamnei Adriana 

Maria Robu exploatează un teren extrem 

de ofertant – discursul publicitar – care îi 

permite o abordare din perspective 

multiple: pragmalingvistică, retorică, 

stilistică. Plasată în contextul amplu al 

lucrărilor existente în domeniu, multe 

dintre ele compilaţii sau sinteze din 

diverse lucrări din bibliografia 

internaţională, Discursul publicitar din 

perspectivă pragmalingvistică se impune, la 

o primă vedere, printr-o abordare 

sistematică, bazată pe o documentare 

foarte bogată și actualizată a domeniului, 

pornind de la o selecţie valorică a tuturor 

studiilor parcurse și inserate în 

bibliografie. 

Structural, cartea este alcătuită din 

șase capitole, organizate în două părţi: partea întâi – Concepte de bază și teorii pentru 

analiza pragmalingvistică a discursului publicitar - și partea a doua – Particularități 

pragmalingvistice ale discursului publicitar. De la structuri, tehnici și strategii la finalități. 

Demersul teoretic din primul capitol al cărţii are rolul de a lămuri o serie de 

concepte și teorii (conceptul de discurs, definirea și caracteristicile dicursului, 

relaţia discursului cu textul, perspective și delimitări conceptuale în pragmatică,  

ș.a.) care își vor dovedi utilitatea în analiza tuturor aspectelor care ţin de discursul 

publicitar. Modelul de analiză propus de autoarea cuprinde mai multe etape: 

„avem în vedere determinarea naturii și descrierea discursului publicitar; apoi 

demersul se oprește asupra aspectelor fundamentale care ţin de nivelul structural 

argumentativ și retorico-argumentativ prin care se individualizează acest tip de 

discurs; în a treia etapă, avem în vedere relaţionarea textului cu contextul în care 

are loc enunţarea, ţinând cont de latura interacţională a comunicării publicitare; în 

următoarea etapă, analiza se concentrează asupra modalităţilor de realizare a 
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finalităţilor specifice, precum și asupra efectelor pe care le presupune manipularea 

publicitară.‛ 

Demersul teoretic este dublat de cel practic în care investigaţia se bazează pe 

un corpus bogat și diversificat, alcătuit prin selectarea de mesaje publicitare 

preluate de pe diferite canale: mass-media audiovizuală, presa tipărită și spaţiul  

on-line. De remarcat este încercarea reușită a autoarei de a transcrie mesajele 

verbale din publicitatea de radio și televiziune, respectând toate regulile impuse de 

alcătuirea corpusurilor orale.  

Încercând să ilustreze pluridisciplinaritatea, analizată în secţiunea teoretică 

(vezi capitolul I, 1.2.), capitolele aplicative abordează mesajul publicitar din 

perspectiva conceptelor operaţionale din teoria argumentării, din retorica și 

stilistica figurilor, din teoria comunicării și din pragmatica propriu-zisă: „dorinţa 

autoarei de a acoperi cât mai multe tipuri de abordări, din perspective diferite, face 

din acest volum o mică enciclopedie ilustrată a studiilor despre publicitate 

realizate din perspectiva știinţelor comunicării în genere și a lingvisticii în special‛,  

considera doamna prof.univ.dr. Rodica Zafiu, unul din refereţii știinţifici ai cărţii. 

Toţi cei interesaţi de cercetarea discursului publicitar vor găsi în cartea 

doamnei Adriana Maria Robu o foarte utilă și serioasă abordare a teoriilor și 

metodelor pragmalingvisticii, retoricii, argumentării, stilisticii și semioticii: „O 

carte despre publicitate‛, afirma doamna  prof. univ. dr. Rodica Zafiu, „care este în 

același timp una despre complexitatea folosirii limbajului – și e greu de spus care 

dintre cele două teme domină, care îi este subordonată celeilalte – constituie, prin 

dubla sa strategie, un mesaj de succes.‛  

 
Conf. univ. dr. Oana Magdalena CENAC 

Universitatea „Dunărea de Jos‛ din Galaţi 
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Gheorghe Manolache (coord.), Hermeneutica fenomenului cultural, vol. 3 – 

4, Editura Universităţii „Lucian Blaga‛ din Sibiu, Sibiu, 2015, ISBN 978-606-

8030-92-0, 186 de pagini. 

Volumele 3 – 4 ale „Hermeneuticii 

fenomenului cultural‛, coordonate de 

prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, și 

publicate, ca Studia Philologica 

Doctoralia, la Editura Universităţii 

„Lucian Blaga‛ din Sibiu, în 2015, sub 

egida Centrului de Cercetări Filologice și 

Interculturale, reunește, sub acest generos 

patronaj spiritual, un schimb cu deosebire 

fertil de idei între doctoranzi, tineri 

cercetători, profesori coordonatori de 

doctorat. Textul care deschide volumul, 

semnat de coordonatorul acestuia, și care 

fundamentează, ca un implicit cuvânt 

înainte, explicativ și legitimator al 

întregului demers – Hermeneutica 

fenomenului cultural. O provocare liber 

asumată – debutează cu un omagiu firesc, 

adus spaţiului cultural al Sibiului. Centru spiritual care „confirmă și reconfirmă 

vocaţia formativă a Transilvaniei‛, Sibiul este în egală măsură un centru 

universitar care promovează inter și transdisciplinaritatea ca perspectivă – cadru și 

set de principii/instrumente interpretative ale fenomenului literar și cultural. În 

termenii autorului, prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, „sesiunea internaţională 

de comunicări doctorale‛ pe care cartea le reunește „își propune să dilate și să 

decanteze tehnici și modalităţi de (con)semnare și de (re)citire a unor fenomene 

culturale, prin (re)unirea disciplinelor auxiliare – filologia, antropologia, teologia, 

istoria ș.a., precum și unghiuri culturale multiple – antropologic, literar, teologic, 

istoric, politic, filosofic, sociologic ș.a.m.d.  

Cartea se organizează pe două secţiuni, Hermeneutica fenomenului literar, și 

Hermeneutica fenomenului cultural, din care selectăm: Discursurile intimității. 

Autobiografia reflectată în proza contemporană (Victoriţa Encică); Lucian Blaga and the 

Identity of Metaphor (Daniela Moldoveanu); Autodenunț și intertextualitate în 

„Supraviețuirile‛ lui Radu Cosașu (Ecaterina-Kerstin Botezatu); Arta fugii – tehnica 

narativă în prozele lui Ioan Petru Culianu (Maria-Lucia Rusu), respectiv Perspective 

naratologice asupra Valului Negru iugoslav (Andreea Gabriela Ionescu-Berechet); 
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Jertfa zidirii în fondul baladesc sud-dunărean. Locuri și obiective ale sacrificiului 

(Gheorghiţă Ciocoi); Mucenicii – hrană, simbol, semnificații (Ana-Maria Vrăjitoru 

Enache). Ceea ce au în comun studiile din volum, aparent eterogene, este 

diferențierea benefică în raport cu canoanele, la care se adaugă pezervarea obiectului – 

Text, „în ipostaza lui culturală sau literară‛, ferit, adică, de „ecoul degrada(n)t al 

banalizării, diluării, parafrazării.‛ 

 

Prof. univ. dr. Simona ANTOFI 

Universitatea „Dunărea de Jos‛ din Galaţi 
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Carmen Dărăbuș, Virginia Popovici, Literatura de limbă română din Serbia 

și antropologia culturală, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-

86-87879-11-9/ISBN 978-973-53-0723-3, 248 de pagini. 

 
Volumul semnat de Carmen 

Dărăbuș și Virginia Popovici, Literatura de 

limbă rom}nă din Serbia și antropologia 

culturală, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 

2012, pornește de la premisa obligativităţii 

utilizării instrumentarului teoretico-

metodologic al antropologiei culturale 

pentru a putea descrie, în câteva dintre 

datele ei caracteristice, literatura de limbă 

română din  provincia sârbească 

Voivodina. Legătura pe care 

perspectiva/grila de lectură 

interdisciplinară corelativă antropologiei 

culturale o implică între contextul socio-

cultural și literatură servește demersului 

comun al celor două autoare pentru a 

arăta cum „literatura unei comunităţi 

entice minoritare în cadrul unei culturi 

majoritare dovedește o preocupare 

specială, impliicită sau explicită, în privinţa relaţionării cu Ceilalţi, măsura în care 

are posibilitatea să aleagă ori să refuze schimbarea, măsura în care stereotipurile 

culturale conservă în sens pozitiv ori pietrifică mecansimele sociale (<).‛  

Silită să convieţuiască într-un spaţiu cultural multietnic, literatura de limbă 

română din Serbia exprimă o dată în plus nu doar o opţiune identitară prezervată 

prin estetic, ci și o opţiune lingvistică ce angajează o legitimare culturală mai 

amplă. De altfel, autoarele volumului de studii vin din România – Carmen 

Dărăbuș, specializată în Literatura universală și comparată și în Studii culturale 

europene, respective din Serbia – Voivodina – Virginia Popovici, specializată în 

Studiul literaturii române în mediul multietnic, Literatura română din Voivodina, 

Literatura populară s.a., și ilustrează atât vocaţia europeană și interculturală a 

literaturii române/de limbă română, cât și apartenenţa la aceeași matrice spirituală 

a tuturor operelor scrise de etnici români. 

 Structurat pe două secvenţe ample, volumul propune studii asupra prozei, 

respectiv a poeziei de limbă română din Serbia, dintre care spicuim: Trilogia lui 

Radu Flora: „Capcana‛, „V}rtejul‛, „Zidul‛ (Carmen Dărăbuș); Teme și viziunea despre 
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lume în nuvelele și schițele lui Ion Marcoveanu (Virginia Popovici), sau Identitate și 

postmodernism în poezia lui Ioan Flora (Virginia Popovici), Ochiul sublimând materia. 

Ioan Flora (Carmen Dărăbuș), Intertextualitate și joc de cuvinte. Pavel Gătăianțu 

(Virginia Popovici) etc. 

 Volumul se constituie, astfel, ca un reper obligatoriu al studierii formelor și 

structurilor semnificative ale literaturii române de pretutindeni, cu deosebire util 

unei perspective de ansamblu, complete și complexe, asupra culturii române de 

dincoace și de dincolo de graniţele României. 

 

Prof. univ. dr. Simona ANTOFI 

Universitatea „Dunărea de Jos‛ din Galaţi 
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Enache Tușa, Imaginar politic și identități colective în Dobrogea, Editura 

Institutului de Știinţe Politice și Relaţii Inernaţionale, București, 2011, ISBN 

978-973-7745-68-2, 520 de pagini. 

Pornind de la cercetarea întreprinsă 

pentru elaborarea tezei de doctorat, cartea 

colegului nostru, domnul lect.univ.dr. Enache 

Tușa, completează literatura de specialitate a 

domeniului supus investigaţiei și a fost 

determinată, după cum mărturisește autorul, 

„de dorinţa de a realiza o analiză a evoluţiei 

Dobrogei și de a studia modul în care s-au 

produs schimbările de autoritate precum și a 

fenomenelor sociale de la sfîrșitul secolului al 

XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.‛ 
Structural, volumul este alcătuit din 

zece capitole, urmate de concluzii și de 

bibliografie. În Introducere, autorul cărţii 

mărturiseşte că finalitatea demersului său l-a 

constituit analiza „modului în care a fost 

realizat transferul de putere de la Imperiul Otoman la Statul Român precum și 

reprezentarea acestui transfer de autoritate în mentalul colectiv al identităţilor 

politice existente în Dobrogea la 1878.‛ 

Primul capitol, „Metodologie și conceptualizare‛, definește conceptele și 

metodele prin care a fost analizată perioada 1850-1940 în evoluţiua politico-

instituţională a Dobrogei: „Am încercat să explicăm modul în care aceste concepte 

se pretează pentru analiza în cauză și tipologia metodelor de cercetare folosite de 

către noi.‛ 

Al doilea capitol, „Identităţile politice dobrogene – stadiul cercetărilor‛,  

ilustrează stadiul cercetării în ceea ce privește „dimensiunea etniilor din Dobrogea 

și care este nivelul la care s-a ajuns în urma studiilor întreprinse de diverși 

cercetători.‛ 

Capitolul al treilea, „Identităţile etno-politice dobrogene și evoluţia 

acestora‛, cercetează condiţiile și împrejurările istorice în care românii au ajuns să 

trăiască laolaltă în spaţiul dobrogean cu mai multe populaţii: turci, tătari, germani, 

italieni, ruși-lipoveni, bulgari, evrei, greci, armeni, rromi (ţigani) etc.: „În economia 

acestui capitol, analizăm împrejurările în care au ajuns aceste populaţii în 

Dobrogea și modul în care ponderea acestor grupuri a evoluat oscilând în favoarea 

uneia sau a alteia dintre aceste comunităţi.‛ 
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„Înstituţiile politico-administrative ale Porţii și reprezentarea lor în regimul 

juridic al Dobrogei‛ este cel de-al patrulea capitol al cărţii care analizează 

instituţiile politice și administrative otomane „înaintea adăugării teritoriului 

dobrogean în cadrul statului român.‛ Totodată, autorul este vădit preocupat de a 

„defini filosofia guvernării și conceptele de administraţie pe care Imperiul Otoman 

le-a aplicat în Dobrogea dat fiind faptul că aceasta constituia o provincie de graniţă 

în vestul teritoriului stăpânit de Poartă.‛ 

Capitolul cinci, „Instituţiile politico-administrative românești și 

reprezentarea lor în mentalul colectiv al etniilor dobrogene‛, este centrat pe analiza 

modelului politic pe care statul român l-a aplicat în teritoriul dobândit după 1877. 

Un alt obiectiv al acestui capitol a fost acela de a explica „motivaţiile pe care 

sistemul politic le-a avut în ceea ce a reprezentat organizarea administrativ-

instituţională a Dobrogei care urma să fie inclusă în spaţiul de cultură politică 

precum și modelele specifice Europei occidentale.‛ 

În „Raportul dintre social și politic în arealul dobrogean‛, al șaselea capitol 

al cărţii, autorul surprinde problematica social-politică a zonei analizate și maniera 

de percepere a autorităţii politice și funcţia socială a acestora. 

Problematica culturală, elementele simbolice, ritualurile sunt minuţios 

analizate în capitolul opt intitulat „Cultură politică, ritual și simboluri în cadrul 

identităţilor etno-politice dobrogene‛, a cărui lectură relevă cititorului „modul în 

care membrii comunităţilor și-au însușit norme de conduită și s-au raportat faţă de 

modul în care a fost difuzat  tipul cultural de către sistem.‛ Elemente vizate de 

către autor sunt: exogamia, instituţiile de educaţie, sistemul judecătoresc, partidele 

politice și instituţiile administraţiei.  

Capitolul nouă, „Fenomenul aculturaţiei în Dobrogea‛, analizează 

ramificaţiile acestui fenomen, extinderea sa în cadrul grupurilor etno-politice, 

„influenţele culturii politice și aportul culturii instituţionale precum și modelul 

politic oficial prin care era vizat procesul de aculturaţie‛. 

Studiul de caz din finalul cărţii reprezintă capitolul zece al lucrării, și se 

intitulează „Aromânii din Dobrogea de Sud parte a unui experiment politic eșuat‛.  

Dominanta acestui capitol o reprezintă analiza modului în care s-a produs 

colonizarea aromânilor și „cercetează intenţia autorităţilor politice românești de a 

constitui din grupul aromânilor și românilor din Cadrilater (...) un nucleu de 

aculturaţie pentru populaţiile bulgară și cea turco-tătară din acea zonă.‛ 

Finalul cărţii cuprinde un capitol de concluzii la acest amplu material și 

bibliografia foarte vastă pe care autorul a consultat-o în elaborarea acestei lucrări 

extrem de necesară și utilă tuturor celor preocupaţi de problema Cadrilaterului. 

 

Conf. univ. dr. Oana Magdalena CENAC 

Universitatea „Dunărea de Jos‛ din Galaţi 
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Arsène DARMESTETER,  Viața cuvintelor studiată în semnificațiile lor, 

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‛ Iași, 2015.  

 

Cartea, apărută în colecţia „Logos‛, este 

tradusă în limba română de  profesorul 

Alexandru Gafton de la Universitatea 

„Al. I. Cuza‛ din Iași. Citatul de pe 

ultima copertă a cărţii sintetizează una 

dintre ideile care l-au călăuzit pe 

Arsène Darmesteter: „Se poate afirma 

că lingvistica nu este decât istoria 

evoluţiilor, diverse în funcţie de 

neamuri și de locuri, prin care a trecut 

tipul primitiv. În rândul legilor materiei 

organizate și al legilor inconștiente pe 

care le urmează spiritul în evoluţia sa 

naturală la care supune limbajul, 

această evoluţie este frapantă.‛ 
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Michael METZELTIN, Româna în contrast. O cercetare tipologică, 

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‛ Iași, 2016.  

 Preocupat de tipologia limbii, 

profesorul Michael Metzeltin descrie 

caracteristicile românei ca actuală limbă 

standard, pornind de la comparaţii 

tipologice inter-romanice. Motivându-și 

demersul, autorul cărţii notează: „Nu 

este vorba de latinitatea / romanitatea 

sau de caracterul balcanic al românei, ci 

de dezvăluirea idiosincraziei sale 

creative, de construcţiile prin care se 

deosebește de alte limbi, elaborate 

pentru a exprima structuri de gândire și 

strategii pragmatice. (...) Pentru analiza 

tipologiei lingvistice a românei se pot 

utiliza afinităţile cu Romania 

occidentală și cu limbile balcanice, dar interesante sunt de fapt diferenţele 

în cadrul asemănării.‛  

Traducerea în limba română este realizată de Octavian Nicolae, iar 

Prefaţa cărţii aparţine profesorului ieșean Andrei Corbea-Hoișie. 
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Petre Gheorghe BÂRLEA, Traduceri și traducători. Pagini din istoria 

culturii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‛ Iași, 2016.  

 

Academicianul Gheorghe Chivu, 

membru corespondent al Academiei 

Române, unul dintre referenţii cărţii, 

remarcă: „Volumul Traduceri și 

traducători. Pagini din istoria culturii 

române cuprinde mai multe studii 

publicate de către reputatul profesor 

Petre Gheorghe Bârlea, pe tema 

complexă a relaţiei dintre actul 

traducerii și edificarea unei culturi, cu 

tot ceea ce presupune aceasta: 

consolidarea formelor culturii, 

nuanţarea aspectului literar al limbii, 

conturarea elementelor de mentalitate 

culturală. Cercetând modalităţile 

concrete – de la nivel traductologic și 

conceptual – prin care se produce contactul dintre limba română și limbi 

precum greaca, latina și slavona, limbile romanice și germana, apoi 

consecinţele lingvistice și culturale ale unui astfel de contact, studiile 

profesorului Petre Gheorghe Bârlea dezvăluie procese de o importanţă 

fundamentală pentru existenţa și funcţionarea unei culturi.‛  
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Eugeniu COȘERIU, Horst GECKELER, Orientări în semantica 

structurală, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‛ Iași, 2016.  

 

Observaţia profesorului Eugeniu 

Coşeriu, înserată pe ultima copertă a 

cărţii, motivează interesul autorilor 

pentru semantica structurală: „Singura 

semantică cognitivă, care ne spune care 

este și cum este cunoașterea lingvistică, 

cunoașterea prin limbaj, este tocmai 

semantica structurală, care ne spune că 

această cunoaștere este numai 

diferenţială și numai delimitativă, fără 

această analiză și fără această descriere 

a tuturor proprietăţilor. (...) În acest 

sens practic, pentru predarea limbilor, 

pentru traducere, pentru dicţionare, 

pentru lexicologie, avem nevoie de 

această semantică. Și nu de semantica 

ce ne descrie lucrurile. Fiindcă noi vrem să știm nu cum sunt lucrurile, cînd 

vorbim de semantică și când vorbim de limbi, ci cum se numesc și cum 

sunt delimitate lucrurile în această limbă sau în cealaltă limbă, fiindcă 

lingvistica nu este o știinţă a lucrurilor, ci este o știinţă a limbii.‛ 

Traducerea din limba engleză a volumului, nota preliminară, 

comentariile și postfaţa sunt semnate de lect. univ. dr. Cristinel Munteanu. 
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